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O cérebro humano é uma coisa maravilhosa. Começa a 
trabalhar quando nascemos e só interrompe quando 

temos de falar em público



ILUMINAÇÃO 
DE 
ESCRITÓRIOS
Destruir  mitos





PRECONCEITOS

A melhor maneira de mentir é contar a verdade publicada



ALGUMAS CONSTATAÇÕES

80% dos custos totais de posse de um edifício 

provêm dos custos de exploração, isto é, são gerados 
durante a sua utilização. 

50% destes custos são custos de energia.

75% dos custos de energia na iluminação podem 

ser eliminados com um bom sistema de iluminação



PRECONCEITOS

NO PRINCIPIO ERA ASSIM…



PRECONCEITOS

E DEPOIS FEZ-SE LUZ



E MAIS LUZ



E VIERAM OS COMPUTADORES

Errar é humano. Mas para um verdadeiro desastre é
necessário um computador



Iluminação direta de baixa luminância
anos 80a baixa luminância
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Características

+ boa iluminação na superfície de trabalho

+ limitação do encadeamento directo
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Características

(-) efeito de cave escura ( “dark cave” )

(-) muitas zonas de sombra

(-) iluminação inadequada dos elementos verticais e tetos

(-) inadaptação a necessidades individuais

(-) encandeamento em superfícies de alto brilho



Um pouco de história

Estudo sobre a implicação 
da iluminação na saúde

INSTITUTO ERGONÓMICO DE BERLIM



Um pouco de história

COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS

• 3800 postos de trabalho

• Duração – cerca de 15 anos ( 1985 a 2000 )

• Tipo de escritórios – de todas as dimensões

• Tipos de iluminação – todas, desde directa até

totalmente indirecta

• Fiabilidade – testada e comprovada ao longo 

do estudo



Um pouco de históriaALGUNS RESULTADOS
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E a legislação evoluiu

EN 12 464  de 2011



E a eficiência energética teve direito a lei 



E quando há algo de novo…

Criaram-se dois mitos

A preocupação com a eficiência energética veio 
destruir a qualidade da iluminação 

e

O sistema de duas componentes – 2C - é caro e pouco 
eficiente 



Exemplos que destroem mitos

Simulação de diferentes cenários
Escritório

Área: 28,33m2

3000 horas por ano



Cenário 1 – iluminação de teto
500 lx média para toda a área

8 luminárias Led 
encastradas no 
teto com 38W 
cada



Cenário 2 – iluminação de teto
300 lx média para toda a área

8 luminárias Led 
encastradas no 
teto com 38W 
cada



Posto de trabalho
cenário 1

8 luminárias Led 
encastradas no 
teto com 38W cada

Área da tarefa visual e arredores

>500lx média



RESUMO
Cenário 1 – iluminação de teto - 500 lx média para toda a área

luminária Pot Qts Dim Pwatts P total Area W/m2 Plano de uso Lx med W/m2/100lx Inv
Consumo 

anual 
TCO

S381 38 8 80% 243,2
243,2 28,33 8,58 518 1,66 1088 116,74 2 035 

Desk Flower 7 4 0% 0

Cenário 3 – iluminação de teto e de mesa - 500 lx média para a área de trabalho e 300lx para as áreas circundantes

luminária Watts Qts Dim Pwatts P total Area W/m2 Plano de uso Lx med W/m2/100lx Inv
Consumo 

anual 
TCO

S381 38 8 48% 145,92
173,92 28,33 6,14 412 1,49 1252 83,48 1 930 

Desk Flower 7 4 100% 28

Além de eficiência energética – cerca de 30% menos de 
consumo – ainda existem melhores condições de conforto.
A utilização de sistemas de controlo- presença e luz do dia 
permitem mais do que duplicar a economia.

NORMAL

2 C



Outro caso  - sala de 80 m2, 20 lum para 500 lux ou 12 lum 

para 300 lux e apoio de secretária. 12 postos de trabalho 





Cenário 1 – iluminação de teto - 500 lx média para toda a área

luminária Pot Qts Dim Pwatts P total Area W/m2 Plano de uso Lx med W/m2/100lx Inv
Consumo 

anual 
TCO

S381 41,7 20 100% 834
834 80 10,43 514 2,03 3400 375 6 444 

Desk Flower 7 0 0% 0

Cenário 3 – iluminação de teto e de mesa - 500 lx média para a área de trabalho e 300lx para as áreas 

circundantes

luminária Watts Qts Dim Pwatts P total Area W/m2 Plano de uso Lx med W/m2/100lx Inv
Consumo 

anual 
TCO

S381 41,7 12 100% 500,4
570,4 80 7,13 426 1,67 3540 257 5 622 

Desk Flower 7 10 100% 70

RESUMO

Com 10 m2 por posto de trabalho 2C conduz a 

NORMAL

2  C

3240 250 5 271
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UM UNIVERSO DE SOLUÇÕES



29

Uma solução com LED
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Muitas soluções . Um único objetivo



OS “MAIS E MAIOR”

2 C – MAIS EFICIENTE, MAIS 
ERGONOMICO, MAIS SAUDÁVEL

MAIOR PRODUTIVIDADE, MAIOR 
ECONOMIA



CARACTERISTICAS DO SISTEMA 2C

-coordenação entre as atividades exercidas e as suas 
exigências

-diminuição do deslumbramento

-equilíbrio de luminâncias entre as várias superfícies

- flexibilidade no tipo de superfícies de trabalho



QUANDO UTILIZAR O SISTEMA 2C

- necessidade de adaptação a diferentes tipos de 
trabalho 
- ajuste às predileções e necessidades individuais
- utilização não simultânea de diferentes postos de 
trabalho
- necessidade de eficiência energética
- trabalhos exigentes e de longa duração 
- motivação e aceitação



HENRIQUE MOTA

hmota@lledosa.es

PARA QUEM NÃO QUER VER , NENHUMA LUZ É
ADEQUADA


