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Iluminar

A luz que a universidade brasileira joga sobre o objeto de estudo “iluminação” é difusa e
pouco potente diante da importância deste elemento na Arquitetura e Urbanismo e da
sua influência sobre o bem-estar das pessoas. “Não há cursos específicos e aprofundados como o que existe no Lighting Research Center Renselear Polithecnic Institute, em
Troy, New York, onde o estudante passa dois anos imerso no universo da iluminação”, revela a arq. e urb. Cristina Maluf, especialista em Iluminação. A alternativa são os grupos
acadêmicos, linhas de pesquisa e laboratórios de referência dedicados ao assunto, como
ressalta a arq. e urb. Betina Martau, da UFRGS. A própria Betina é exemplo. Fez mestrado e doutorado sobre luz aproveitando linhas de pesquisa voltadas ao tema e agora estuda as influências da iluminação no comportamento e saúde das pessoas.

Na graduação, a disciplina tem carga horária reduzida. “Em geral, os recém-formados
chegam bem despreparados até nós. Na universidade, eles tendem a ter mais informações lúdicas do que técnicas sobre iluminação”, afirma o arq. e urb. Paulo Gobbi, do escritório Gobbi Arquitetos, de Florianópolis (SC). Gobbi também é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, embora não da área de iluminação, onde, no curso de
Arquitetura e Urbanismo, o conteúdo é tratado em uma única disciplina de 45 horas-aula. Já os cursos de especialização existentes no mercado tratam o assunto de forma ampla, sem aprofundar os conhecimentos. Em geral, estes cursos de especialização tratam
o assunto de forma mais ampla, na disciplina de Conforto Ambiental, juntamente com a
Acústica e com Ar Condicionado, ou juntamente com a cadeira de engenharia elétrica, o
que é completamente diferente da iluminação arquitetural. Cristina Maluf, é exemplo de
uma formação autodidata que caracteriza muitos profissionais experientes do ramo, cujo
conhecimento no assunto foi adquirido através da participação em cursos, seminários e
workshops no exterior. Ela desenvolve projetos luminotécnicos há quase 25 anos, é considerada precursora da atividade no Rio Grande do Sul, fez parte do grupo que fundou a
Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação (Asbai) e foi presidente desta entidaPáginas 10 e 11
de durante a gestão 2008/2009.

interiores. O tema que escolhemos para esta edição do AAI em revista revela o tamanho da nossa
responsabilidade, considerando as informações e
os alertas feitos pelos especialistas consultados
por nossos jornalistas. A luz revela os elementos
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tarefas que temos de exercer como arquitetos de
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editorial

Iluminar com eficiência é uma das mais complexas

que projetamos, valoriza as formas e as texturas
das superfícies, destaca objetos, acentua as cores,
promove sensações. As pesquisas no campo da

workshop sobre iluminação

iluminação artificial reforçam a importância da luz

A antropologia da luz, a teoria da luz aplicada, as suas várias facetas e as
tecnologias disponíveis no mercado foram os temas da palestra “Design
da Luz” do workshop realizado pela AAI Brasil/RS em parceria com a Marel
no dia 16 de agosto. A palestrante foi a arq. e urb. Marina Della Lastra Frige
ri, lighting designer formada pelo Politécnico de Milão.

bem planejada, pois esta afeta diretamente os seres humanos, estimulando-os ou relaxando-os. E
o avanço da tecnologia faz com que o mercado
disponibilize cada vez mais ferramentas para que
possamos desempenhar bem esse trabalho, desde
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que tenhamos o conhecimento como base. A va-

A edição 2013 do AAI em revista - arquitetos garantirá ainda maior visibilidade aos profissionais e empresas participantes. A publicação, até então
apenas distribuída gratuitamente a profissionais, empresários e instituições de classe e de ensino do setor, passará também a ser comercializada
em livraria reconhecida. Assim, estará consolidada como uma importante
ferramenta de divulgação do trabalho dos arquitetos e urbanistas associados a potenciais clientes. O lançamento será no tradicional Jantar Comemorativo ao Dia do Arquiteto realizado pela AAI Brasil/RS, em dezembro. Confira quem estará nas páginas da próxima edição: Aclaene de Mello,
Adriana Coradini de Freitas, Alessandra Alves e Daniela Zoppas, Ana Izabel Polesi Bergamaschi, Ana Lore Miranda, Ana Paula Bardini, Ana Paula
Schmitz, Angela Limberger, Beatriz Cherubini e Bebel Grazziotin, Camila
Reichert, Carmen Lucia Moure Adegas, Cíntia Aguiar, Cíntia Selbach, Clarice Gehrke Gus, Clarice Mancuso, Cristiana Brodt Bersano, Cristiane Piccoli, Cristina De Lorenzi Campello, Elisabeth Sant’Anna, Fernanda Amorim,
Francisco Humberto Franck, Karen Elisa Haas, Karen Feldman, Laline Bittencourt, Liane Lautert Etcheverry, Lisete Jardim e Carlos Jardim, Luana
Mundstock, Lygia de Almeida Marques, Máira Ritter, Marcelo John, Márcia
Heck e Marliese Heldwein, Marie Hellen Mafaldo Böttcher, Miriam Runge,
Mônica Xavier, Nilza Colombo, Rosinha Rodrigues, Sandra Nara Kury Berthier, Tania Bertolucci Delduque de Souza, Thais Lenzi Bressiani e Tina
Zimmermann.

lorização da iluminação natural, entretanto, deve
ser uma prerrogativa sempre. Fomos capacitados
para tanto e conhecemos as técnicas que possibilitam o melhor aproveitamento da luz do sol. Desta forma, tornamos os espaços mais agradáveis e
colaboramos para a redução do consumo de energia. E não se trata apenas de discurso. Há fórmulas
que permitem a comprovação da eficiência da adoção de itens de sustentabilidade, como apresentamos nas próximas páginas. Cabe a nós, profissionais, buscarmos sempre o conhecimento e a forma
ção mais adequados para exercemos nosso trabalho com segurança e lançarmos a luz certa sobre
os nossos projetos.
Arq. e urb. Silvia Barakat
Presidente da AAI Brasil/RS - 2012-2013
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profissão

SOLUÇÕES maximizam o
conforto ambiental com
foco na eficiência energética.
A RESIDÊNCIA FOI ANALISADA
COM BASE NOS REQUISITOS
TÉCNICOS DO INMETRO

romulo ceretta/acervo faust arquitetura

Eficiência comprovada
Localizada em um dos endereços mais nobres e cobiçados de Florianópolis(SC), na praia
de Jurerê, a residência projetada pelo arq. e
urb. Eduardo Faust prima pelas soluções que
maximizam o conforto ambiental com eficiên
cia energética. Este perfil de obra está na pauta da arquitetura mundial do século XXI; mas
como comprovar que as soluções aplicadas
pelo profissional são realmente eficientes?
Para conferir itens de sustentabilidade, a
residência, de 450m2, foi submetida a uma
análise dos materiais e de índices de conforto ambiental pela arq. e urb. Marina Santana,
Mestre em Eficiência Energética pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da
empresa de consultoria Vertes, seguindo os
critérios do documento Requisitos Técnicos
da Qualidade de Eficiência Energética de Edificações Residenciais. O RTQ-R especifica requisitos técnicos para iluminação, ventilação,
aquecimento de água e sistema de refrigeração. O reconhecimento quanto à eficiência
energética das construções é feita por meio
da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para residências e edifícios multifamiliares, iniciativa do Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pela Eletrobrás e pelo Inmetro.
“A residência obteve classificação final nível A, com pontuação igual a 4,63, maior que
a pontuação limite de 4,5”, revela Marina. A
iluminação natural e ventilação foram potencializadas com grandes aberturas na fachada
leste, mas protegidas por brises na área dos
4

dormitórios, e aberturas minimizadas na fachada oeste. “A parede de lambris de garapeira com câmara de ar de 12 cm teve desempenho notavelmente superior ao da alvenaria
tradicional de tijolos com reboco externo”,
revela Marina. Grandes aberturas foram planejadas de forma a otimizar a ventilação e a
iluminação com o mínimo de ganho de calor.
“Para ventilação natural a norma tem como
pré-requisito que a área de abertura seja 8%
da área do ambiente, a média da residência
foi de 37%; o fator para ventilação cruzada
que deve ser maior que 0.25 chegou a 0.66”,
reforça a arquiteta. Para este último cálculo,
é considerado o resultado da divisão do so-

matório das áreas efetivas de abertura para
ventilação, localizadas, nas fachadas das demais orientações, pelo somatório das áreas
efetivas de abertura para ventilação localizadas nas fachadas de orientação com maior
área de abertura para ventilação.
O somatório das áreas de aberturas para
iluminação foi de 55,55m2, bem maior que os
17,81m2 exigidos. O sistema de aquecimento
solar gerou economia em até 90% de energia
elétrica gasta com a água quente na residência. “O retorno de investimento será de três
anos. Após este período, a energia terá somente o custo de manutenção do sistema”,
reforça Marina.

AS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE ADOTADAS PELO ARQ. e urb. EDUARDO FAUST

mercado

indústrias investem e inovam para aumentar a qualidade do led, ainda com limitações

O boom
do LED

Nada escapa ao diodo emissor de luz, o
LED. Praticamente tudo que existe de novidade hoje tem relação com essa lâmpada que
começou a ser fabricada no país há pouco
mais de dez anos e cuja evolução, tanto tecnológica quanto de conquista de mercado,
tem sido muito rápida e sem igual na história
da iluminação artificial. “É uma aposta muito
grande da indústria. Nenhuma outra lâmpada
evoluiu tanto em tão pouco tempo”, afirma o
arq. Gustavo Schneider.
Sócio-proprietário da loja Vértice Iluminação, de Porto Alegre, ele tomou conhecimento do LED há mais ou menos 12 anos. “Um
representante da Osram trouxe uma maleta
de produtos para testes e disse que eu precisava conhecer aquilo porque iria dominar o
mercado”, lembra. Gustavo, no entanto, resistiu o quanto pôde. “Eu me negava a vender
LED até dois anos atrás. E dizia isso com orgulho, por causa das limitações da tecnologia”, conta. E ele ainda aconselha: “LED bom,
no Brasil, ainda é caro. Se encontrar LED barato, desconfie da qualidade”. Segundo ele,
exemplo dessa evolução são as lâmpadas LED dimerizáveis, ainda são bastante desconhecidas do público, incluindo profissionais. Segundo ele, usar dimmer em LEDs passou a fazer sentido porque
a lâmpada ganhou intensidade e brilho. Também já existem no mercado fluorescentes
compactas que aceitam dimmer, completa.
Nas luminárias, a tendência de mercado
é a lâmpada LED embutida no objeto. O problema, segundo Gustavo, é que a luminária
inteira precisa ser descartada se ocorre defeito na lâmpada. Ele explica que essa é a saí
da da indústria para uma qualidade do LED,

a durabilidade, que pode ser um tiro no pé. Atualmente, há LEDs que duram até 40 mil horas e estima-se que em breve aparecerão lâmpadas de até
100 mil horas.
A fita de LED é outro produto que entrou bem
no mercado. “Há dois anos e meio custava R$ 240
o metro linear, hoje sai por R$ 50”, diz. Gustavo
conta que o produto LED está invadindo o espaço
de outras lâmpadas: “Já tem LED no formato de
lâmpadas PAR, Halopin, de arandelas... Seja qual
for o formato, bota-se LED”, afirma ele, acrescentando que, por causa disso, a lâmpada incandescente pode até morrer como tecnologia, mas o bulbo vai sobreviver, ainda que com um LED dentro.
Aliás, não é só a incandescente que está ameaçada. Gustavo comenta ter ouvido previsões segundo as quais apenas as fluorescentes compactas
vão sobreviver ao LED. Em muitos lugares, a substituição já é realidade, como em teatros e shows,
em que toda a parafernália de luz se baseia na nova tecnologia. “As lâmpadas antigas duravam muito pouco, algumas apenas dois espetáculos”, frisa,
lembrando também que, na Europa, o LED vem
sendo usado até em postes de iluminação pública.
Por outro lado, a fibra ótica, uma tecnologia relativamente recente e que causou expectativa quando surgiu, tem aplicação cada vez mais restrita em
projetos de iluminação. “Não tem futuro a nível comercial. Vai ser usada apenas em museus para iluminar obras que não podem receber calor, apenas
luz”, comenta Gustavo. O LED, por sua vez, também encontra restrições. Num projeto residencial,
o arquiteto vê a aplicação da tecnologia apenas
em pontos espefícios, como piscinas. “Em termos
de conforto, o LED ainda deixa a desejar. Em restaurantes sofisticados, daqui e da Europa, a iluminacão é uma vela na mesa. O LED ainda não consegue dar essa poesia”, lamenta.
Fotos: ACERVO ARQ. e urb. GUSTAVO SCHNEIDER
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e nt r e v i s t a

A iluminação REVELA FORMAS, CORES E ELEMENTOS. e exerce UM PAPEL FUNDAMENTAL NA LEITURA DOS
ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS, INFLUENCIANDO COMPORTAMENTOS. um planejamento eficiente é fundamental
Acervo arq. e urb. Guinter Parschalk

O
poder
da luz
Construção civil, design de
produto e artes plásticas.
O arq. e urb. Guinter
Parschalk transitou por todas
essas áreas até se tornar um
dos principais especialistas
em iluminação do País.
“Estamos focados
na percepção visual e a luz
é o suporte que pode
qualificá-la”, conceitua
o lightingdesigner,
referindo-se a sua equipe do
Studio IX. Pós-graduado em
desenho industrial na Áustria,
Guinter possui projetos no
Brasil e no mundo, incluindo
Light & Building, em
Frankfurt; Euroluce, em Milão;
Light Focus, em Londres;
e Biel, em Buenos Aires.
“Eu gosto de inventar, de
criar, de poder dar a minha
visão sobre as coisas e isso
calha bem com a questão de
luminotécnica”, ressalta.
A somatória das suas
competências e interesses é
expressa diretamente no seu
trabalho. “E conhecer um
pouco de psicologia, de
comportamento das pessoas,
de materiais, de eletricidade,
de lâmpadas, de ótica.
Junte tudo isso e terá uma
combinação que te permite
fazer projetos adequados ao
fim a que se destinam”,
ensina ele nessa entrevista
exclusiva à AAI em revista
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Restaurante Trindade, em São Paulo (SP)

AAI em revista – O que a iluminação pode despertar?
Arq. e urb. Guinter Parschalk – Ela altera o estado
de espírito das pessoas e até dos animais. Em um
dia ensolarado todos ficam mais ativos, mais alegres. Nos nublados, a tendência é de se ficar mais
tristonho, introspectivo. A luz é o principal suporte
que revela o mundo para nós, em termos de forma
e de cor, pelo menos para quem têm uma boa visão.
Quais elementos o senhor observa para elaborar
um projeto?
São diversos elementos. O primeiro está relacionado com o espaço, com o tipo de ambiente, de lazer,
de convívio ou se é uma área de trabalho. Em uma
moradia, por exemplo, você tem hierarquias funcionais e simbólicas diferentes. Outro aspecto é analisar quem é o usuário: é uma família, é uma pessoa
mais contemporânea, mais conservadora, mais idosa? A partir dessa avaliação é possível pensar o uso
de mais ou menos luz no espaço. A forma como esse indivíduo vive também influencia o projeto de
iluminação. Se ele gosta de receber visitas, pode-se
proporcionar, na sala ou na sala de jantar, efeitos de
iluminação que ela poderá explorar. Além disso, você precisa entender um pouco do perfil cultural e
de comportamento que esse usuário tem. No quarto, avalia-se como ele gosta de dormir, se prefere
assistir televisão enquanto sua mulher prefere ler.
Tem de se entender como é essa pessoa e essa família para então proporcionar esses diferentes efeitos e atender a todas as necessidades.
A iluminação tem sido valorizada nos projetos de
arquitetura?
Continuamos evoluindo nesse segmento por uma
série de motivos. O desenvolvimento tecnológico
na geração de luz, na questão da ampliação de uma
série de modelos de luminárias, seja no sentido decorativo ou até no técnico da questão da luz, de foco aberto ou fechado etc. A iluminação vem ganhando mais importância e um valor cada vez maior porque, na verdade, a gente anda vivendo cada vez

mais na noite. Cada vez mais, e também por causa
da globalização e da internet, o mundo anda trabalhando 24 horas por dia e você tem uma atividade
noturna, não só comercial, mas social também cada
vez mais forte.
O senhor diz que os avanços tecnológicos mudaram a questão da importância nos projetos...
Eles auxiliaram. Os desenvolvimentos tecnológicos
permitiram encontrar novas e cada vez mais eficientes soluções, miniaturizadas. Dentre elas, o grande
destaque é o LED, que te permite ter linhas com
10mm de largura por 4 ou 5mm de espessura, que
são essas fitas que possibilitam fazer iluminação no
rodapé, no rodateto, ou seja, você tem uma série de
alternativas tecnológicas que asseguram soluções
diferenciadas em relação ao passado.
E o que vem sendo feito no Brasil no campo da luminotécnica em relação aos trabalhos desenvolvidos no exterior?
A tendência no Brasil é sempre acompanhar o que
está sendo feito internacionalmente. Com a liberação das importações e, atualmente, com a condição
do real valorizado, existe a facilidade muito maior
de estarmos mais alinhados com o que vem sendo
feito no Primeiro Mundo. Mas, se compararmos padrões de americanos, japoneses e europeus, da arquitetura como um todo, o quanto se investe por
metro quadrado e de toda a disponibilidade tecnológica que eles têm, é óbvio que ainda estamos um
pouco atrás.
E as principais razões para essa defasagem?
Basicamente não temos no País nenhum curso superior de iluminação. Contamos com alguns de pós-
graduação e temos muitos profissionais, inclusive
recém-formados, indo fazer pós-graduação no exterior. E, também, cada vez mais arquitetos e clientes estão dando importância ao quesito iluminação
para poder chamar um profissional específico para
trabalhar com isso.

capa

A comprovação dos efeitos da luz sobre a saúde e o bem-estar do ser humano exige maior atenção
ao projeto de iluminação. Profissionais buscam especialização na área

Iluminação

A iluminação artificial
valoriza a arquitetura e o
paisagismo neste projeto do
arq. e urb. Paulo gobbi na
área rural de camboriú (SC)

planejada

São a pioneiros como a arq. e urb. Cristina Maluf que muitos profissionais interessados em desenvolver o ofício recorrem. A relação mentor-pupilo é bastante presente no
ramo. Entretanto, a saída para quem quer se
aperfeiçoar é estudar, em geral, fora do País.
Foi o que fez a arq. e urb. Marina Dalla Lasta
Frigeri, que ministrou o workshop “Design da
Luz”, da AAI Brasil/RS, em agosto. Ela cursou
mestrado em Lighting Design no Politecnico
di Milano, tradicional universidade italiana. Entre as instituições existentes no exterior, uma
das mais conceituadas é o centro de pesquisa sobre iluminação de Troy, no estado de
Nova Iorque, Estados Unidos. Mais acessível,
a Universidade de Tucumã, na Argentina, conta com dois doutorados específicos sobre luz
e iluminação. Outros países com centros de
referência são Alemanha, Austrália, Suécia,
Espanha, Reino Unido e Canadá.
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mercado oferece mais
opções em materiais
Estudar luz e iluminação tem sido cada vez
mais necessário em razão da evolução tecnológica e das novas demandas de mercado.
No Brasil, até o início da década de 1980, a
maior dificuldade para quem fazia projetos
luminotécnicos era a falta de opções. “Tinha-se apenas lâmpadas incandescentes refletoras e fluorescentes T12 ‘luz do dia’ para trabalhar, assim como equipamentos como luminárias e acessórios eram muito limitados”,
lembra Cristina. O conforto do ambiente e a
reprodução de cores era proporcionado pela
mescla destas duas fontes de luz.
A primeira revolução ocorreu com a chegada das lâmpadas halógenas. “A iluminação
passou a ser mais técnica. A luz passou a ser
conduzida, dirigida”, lembra o arq. e urb. Gustavo Schneider, da loja Vértice Iluminação, de

Porto Alegre. A partir da metade dos anos
1990, a entrada de produtos importados ampliou ainda mais o leque de soluções possíveis. O terceiro marco é o advento do LED, a
mudança de paradigma mais radical de todas
até hoje. A “enxurrada” de novos produtos e
soluções possíveis vem influenciando o comportamento dos profissionais. “Antes havia
grande interesse pelas técnicas de iluminação. Hoje estamos vivendo a era do produto
pelo produto”, aponta Schneider. Para Cristina, é preciso conhecer não só as técnicas básicas de iluminação, mas também as diversas
maneiras de colocá-las em prática. “Não se
tem noção da complexidade do assunto e por
isso se ilumina errado, com excesso de luminárias, o que gera acréscimo do consumo de
energia e diversos tipos de fontes de luz diferentes num mesmo projeto, o que aumenta
o custo com a manutenção e estoque de equi-

Fotos: lio simas/acervo gobbi arquitetura

pamentos diferentes. Por exemplo, poucos
sabem que em casa, quando estamos no período de descanso é recomendável uma luz
mais amarela e não branca, porque a luz amarelada estimula a produção da melatonina,
responsável por nos fazer relaxar a dormir”
diz ela. Isso porque a luz regula a produção
dos hormônios que estabelecem o nosso ciclo biológico a cada 24 horas e é responsável
pelo desempenho e produtividade durante a
jornada de trabalho. A luz influi, e muito, na
nossa saúde.

A influência direta da
iluminação sobre o bem-estar
A arq. e urb. Betina Martau diz que os estudos sobre o tema começaram há pouco mais
de dez anos e ainda não há respostas definitivas. O que já se sabe, segundo ela, é que o
espectro azul da luz, presente em lâmpadas
LED estimula a produção do cortisol, responsável por deixar as pessoas despertas. Essa
relação ocorre principalmente pela manhã.
Já a luz amarelada de outros tipos de lâmpadas, como a incandescente, tem mais influência na produção do cortisol e, portanto, interfere menos na produção da melatonina,
que induz o corpo ao relaxamento e sono. Na
teoria, funciona da seguinte forma: um vigilante de shopping que trabalha sob luz azulada e intensa até as 23h teria mais dificuldade para dormir do que alguém que passou as
últimas horas antes de ir para a cama sob uma
iluminação fraca e amarelada. “Mas as pessoas reagem de forma diferente a esses estímulos”, ressalta. “Em casa, o ideal é ter uma
luz diferente daquela a que se ficou exposto
o dia todo”, completa.
Betina explica que o padrão para a iluminação é a natureza, que regulou o corpo ao
longo de milhares de anos. Nesse sentido, nada melhor então do que aproveitar ao máximo a iluminação natural, que vem sendo cada
vez melhor contemplada nos projetos atuais.
“A iluminação natural tem um espaço um pouco maior que a luz artificial na academia. Porém, também é um conteúdo apresentado
dentro das disciplinas de Conforto ou Habitabilidade”, critica Betina Martau. “Há uma exploração maior hoje do que no passado”, atesta Gobbi, devido a questões ligadas à sustentabilidade, como redução do consumo de
energia elétrica.

tificial perto de janelas, por exemplo”. O que
traz, novamente, a necessidade de dominar
a técnica. De acordo com Marina Frigeri, assim, evita-se erros básicos, como iluminar o
espelho do banheiro com um ponto de luz
acima do rosto. “Projeta sombras no rosto”,
aponta ela. É por essas e outras que Cristina
defende a especialização. Questionada sobre
quais dicas daria ao arquiteto de interiores
que precisa realizar um projeto luminotécnico, ela recomenda a contratação de especialista reconhecido na área ou, pelo menos, uma
consultoria ou assessoria para o projeto, quando o orçamento do cliente não permitir esta
contratação. “Para profissionais de outras áreas, que não tem conhecimento técnico necessário, fazer um projeto de iluminação como
deve ser feito, observando a integração entre
a qualidade e a quantidade, ou seja, priorizando o conforto visual, a eficiência energética e o compromisso com o meio ambiente,
é muito comprometedor”, aponta ela.
Cristina lembra, ainda, que alguns fabricantes nacionais de luminárias, não investem
em tecnologia, o que resulta em produtos com
acabamento deficiente, o que compromete a
vida útil do sistema. Com a abertura de mercado, com a entrada de produtos importados
da Europa e Estados Unidos, a situação melhorou um pouco, mas devido às taxas de importação estes produtos chegam ao mercado
brasileiro com um custo bastante alto para o
nosso consumo, o que muitas vezes inviabiliza um resultado excelente. Cristina credita ao
desconhecimento, em geral, das pessoas e
mesmo de profissionais sobre a importância
da luz na saúde e no resultado de um bom
projeto de iluminação como contribuição para embelezar o ambiente construído e quali-

o bom aproveitamento da luz natural em residências
projetadas por gobbi na capital catarinense

ficar a arquitetura de interiores.
Schneider concorda, em termos: “O Brasil
aceita produtos inferiores por causa do preço, mas se consegue excelente resultado de
trabalho com os produtos nacionais. O LED
que vem para cá ainda não é de boa qualidade. Em geral, os produtos top vão para Alemanha, França, Estados Unidos e outros paí
ses mais exigentes que o Brasil em termos de
iluminação”.
Fala-se sobre a morte da lâmpada incandescente, devido à portaria do Ministério de
Minas e Energia, lançada em julho deste ano,
que pretende retirar todas as lâmpadas incandescentes do mercado até 2017. Apesar
de ter um consumo energético maior, a incandescente ainda é a lâmpada que produz a luz
mais saudável, de acordo com Betina. “O LED
é uma tecnologia em desenvolvimento e ainda não se sabe qual a influência do espectro
azul a longo prazo”, diz. Ela conta que existe
inclusive um movimento mundial organizado
através da internet para salvar a incandescente: o Save The Bulb (www.savethebulb.org).

ainda há que se evoluir
A tecnologia aplicada ao vidro e às estruturas
de alumínio e ferro é outro motivo para evolução. Para Paulo Gobbi, o desafio é “fazê-la
funcionar racionalmente, com menos luz ar11

DIVULGAÇÃO semae PIRACICABA

projeto

planejado SOBRE OS EIXOS
EDUCATIVO, HISTÓRICO E
ARTÍSTICO, O MUSEU DAS ÁGUAS DE
PORTO ALEGRE DEVERÁ SE
TORNAR UM EMPREENDIMENTO
CULTURAL E TURÍSTICO SEM IGUAL
ÀS MARGENS DO GUAÍBA

Museu
das águas
A água como tema, inspirando criações
artísticas e provocando debates e reflexões.
Em síntese, essa é a proposta do Museu das
Águas de Porto Alegre (MUSA) – uma ideia
acalentada há oito anos e que poderá tornar-se realidade em pouco tempo. No dia 22 de
março deste ano, em alusão do Dia Mundial
da Água, foi criada a Comissão Pró-Museu das
Águas e assinado um protocolo de intenções,
passos importantes para viabilizar a iniciativa.
A partir de então começaram a ser debatidas
as questões em torno da liberação do terreno, da formulação do projeto e da busca de
patrocinadores para o financiamento das obras.
Prefeitura, Governo do Estado, DMAE, Metroplan, UFRGS, Secretarias de Estado e diversas entidades da sociedade civil fazem parte da Comissão, inclusive o Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento RS (IB/RS),
que já garantiu a realização de um concurso
público de arquitetura para o desenvolvimento do projeto do MUSA. “A concepção básica
do Museu, aceita e confirmada, é de que ele
seja constituído em torno de três eixos: educativo, histórico e artístico. Dessa forma, os
objetos, artefatos e atividades do MUSA deverão orientar-se por esses três eixos”, revela
o engenheiro civil Luiz Antonio Timm Grassi,
autor da proposta de criação do Museu. E ele
dá pistas de como deverá ser o museu: “o
aproveitamento de edificações históricas é a
regra em quase todos os casos, o que conferirá ao MUSA um caráter diferente”.
O arquiteto e urbanista Vinicius Vieira, membro da diretoria do IAB/RS, é o representante
da instituição na Comissão Pró-MUSA. “O Insti
tuto de Arquitetos do Brasil tem dado amplo
apoio institucional e na divulgação, disponibili
zando sua estrutura física para sediar algumas
reuniões. Mas a principal colaboração tem sido
oferecer a nossa experiência na organização
de concursos públicos de arquitetura, que foi
o modo de contratação de projeto definido pe
la Comissão”, relata o arq. e urb. Tiago Holzmann da Silva, presidente do IAB/RS. Para ele,
esta é uma iniciativa “grandiosa”. “E está sendo
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MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA (sp), INAUGURADO EM 2000 PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DA CIDADE E SERVE COMO REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE O SANEAMENTO NA CIDADE. o MUSEU ocupa uma
área de 12 mil m2 à margem do Rio Piracicaba, onde funcionou a primeira Estação de Captação e
Bombeamento de água. A edificação foi construída em 1887 e é rica em detalhes arquitetônicos,
como arcos, pisos e paredes de pedras, aquedutos centenários e antigas tubulações de ferro

o projeto DE ARQUITETURA será escolhido por meio
de um concurso público coordenado pelo iab/rs
muito próspera, porque tem o mérito de envolver diversas instituições e esferas administrativas
em torno de uma boa idéia e de um objetivo comum, trabalhando de maneira integrada e colabo
rativa. Sem falar que finalmente teremos um projeto de concurso construído na Orla”, frisa.

referências NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Com base nos museus de mesmo tema que conheceu, o eng. Luiz Antonio Grassi desenvolveu
melhor a ideia no âmbito da Câmara Técnica dos Recursos Hídricos da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES/RS), da qual participa) e a apresentou no II Fórum
Internacional das Águas promovido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) em 2004.
Cinco anos mais tarde a ideia foi retomada por um grupo de pessoas preocupada com um aproveitamento social e ambientalmente planejado da Orla do Guaíba. “Com a coordenação da artista plástica Zoravia Bettiol, foi criado um comitê para apresentar propostas nesse sentido e
constituiu-se um grupo de trabalho”, complementa Grassi. A ABES e a ARI também integram
a Comissão Pró-MUSA.
“O MUSA pretende ser uma nova linguagem para comunicar, educar e conscientizar sobre
a importância de um sistema público de gestão dos recursos hídricos”, resume Grassi, que coordenou a Assessoria de Recursos Hídricos da Companhia Riograndense de Saneamento e
participou da criação dos dois primeiros comitês de bacias hidrográficas do Brasil (Sinos e Gravataí) e da implantação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, tendo integrado a comissão
que redigiu o texto da Lei Estadual 10.350 (Lei das Águas do RS). Considerando a função educacional, o MUSA contará, em seu programa, com espaços para cursos, seminários e palestras.
Objetos, artefatos, documentos ligados a atividades como abastecimento de água, esgotamento sanitário, navegação, irrigação, usos industriais, geração de energia e lazer apresentarão a
história dos usos dos recursos hídricos. Um acervo de obras será criado para exposição permanente e mostras temporárias, em várias manifestações, que tenham a água, seus usos e sua
gestão, como fonte de inspiração, foco ou exercício de criatividade.
“Atualmente existem diversos museus com o tema “água”, como o de Lisboa, o de Yasd (no
Irã), o de Arnhem (Holanda), o de New York, o de S. Petersburg (Rússia), o de Asiago (Itália), o
de Perugia (Itália) o Ecomuseu de Benamahoma (Espanha) e vários outros ecomuseus pela Europa. Em Paris, mais recentemente, foi criado o Pavilhão da Água, também com características
de museu”, revela Grassi. No Brasil, há museus desse tipo em Blumenau (SC), Piracicaba (SP)
e Cuiabá (MG). “A grande maioria desses museus dedica-se à água como bem de consumo humano, ou seja a água potável distribuída nas cidades e são instituições criadas e mantidas por
serviços de abastecimento de água”, explica o engenheiro.

d e ta l h e

OS DEZ ANOS DA aai EM REVISTA SÃO CELEBRADOS EM NOITE DE HOMENAGENS ENTRE ASSOCIADOS E PARCEIROS

Informação
Ao completar dez anos de circulação, o
veículo oficial da Associação de Arquitetos
de Interiores do Brasil - Seção RS renova-se
mais uma vez. A publicação está de visual
novo, com projeto gráfico moderno, desenvolvido pela empresa Paica Estúdio Gráfico,
e formato diferenciado, valorizando ainda
mais o seu conteúdo. Em julho, a Entidade
reuniu associados e amigos na loja Expresso
do Oriente, parceiro que novamente abre suas portas para comemorar o aniversário da
AAI em revista.

“Esta publicação tem, sobremaneira, a finalidade de dar espaço ao talento, divulgar e
reconhecer projetos dos nossos colegas arquitetos, informar, esclarecer. Assim sendo,
uma publicação permanecer viva e constantemente renovada por uma década já é uma
vitória. Então, imaginem isso em um setor tão
segmentado? É uma conquista! Comemoramos, hoje, um marco para a arquitetura de
interiores do Rio Grande do Sul”, destacou a
arq. e urb. Silvia Barakat, presidente da Associação, em seu discurso. Para o empresário

Gelson Balbueno, proprietário da Expresso
do Oriente, a AAI em revista vem assumindo
o papel de comunicador entre o mercado e
os profissionais. “Dez anos de AAI em revista
significa profissionais mais informados sobre
o mercado de arquitetura do nosso Estado!
Todo segmento de atuação profissional necessita de canais de comunicações sérios e
com conteúdos. Parabéns à diretoria que vem
mantendo e desenvolvendo essa revista e a
todos os profissionais envolvidos na produção”, elogia o empresário.

fotos: acervo AAI BRASIL/RS

O ANIVERSÁRIO DA PUBLICAÇÃO REUNIU
ASSOCIADOS E AMIGOS NA LOJA
EXPRESSO DO ORIENTE, PARCEIRA DA AAI
em revista DESDE O SEU LANÇAMENTO.
À ESQUERDA, A PRESIDENTE DA
ENTIDADE SILVA BARAKAT E O ANFITRIÃO
DA NOITE, O EMPRESÁRIO GELSON
BALBUENO NA HOMENAGEM À ARQ. e
urb. CRISTINA AZEVEDO, À MARILESE
MULLER E À ARQ. e urb. GISLAINE
SAIBRO, IDEALIZADORAS da publicação

aai brasil/rs organiza um evento que busca APROXIMAR A entidade DOS seus associados.
o local escolhido é bento gonçalves

Arquitetura - História - Sabores
Um roteiro que é referência internacional por sua relevância turística
e cultural, é o que a AAI Brasil/RS oferece aos arquitetos e urbanistas
em evento inédito que será realizado no dia 24 de outubro. Trata-se
de uma experiência que reúne arquitetura, história e sabores da região
O passeio guiado pelos Caminhos de Pedra, na maior parte em Bento Gonçalves,
que integra o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural, é patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul.
Idealizado pelo eng. Tarcísio Vasco Michelon e pelo arq. e urb.Júlio Posenato, com
objetivo de resgatar, preservar e dinamizar esta cultura, o roteiro conta com 18 pontos
de visitação e outros 50 de observação externa do patrimônio arquitetônico e de paisagem. O arq. e urb. Fernando Oltramari coordenou os trabalhos de restauro de casas
antigas incluídas no Caminhos de Pedra. E é ele quem acompanhará o grupo organizado pela AAI Brasil/RS, explicando as diretrizes adotadas para os restauros.
Na programação está previsto um almoço oferecido pela Associação na Villa Valduga, o primeiro complexo enoturístico do Brasil, onde os participantes poderão saborear a característica cozinha italiana. E logo depois, no mesmo local, será realizada
palestra com a arquiteta argentina Eliana Bórmida, especialista em projetos de bodegas, as vinícolas argentinas. Ela vem ao Estado especialmente para a ocasião, atendendo a convite feito pela Diretoria da AAI Brasil/RS.
A expectativa da Entidade é levar pelo menos 40 pessoas de Porto Alegre e reunir
outras 20 da região, onde entidades locais que contam com arquitetos e urbanistas foram convidadas a apoiar o evento. A programação terá início às 8h, com saída da Capital
em ônibus, com vagas limitadas, e retorno de Bento Gonçalves com saída prevista para
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A Casa da Erva foi construída por volta de 1880 pelo
imigrante Giuseppe Dall’Acqua. Foi adquirida pela
família Bertarello por volta de 1925 e rebocada em
1930, ficando totalmente descaracterizada por mais
de 60 anos. Em 1994 readquiriu a beleza original
sendo a primeira casa restaurada pelo Projeto
Cultural Caminhos de Pedra. Atualmente, abriga
restaurante típico colonial italiano. Ao lado da
casa destaca-se a enorme Maria Mole (ou Umbu): sob
seu tronco e raízes forma uma pequena gruta que
foi utilizada como abrigo provisório pelos primeiros
imigrantes

as 17h. A participação é aberta a todos os profissionais
interessados, com valores de R$ 80,00 para associados da AAI Brasil/RS e de R$ 130,00 para profissionais
ou outras pessoas não-sócios, incluindo o transporte
e a alimentação (sem bebidas). Informações e reservas
podem ser obtidas pelo secretaria@aaibrasil.com.br

perfil

galeria

Fernando de Noronha serviu de
inspiração para a nova coleção
de móveis externos da Saccaro.
Assinada pelo designer Roque Frizzo, a coleção Noronha se diferen
cia por sua ousadia e versatilidade,
graças à profusão de cores do fundo do mar utilizada tanto no trançado como também nas almofadas, permitindo diversas composições. E para
resistir às intempéries, as peças são feitas em
madeira com acabamento acqua, tecidos acrílicos e fibra sintética X-FIBER, exclusiva da marca.
Mais informações em www.saccaro.com.br

Há quatro anos no mercado, a
arquiteta e urbanista lídia
maciel conquista prêmio e
consolida sua atuação

Com grande
potencial
cláudio fonseca/acervo lídia

Fotos: divulgação

A Glasterm apresenta o lançamento Verão 2013: a linha de piscinas S900, com prainha banco-SPA, escada e faixas personalizadas com vidrotil. Esta é uma exclusividade da empresa especializada em piscinas de fibra, permitindo a personalização
das peças. Saiba mais em www.glasterm.com.br e 51 3337.1855.

federico cedrone/divulgação florense

Design, funcionalidade e segurança. Essas
são as principais características da linha de
toldos Select, lançada pela Stobag. Sua construção, baseada na barra triangular, permite a combinação de diferentes componentes. Os diversos itens da “Família Select”
são indicados para proteção externa de pátios, sacadas, terraços, decks, piscinas, entre outros. Este e outros produtos estão em
exposição no Stobag Business Center, um
showroom exclusivo e interativo, de 1.000m2,
construído pela indústria em São José dos
Pinhais (PR), junto à sua unidade fabril. Saiba mais em www.stobag.com.br
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Criada para atender a ambientes
de luxo, a nova coleção da Floren
se apresenta design retrô e um
refinado acabamento da pintura
semiartesanal anticato. A Charm
Collection contempla dois modelos de portas temáticas para cozi
nhas e três para armários. São produtos robustos e elegantes, como
a cozinha Bistrot, com produção
assinada pelo arq. e urb. Henrique
Steyer. Confira mais modelos em
www.florense.com

“Certamente meu trabalho é reflexo da
mistura das minhas experiências, vivências,
expectativas e sonhos”. É assim que a arq. e
urb. Lídia Maciel define a inspiração de seus
projetos. Graduada há quatro anos, pela Unisinos, a profissional demonstra competência,
independentemente do desafio. O projeto “Casa Conceito”, apresentado por ela na Casa
Cor 2012, foi eleito o melhor da Mostra. Em
apenas 30 dias, ergueu uma casa de 220m2,
aplicando soluções modernas e tecnológicas,
com o apoio de engenheiros e de outros profissionais. “Toda a equipe foi incansável. Valeu a pena”, frisa.
É no dia a dia que Lídia diz aprender o que
imprime em seu trabalho. “Como lidamos com
muitas pessoas, muitas experiências de vida,
a oportunidade é justamente esta, aprender
com cada projeto e com a surpresa que ele
nos traz”, avalia a profissional. E, apesar da
curta experiência de mercado, está ciente de
todos os desafios. “O trabalho envolve muitas
‘operações’. Temos que inovar com projeto,
organizar inúmeros fornecedores, lidar com a
expectativa do cliente e, ainda ,adequar o esco
po do projeto ao budget disponibilizado. É um
complexo trabalho, mas acredito que realmente o maior desafio é estar sempre se superando”, considera Lídia, que reforçou o currículo
com MBA em Gestão Empresarial para Arquitetos, na Fundação Getúlio Vargas.Natural de
São Gabriel, Lídia “adotou” Porto Alegre, onde mora e onde mantém escritório próprio.
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PRODU T OS & SER V I Ç OS
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