
 

BCSD PORTUGAL 1 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

 

 

 

 

Geração LED  

SCHRÉDER PROMOVE A ILUMINAÇÃO 

SUSTENTÁVEL 

 

EMPRESA  

Fabricante de aparelhos de iluminação exterior, na gama pública, decorativa, 

iluminação de túneis e de áreas desportivas e líderes de mercado desde há mais de 

50 anos em Portugal, a empresa Schréder Iluminação, SA, com 25% de capitais 

nacionais, é membro do grupo internacional Schréder Group GIE. 

 

A Schréder afirma-se como uma empresa local: “Ser local num mundo global” é 

uma das regras que em nome da sustentabilidade e da responsabilidade social, tem 

orientado a expansão do grupo Schréder. 

 

O desenvolvimento da Empresa tem-se consolidado ao longo do tempo, fruto não 

só da introdução de tecnologias de ponta, mas também da sua capacidade de 

reajuste às condições evolutivas e agressivas do mercado.  

 

A empresa assumiu, como orientação estratégica para o desenrolar da sua 

actividade futura, o desenvolvimento de produtos e soluções que visem tornar a 

vida nos espaços públicos mais eficiente e agradável. Para tal, dispõe em Portugal 

de um centro de competências orientado para a aplicação dos princípios do 

ecodesign, aquando da concepção dos novos produtos LED. 
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ENVOLVIMENTO 

Vivemos hoje um momento apaixonante no mundo da iluminação exterior motivado 

pela possibilidade de utilização de novas tecnologias. Naturalmente que momentos 

destes são intelectualmente muito estimulantes, mas geram muita controvérsia. 

 

As correntes defensoras desta nova tecnologia estão essencialmente ligadas às 

novas tecnologias, questões energéticas, ou a uma certa aptidão para o uso da 

novidade donde os políticos se incluem. Do outro lado, aqueles que olham o 

assunto de forma mais moderada, encontram-se grande parte dos lightdesigners e 

técnicos de iluminação. 

 

A tecnologia LED é extremamente difícil de aplicar pois uma má gestão térmica e 

fotométrica pode baixar em mais de 50% a eficácia do sistema. 

 

Um dos pilares da sustentabilidade é a fabricação de produtos duráveis e que 

diminuam a nossa pegada ecológica. Neste domínio, estas novas tecnologias são 

vulgarmente apelidadas, de milagrosas, uma vez que além de serem 

economizadoras de energia, são também duráveis. 

 

Contudo, quando aplicados no exterior exigem um conhecimento adequado acerca 

do seu funcionamento em ambientes adversos para a electrónica, de forma a evitar 

avarias que, a maioria das vezes, obrigam à substituição de aparelhos completos. 

 

Nesses casos, temos, então, que substituir uma luminária completa de LED ao fim 

de poucos anos.  

 

É necessário usar de cautela, de modo a evitar tornar luminárias duráveis em 

consumíveis, ou mais grave ainda, transformar um produto durável num produto 

com serviço especializado tipo elevador.  
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O “facilitismo”, a procura de soluções milagrosas, as falsas promessas e a entrada 

de novos players desconhecedores das problemáticas de iluminação urbana está a 

atormentar o sector da iluminação, e faz com que muitos dos especialistas fujam 

destas novas tecnologias por não acreditarem no que vêem. 

 

Um retrocesso claro da iluminação é o da aplicação da tecnologia LED sem 

preocupações de fotometria, quer seja pela emissão de luz de forma descontrolada, 

em que se provocam distúrbios luminosos como emissão de luz intrusiva, quer pela 

inadequada fotometria que vai trazer um aumento do número de candeeiros, ou 

ainda pela concentração da luz na zona principal a iluminar normalmente a estrada, 

deixando às escuras as zonas envolventes, nomeadamente os passeios. 

 

ACTIVIDADES 

O grupo Schréder lançou em Março de 2009 um ambicioso Plano LED que prevê o 

lançamento de 24 produtos LED no período de um ano, objectivo esse que foi 

atingindo com enorme sucesso. 

 

São escolhidas quatro empresas em todo o mundo para participar neste ambicioso 

projecto em conjugação com o centro de I/D do Rtech, tendo a Schréder Portugal 

sido escolhida para este projecto pelo reconhecimento da sua experiência com LED 

e o projecto que tinha em curso de desenvolvimento da primeira luminária 

funcional Schréder. 

 

Neste projecto começámos por desenvolver conceitos que depois foram aplicados 

na construção das luminárias: 

〉 Oriento® e OrientoFlex®. Motores fotométricos que maximizam o fluxo 

luminoso na estrada através da meticulosa orientação dos LED. O 

OrientoFlex® também permite obter diversos tipos de distribuições 

luminosas, variando a orientação e quantidade de LED de forma a responder 

às especificações de cada aplicação. 
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〉 LensoFlex®. Motor fotométrico que assenta na flexibilidade da selecção das 

lentes desenvolvidas e propostas pela Schréder com o objectivo da criação de 

ambiências. Cada LED associado a uma lente específica contribui para a 

distribuição fotométrica final de toda a luminária.  

No conceito LensoFlex® os LED são dispostos num plano horizontal o que é 

particularmente indicado para iluminar espaços urbanos onde o conforto e a 

segurança dos utilizadores são parâmetros essenciais. 

〉 ThermiX®. Para optimizar a gestão térmica dos LED de forma a manter 80% 

do fluxo nominal após 60 mil horas de funcionamento a uma temperatura 

ambiente máxima de 35°C. 

〉 LEDSafe®. Para assegurar uma longa vida útil evitando a intrusão de água e 

poeiras no bloco óptico, a Schréder desenvolveu o conceito LEDSafe que 

assenta no princípio de um motor fotométrico completamente selado. 

Protegidos por um vidro, os LED e as lentes não estão em contacto com o 

exterior o que garante as suas performances ao longo do tempo.  

〉 FutureProof. Sabemos que a evolução dos LED vai ser nos próximos anos 

uma realidade; assim criamos luminárias para receber os LED do futuro, 

prevendo ainda a adaptação no local de luminárias entretanto instaladas. 

 

RESULTADOS 

A primeira realização com LED foi a do Jardim do Calém no Porto em Junho do ano 

passado onde foram substituídas luminárias com lâmpadas de 100 W de sódio com 

um consumo total de 120 W, por luminárias Altra Led com 33 W de consumo. 

 

Apesar de uma redução dos níveis de iluminação existentes no local, que mesmo 

assim se mantiveram dentro das normas em vigor, importa salientar que esta 

alteração corresponde a uma poupança superior a 72%, correspondente a uma 

poupança superior 3 mil euros em energia e 18 toneladas de CO2, para além de 

todas as despesas de substituição de lâmpadas. 
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Neste mês de Junho, será inaugurada uma nova via pedonal e ciclista em que o 

projecto previa 80 luminárias com 70 W iodetos metálicos com consumo total 80 W 

foi alterado para as luminárias Piano com 32 LED com 40 W de consumo, mantendo 

a classificação da via como S1, classe máxima para vias pedonais com um valor 

médio de 18 lux. 

 

Esta alteração corresponde a uma poupança superior a 50% em energia, 

correspondente a mil e duzentos euros, sete toneladas de CO2 anuais, além da 

poupança em conservação. 

 

Em termos de conclusão podemos dizer que a tecnologia LED, à par das tecnologias 

de descarga, está ao dispor para aplicação em Iluminação pública, e cabe às 

equipas projectistas a escolha pela opção mais adequada a cada aplicação. 

 

 


