perfil escritórios

Júnio Reis. Além disso, tem parceria com a Proluz Led
Technology, formada pelo lighting designer e coordenador

Beth Leite Projetos e Iluminação

Divulgação

da equipe técnica Tiago Martins e pelos técnicos eletricistas
Juvenal de Jesus, Josuel Sales Gomes e Marcos Antonio de
Lima Ribeiro.

Titular:
Beth Leite (à direita)

Prêmios recebidos
O escritório nunca foi agraciado com prêmios.

O escritório Beth Leite Projetos e Iluminação surgiu do desafio de sua titular Beth Leite em encontrar uma solução
para um edifício comercial no qual o elevado custo e excesso de iluminação comprometiam sua implantação. Na época, apresen-

Lighting designer auxiliar:
Juliana Freixo (à esquerda)

Entidades de classe que participa

tou – sem alterar ou descaracterizar o conceito – um estudo, e conseguiu reduzir em 35% o consumo de energia e em 30% o custo

Nenhuma.

das luminárias.
Durante os anos, com muita dedicação e estudos constantes de sua titular, o escritório foi se aperfeiçoando e hoje utiliza o

Data de início das atividades:
2007

Principais projetos executados

software 3D Dialux EVO em sua metodologia de trabalho, além de contar com equipe especializada e qualificada na implantação

Hotel Cullinan Hplus Premium, Office Mall e Hotel Intercity

e instalação elétrica e das luminárias.

Endereço:
Setor de Mansões Park Way (SMPW)
Quadra 03, conj. 03, Lote 3 - Brasília - DF

Led Águas Claras, Residência no Setor de Mansões Park Way,
Residência no Lago Sul, Complexo Comercial Capital Financial

Principais áreas de atuação

Center, Centro Clínico Advance I e II, Condomínio Living

decorativas e valoriza mais a luz ambiente. A eficiência

Superquadra Park Sul e Edifício Vega, todos em Brasília (DF).

energética deve estar incorporada ao projeto e o LED é um

Atua principalmente na área de projetos coorporativos,

grande aliado neste sentido.

além de comerciais, institucionais e residenciais, tanto na área

Projetos recentes

interna quanto externa/jardim.

Condomínio Contemporâneo Residencial; Residência no

Profissionais que compõem o escritório
Especialidades

Residencial Via Aldeota e Edifício Via Universitas, todos em

lighting designer auxiliar Juliana Freixo (responsável pelo

Brasília (DF), além de um apartamento no Leblon, no Rio de

software 3D Dialux EVO) e pelo desenhista cadista parceiro

arquitetônica, mesmo quando o projeto utiliza luminárias
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Facebook:
Beth Leite Projetos e Iluminação

Setor de Mansões Park Way; Escritório de Advocacia; Edifício

É composto pela lighting designer titular Beth Leite, pela

O escritório entende que a iluminação é sempre

Telefones:
(61) 98433-9237/(61) 3245-2675

Instagram:
BethLeite9

Janeiro (RJ).

1

Comercial Capital Financial Center, em Brasília (DF).

2

Residência no Setor de Mansões Park Way, em Brasília (DF).

3

Edifício Vega, em Brasília (DF).

4

Hotel Cullinan Hplus Premium, em Brasília (DF).

5

Hotel Intercity Led Águas Claras, em Brasília (DF).

Edgard Cesar
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Divulgação Cyrela

Edgard Cesar
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Projetos em execução
Hotel das Nações, Hotel Alvorada,

Ser lighting designer
É bem mais do que simplesmente

Hospital Santa Lúcia, Residência no Lago

iluminar: é necessário um estudo das

Sul e Apartamento na Asa Sul, todos em

luzes e cores, naturais e artificiais, da

Brasília (DF).

arquitetura como um todo e do local a ser
iluminado, assim como as necessidades

É representante de alguma empresa do
ramo?
Não, mas o escritório tem parcerias

energéticas de segurança. Além dos
aspectos práticos e técnicos, é preciso
considerar os efeitos psicológicos e

com fabricantes que o mune de

compreender a arte da arquitetura. Enfim,

informações técnicas e possuem produtos

projetar com emoção!

de qualidade comprovada.

O futuro do lighting design
Possui loja de produtos para iluminação?
Não.

Cada vez mais, é senso comum a
necessidade de profissionais específicos
para trabalhar a luz. A importância da

Média de projetos executados em um ano

luz – natural e artificial – na saúde física,

É difícil dimensionar um número preciso

mental e emocional, tanto nas edificações

pelos vários anos de atuação do escritório.

quanto nos espaços públicos, mostra que
projetar a luz requer profissionais mais

Profissionais considerados muito bons no
Brasil e no exterior
No Brasil, Antonio Carlos Mingrone,

especializados e capacitados.
Com o advento do LED, esta
necessidade se amplia, pois requer

Guinter Parschalk e Airton Pimenta. No

do profissional luminotécnico estudo

Exterior, Kaoru Mende, Davide Groppi,

aprimorado assim como conhecimento e

Kengo Kuma e Studio Putman.

experiência com esta nova tecnologia.

case

case

Empreendimento comercial

Centro clínico

O CAPITAL FINANCIAL CENTER É UM EMPREENDIMENTO DE PADRÃO TRIPLE A SITUADO
na Capital Federal – ao lado do Eixo Monumental, da Câmara Legislativa e do TJDFT
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) – composto por três blocos
com recepções independentes e integrados por praças de convivência e paisagismo.
O projeto de arquitetura do empreendimento ficou por conta da arquiteta Deborah

Por Erlei Gobi
Fotos: Edgard Cesar
Por Erlei Gobi
Fotos: Edgard Cesar

Iluminação incorporada à arquitetura
marca o Advance em Brasília

Iluminação destaca Capital Financial Center
na paisagem de Brasília

Pinheiro em parceria com o arquiteto Bruno Capanema. O Bloco A, único finalizado e
já entregue, possui fachada limpa composta por dois volumes bem marcados e uma
marquise central na entrada. “Trabalhamos com a horizontalidade e os volumes limpos,
típicos da arquitetura de Brasília. Para a composição não ficar pesada, soltamo-la
do chão com uma linha de pilares de sustentação em um espelho d’água”, explicou Deborah.

O CentrO ClíniCO AdvAnCe é um empreendimentO mOdernO
que abriga consultórios, clínicas, profissionais e demais serviços
de saúde no setor Hospitalar Sul de Brasília (DF). Inaugurado no
dia 17 de maio de 2012, o empreendimento da JCGontijo, Ecap
Engenharia e Victoria Empreendimentos – que custou cerca de
125 milhões de reais – conta com 284 salas, estacionamento para
346 vagas, duas salas de reunião com 25 lugares cada, praça de
conveniência e um auditório com capacidade para 203 pessoas.
Assinado pelo escritório MKZ Arquitetura, o projeto
arquitetônico dividiu o edifício em dois blocos paralelos, bem
longos, uma praça central e um bloco que interliga os outros dois.
A arquitetura de interior ficou por conta de Carolina Nathair, que
fez grande uso de madeira para oferecer o máximo de conforto e
bem-estar às áreas sociais do complexo.
A iluminação do Centro Clínico Advance foi projetada pela
lighting designer Beth Leite para ser integrada à arquitetura
imponente do complexo. “Utilizamos luminárias desprovidas
de informação, quase invisíveis, dando destaque somente à
luminosidade. O que mais me agrada neste projeto é que a
iluminação harmonizou e integrou os espaços, destacando a
arquitetura sem sobrepujá-la”, afirmou.
A lighting designer também se preocupou em padronizar os
produtos utilizados e em escolher lâmpadas com baixo consumo
energético e tempo de vida longo. “Tivemos o cuidado de fazer
uma iluminação acolhedora e que valorizasse a arquitetura, porém
com poucos tipos de luminárias, a fim de facilitar a manutenção”,
explicou. Adotou-se a temperatura de cor de 4000K para as áreas
externas, devido à presença de metais na cor cinza e vidros verdes,
e de 3000K internamente, pela predominância de acabamentos
em madeira.
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Participações na Lume Arquitetura
O escritório Beth Leite Projetos e Iluminação apareceu na revista Lume Arquitetura em duas oportunidades: na edição
nº 60, com o projeto luminotécnico do Centro Clínico Advance, e na edição nº 73, com a iluminação do Capital Financial
Center, ambos em Brasília (DF).
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