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Fita de LED foi usada no espaço criado a partir de um pilar existente no quarto, em projeto de Gabriel Magalhães e Luiz Claudio Souza: cabeceira de cama com ar aconchegante

Victor Villarpando

ONDE ENCONTRAR

@ Ferreira Costa O rolo de 5
metros custa entre R$ 202
e R$ 540. Telefone: (71) 3505-1515

@ LumensLED O rolo de 5 metros
custa entre R$ 61,56 e R$ 169.
A entrega em Salvador sai por cerca
de R$ 25. Site: lumensled.com.br

DECORAÇÃO

LUZ ACONCHEGANTE
Fitas de LED podem ser usadas em locais de difícil instalação e dão ar suave a detalhes

No SPA que se abre para o home theater
há pouco espaço entre o forro e a laje:

valorização de detalhes por Gabriel
Magalhães e Luiz Claudio Souza

CAROL DELLETEZE/DIVULGAÇÃO

No projeto de Erika Karpuk, o
artifício foi usado para iluminar a
prateleira: melhor visualização

“A fita de LED é uma opção para
quem não tem opção. Leva luz para
onde não há espaço ou gorro de gesso.
É uma auxiliar”, explica a arquiteta
Erika Karpuk, especialista em
decoração online e projetos “faça
você mesmo”. “Normalmente, o
artifício é usado no forro, em nichos,
painéis, paredes e detalhes na
marcenaria”, diz o arquiteto Rodrigo
Rodrigues. Mas desse limão pode
surgir uma boa limonada. “Acho que
a iluminação indireta com fita de LED
deixa detalhes muito interessantes e
dá um ar sofisticado aos ambientes,
desde que utilizada com equilíbrio e
nos locais corretos”, exemplifica
Erika. Segundo a arquiteta Ana Paula
Magalhães, “elas produzem uma
temperatura de luz agradável e
diversificada”.

Além de entrar em locais apertados,
elas consomem menos energia, são
maleáveis. “Foi um avanço na
utilização da luz nos detalhes. Além
do pouco espaço para instalação,
permite delicadeza e flexibilidade na
luz”, contam os arquitetos Gabriel
Magalhães e Luiz Claudio Souza. De
acordo com Gabriel, as fitas não
devem ser usadas quando o intuito é
ter focos bem delimitados. “A
iluminação gerada é difusa, sem focos

marcados. Outro detalhe importante
é conferir a potência. Deve-se saber o
que se deseja iluminar e qual a
intensidade de luz necessária. Há fitas
fortes e fracas. É bom testar antes de
comprar”, recomenda o arquiteto. A
mais comum para residências é a de
7,2wts por metro linear. Outra
ressalva, segundo Rodrigo, é a cor:
“Se não for branca, pode alterar a
visualização do ambiente ou peça”.

A fita de LED vem em rolos,
geralmente de 3 ou 5 metros. Se não
for usar tudo, não tem problema: há
símbolos que indicam onde cortar. “A
iluminação assim é linear, uniforme e
pontuada. Se faltar um pedaço vai
ficar escuro. Se o espaço pede 1
metro, tem que ser exatamente isso”,
diz Erika. Outro motivo para a
exatidão é o preço. “O custo é
relativamente alto porque a fita
precisa de um drive para ser acionada.
A diferença fica em torno de 30%”,
explica Rodrigo, que recomenda as
com acabamento de silicone, pela
durabilidade e facilidade de limpeza.
“Basta passar pano”, garante. “A
economia na conta de energia
compensa o investimento”, pontua
Ana Paula. Erika vai além: “Se
pensarmos em custo benefício numa
situação em que não havia condições
para colocar uma iluminação
tradicional, eu acho que vale a pena”.
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