
MONUMENTO AO CRISTO REDENTOR 
 GANHARÁ ILUMINAÇÃO EM LED 

 
Uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, a 
Arquidiocese do Rio e a OSRAM, o projeto prevê a 
instalação de 300 projetores e tem a assinatura do 

lighting designer Peter Gasper 

O Rio de Janeiro vai brilhar diferente em 2011: o monumento ao 
Cristo Redentor, identidade da cidade e maravilha do mundo, 
faz 80 anos e ganhará nova iluminação com a instalação de 300 
projetores de LED. O projeto, que será formalizado nesta terça-
feira, dia 14/12, é fruto da parceria entre a Prefeitura do Rio de 
Janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro e a OSRAM. O trabalho 
deverá ser concluído em três meses. 
 
Através da Traxon Technologies, empresa incorporada à 

multinacional alemã, e com a aprovação da Secretaria Municipal 

de Conservação e Serviços Públicos, por meio da Rioluz, a 

realização do novo projeto permitirá a utilização de milhares de 

cores, o controle da intensidade de luz, da velocidade e também 

do direcionamento de cada projetor. Além de moderna, a nova 

iluminação terá a assinatura do lighting designer Peter Gasper, 

que conta com experiência em projetos de cenografia na TV, 

teatro, cinema; ambientação de diversos shows, além de 

grandes obras, como as executadas por Niemeyer: Brasília, 

Distrito Federal e o Sambódromo, no Rio.  

O projeto inclui ainda a reforma de todo o conjunto elétrico ao 

redor da estátua, o que contempla a troca do sistema de luz do 

estacionamento, escada de acesso e elevadores, além dos 

geradores e subestação de energia. Toda a execução do projeto 

será acompanhada pela Rioluz, assim como a manutenção do 

sistema que, mais tarde ficará sob a responsabilidade da 

empresa municipal. 

Mas a nova iluminação do monumento ao Cristo Redentor 
receberá muito mais que brilho. A tecnologia proposta no novo 
projeto atende completamente os padrões de sustentabilidade. 
Os LEDs são extremamente eficientes e proporcionam 
significativa economia no consumo de energia. Além disso, não 
contêm metais pesados em sua composição e não emitem 



radiações infra-vermelho. Outro ponto importante é que o calor 
gerado, muito baixo, principalmente quando comparado à 
solução de iluminação atual da obra, é jogado para a parte 
posterior do refletor. Resultado: os LEDs também preservam as 
mariposas e demais insetos que voam em direção à luz. 

Para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a nova iluminação 

destacará ainda mais a beleza da cidade. "Com a parceria da 

Arquidiocese e da OSRAM, iremos novamente encher os olhos 

do morador e do visitante do Rio com uma iluminação feita 

especialmente para realçar a beleza daquele que é um dos 

símbolos da nossa cidade", lembrou o prefeito. 

“A nova iluminação do monumento ao Cristo é um presente 
para a cidade, para os católicos e não católicos”, comemora 
Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro. 

Segundo Roger Michaelis, presidente da OSRAM no Brasil, esse 
será um dos trabalhos de peso que a companhia desenvolverá 
em 2011. “O monumento do Cristo Redentor é, sem dúvida, o 
mais emblemático do país, consequentemente, a realização 
deste projeto exige muita responsabilidade”, afirma Michaelis.  



O Projeto no detalhe 

Idealizado pelo lighting designer Peter Gasper, em conjunto com 

Gabriel Maritato, da FUNCEFET, Fundação de apoio ao CEFET 

(Centro Federal de Educação Tecnológica), e viabilizado pela 

OSRAM, a proposta foi baseada em tecnologias verdes. Segundo 

Daniel Tatini, gerente regional da Traxon Technologies para 

América Latina, “O projeto contempla a instalação de 300 

projetores de LEDs, com lentes especiais, sendo uma delas 

diferenciada e muito precisa. Além disso, a obra conta um 

sistema de controle de vanguarda, o Lighting Control Engine. 

Em outras palavras, trata-se de um dos servidores mais 

avançados para controle de iluminação, que permite gerenciar 

de forma precisa e individual cada projetor quanto à cor e 

intensidade da luz, dentre outros aspectos”. 

O que isso significa? Grandes mudanças. Uma delas é que os 

LEDs trazem a sustentabilidade ao projeto, já que não contêm 

metais pesados em sua composição e, além disso, são 

extremamente eficientes sob o aspecto energético. “Para se ter 

uma ideia, o consumo de toda a obra de iluminação do 

monumento não será maior do que o de dois chuveiros elétricos 

residenciais, ou seja, apresentamos uma solução 

completamente alinhada aos novos desafios da humanidade”, 

afirma o gerente. 

Entre as várias vantagens, o novo sistema oferece flexibilidade, 

inovação e simplicidade. A flexibilidade ocorre porque há um 

controle de cor e intensidade luminosa individual para cada 

projetor. Essa novidade, quando comparada ao sistema 

anterior, surpreende pois evita uma contaminação lumínica, ou 

seja, permite que partes individuais e detalhes do monumento 

ao Cristo sejam perfeitamente iluminados, sem que haja 

desperdício de luz para o céu, por exemplo.  

Com relação à inovação, a tecnologia extremamente eficiente 

quanto ao consumo de energia e a fácil gestão remota merecem 

destaque especial. A programação e o acionamento das cenas 

poderão ser realizados via internet, celular ou tablets. Além 

disso, o sistema é inteligente e, caso haja falta de luz, o gerador 



é acionado e mantém as cenas funcionando conforme a 

programação estabelecida. 

Por fim, a simplicidade está garantida porque a solução com 

LEDs oferece vida útil de até 10 anos e exige manutenção 

mínima de seus componentes, apenas porque estes estão 

expostos às condições naturais. E mais: as cenas podem ser 

pré-programadas com um simples toque de botão de um 

dispositivo eletrônico, um quesito desejado desde quando a 

escultura foi inaugurada em 1932.  

Na opinião de Michaelis, isso deixa o projeto ainda mais 

representativo. “Com a tecnologia desenvolvida pela OSRAM, 

hoje temos condições de dar vida a um desejo do século 

passado e realizar vários sonhos de uma única vez”, afirma o 

presidente da OSRAM no Brasil. 

Além disso, hoje, quando o monumento ao Cristo é iluminado, 

há contaminação lumínica, que representa desperdício de 

energia. Pelo novo projeto, a iluminação será muito mais 

direcionada, fazendo com que apenas o monumento receba o 

banho de luz, o que resultará em um ótimo efeito visual. Na 

opinião de Peter Gasper, essa é a principal vantagem das 

soluções oferecidas pela OSRAM.  

“Antigamente tínhamos uma série de entraves para mudar a 

iluminação da obra, o que envolvia custos e muitas horas de 

trabalho. Agora, com os LEDs será possível customizar a luz de 

forma fácil e rápida. Para a cidade, que é um destino turístico, 

com certeza haverá um ganho na percepção das pessoas, pois 

poderemos enaltecer ainda mais esse marco reconhecido no 

mundo todo. A atitude da OSRAM em entrar nesse projeto é 

louvável”, explica Peter Gasper.   

 



Maravilha do mundo no Rio 

O novo projeto de iluminação do monumento ao Cristo 

Redentor, que se tornou um santuário, foi realizado em parceria 

com a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro (órgão responsável 

pelo patrimônio religioso da Igreja Católica e detentor do 

monumento) faz parte das comemorações dos 80 anos do 

monumento.  

Na cerimônia de inauguração, em 1931, estava previsto que a 

iluminação do monumento seria acionada a partir da cidade de 

Nápoles, de onde o cientista italiano Guglielmo Marconi emitiria 

um sinal elétrico que seria retransmitido para uma antena 

situada no bairro carioca de Jacarepaguá, via uma estação 

receptora localizada em Dorchester, Inglaterra, e tudo isso a 

convite de Assis Chateaubriand. No entanto, o mau tempo 

impossibilitou a façanha e a iluminação acabou sendo acionada 

diretamente do local. 

Com o novo sistema com base em LEDs OSRAM, a cidade ganha 

um cartão postal iluminado e ecologicamente correto, motivos 

que levaram o projeto a receber total apoio da Prefeitura do Rio 

de Janeiro. A solução da OSRAM está alinhada até mesmo às 

normas de poluição luminosa da Europa. Dessa forma, a luz irá 

cumprir seu objetivo de iluminar o monumento sem gerar 

prejuízo visual aos que desejam observar estrelas e outros 

pontos próximos à estátua.  



Características Técnicas do Projeto de Iluminação do 
Monumento ao Cristo: 

• 260 projetores Wall Washer Shield AC XB-36, com 3 lentes 

diferentes, sendo uma diferenciada e muito precisa 

• 40 linhas Liner Shield AC XB 27 para a parte inferior do 

monumento 

• Sistema de Controle dedicado, Lighting Control Engine, 

que permite um controle preciso e individual para cada 

projetor quanto a cor e intensidade. Além de oferecer um 

acesso remoto por um dispositivo eletrônico ou via web. 

Características Técnicas do Projeto de Iluminação e 
Modernização do Entorno: 

Além das transformações no monumento, a OSRAM também 

apoiará o projeto no entorno da estátua. Abaixo estão os pontos 

que também serão trabalhados: 

• Todas as instalações elétricas do monumento e seu 

entorno, como escada de acesso e estacionamento 

superior, serão revitalizadas ou substituídas, de acordo 

com seu estado atual de funcionamento.  

• Todos os projetores de iluminação da estátua serão 

substituídos por equipamentos mais modernos e eficientes 

do ponto de vista energético.  

• As instalações elétricas poderão ser controladas 

remotamente, por meio da internet via Telecontrole e 

Telesupervisão. Todos os projetos de LEDs também 

contarão com esse tipo de gestão à distância. 

As instalações referentes à iluminação e à subestação serão 

monitoradas 24h, para garantir a segurança do sistema e sua 

melhor manutenção. 


