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RESUMO 

 O risco de dano eventualmente provocado pela luz natural, em objectos de 

diversas naturezas, é uma questão frequentemente levantada em instituições onde a 

conservação tem um papel de destaque. Contudo, são mais raros os casos em que se faz 

uma avaliação profunda deste tipo de risco, avaliação esta que, podendo ser complexa, 

pode contribuir para a definição de medidas de prevenção da ocorrência acelerada de 

um tipo de dano que se caracteriza por ser cumulativo e irreversível. 

No Victoria and Albert Museum, em Londres, encontra-se em processo de 

preparação o projecto de uma nova exposição permanente de escultura. Tendo em conta 

a sensibilidade à luz referente a cada peça, assim como as especificidades dos espaços 

que virão a albergar o conjunto, parte das galerias incluídas no projecto foram alvo de 

uma avaliação profunda no que diz respeito ao risco de dano associado à luz solar.  

Neste contexto, foi monitorizada a iluminância externa e interna, tendo por 

objectivo a identificação das peças que estariam sob maior risco de dano acelerado e a 

proposta de medidas de mitigação de risco, a partir do cruzamento da informação sobre 

níveis de luz com o plano da distribuição prevista para as esculturas nas galerias. Este 

estudo incluiu a avaliação da eficácia da utilização de blackouts nas janelas.  

Os dados obtidos contribuíram para fundamentar argumentos defendidos pelo 

Departamento de Conservação, que visam a criação, aplicação e aperfeiçoamento de 

medidas de mitigação de risco de dano no conjunto de esculturas que se encontrará em 

exibição no V&A durante cerca de dez anos.   

 

PALAVRAS -CHAVE: Luz solar, dano, escultura, blackouts.  
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ABSTRACT  

 For many cultural institutions with conservation concerns, the risk of damage on 

collections caused by sunlight is an issue. On the other hand, not so often an assessment 

to that same risk is made, in order to help to decide how to prevent an extensive and 

accelerated damage of this kind, which is cumulative and irreversible. 

  At the Victoria and Albert Museum, in London, a new set of permanent 

Sculpture 1300-1600 galleries will open to the public. Considering the sculpture 

characteristics, concerning its sensitivity to light, and the specificities of the galleries 

that will house the display, a risk assessment related to sunlight was performed. Two of 

the galleries involved were therefore analysed in order to check on the levels of visible 

radiation that penetrate through the existing windows and to assess eventual negative 

effect of it on the collection.  

 Monitoring was performed to the illuminance levels, from both internal and 

external light, in order to indentify the objects with higher risk of damaged and to 

propose procedures to reduce the risk. This was done by crossing information 

concerning light levels with the planned location of the sculpture along the galleries.  

This also included assessing the effectiveness of blackout blinds on the windows.  

The results obtained contributed to build stronger arguments to support 

proposals concerning conservation strategies. These should be created, employed and 

updated in order to decrease the risk of serious damage, such as colour fading and 

darkening, on the set of sculpture that will be displayed.  

 

KEYWORDS: Sunlight, damage, sculpture, blackout blinds. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS  

O presente relatório foi elaborado na sequência do Estágio Curricular da autora, 

na área da Conservação Preventiva, realizado no âmbito do Mestrado em Museologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP).  

Desde o início, ficou clara a intenção de realizar o referido estágio fora de 

Portugal, no intuito de tomar contacto com maneiras de estar e realidades diferentes das 

portuguesas. Para além disso, a instituição de acolhimento deveria ser um caso exemplar 

da implementação de metodologias de trabalho diferentes das praticadas em Portugal; 

uma instituição onde se reconhecesse a prática de técnicas mais desenvolvidas 

especificamente na área da Conservação Preventiva. Considerou-se que a familiarização 

com metodologias diferentes (e, eventualmente, mais avançadas) poderia ser relevante 

para a reunião de um conjunto de saberes úteis para o desenvolvimento de novas 

abordagens desta área em instituições portuguesas.  

Neste contexto, apresentou-se com sucesso uma candidatura para o programa de 

Mobilidade Erasmus Estágios promovido pela Universidade do Porto, para a realização 

de um estágio no Reino Unido. Tendo o Victoria and Albert Museum (V&A), de 

Londres, concordado em acolher um estágio na área pretendida, por um período de 

quatro meses, este realizou-se nessa instituição entre 8 de Março e 2 de Julho de 2010. 

O estágio processou-se na secção de Science Conservation do Departamento de 

Conservação do V&A. Esta secção garante a gestão ambiental dos diferentes espaços do 

museu, estabelecendo medidas de prevenção que visam garantir a conservação dos 

artefactos que se encontram ao cuidado da instituição.  

No âmbito da preparação do estágio, foi assinado um acordo de formação 

(Training Agreement) que vinculava o estagiário e a instituição. Neste acordo foi 

estabelecido um conjunto de objectivos genéricos, incluindo competências a adquirir 

pelo formando. Estabeleceu-se que as tarefas a realizar seriam focalizadas numa área 

específica da Conservação, a Conservação Preventiva. Já no decorrer do estágio, 

concretizou-se um objecto de estudo específico – a avaliação de risco de dano associado 

à luz solar nas galerias 26 e 27 do V&A. Foi igualmente estabelecida a preparação e 

realização de uma curta apresentação final, dirigida a conservadores e curadores do 

V&A  (Anexo H).  
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Face ao interesse que a exposição do trabalho realizado suscitou, a instituição de 

acolhimento estabeleceu que lhe fosse facultada uma versão do presente relatório, em 

inglês, a qual passará a integrar o conjunto de relatórios da secção de Science 

Conservation do V&A1.  

 

Este relatório desenvolve-se ao longo de três capítulos, no primeiro dos quais se 

pretendeu dar a conhecer o contexto em que o estágio se realizou, com uma 

caracterização geral da instituição acolhedora, o V&A; uma abordagem à forma como a 

avaliação de risco de dano associado à luz solar se integrava nos objectivos do museu; e 

um enquadramento dos espaços expositivos, do tipo de iluminação e do conjunto de 

peças envolvidas no trabalho. 

O segundo capítulo é dedicado à forma como se realizou a avaliação de risco de 

dano. Nele se referem, para além dos constrangimentos que levaram à escolha do 

método de trabalho descrito, diversas ferramentas alternativas, actualmente disponíveis 

para o mesmo fim. Este capítulo foca especialmente a descrição de todo o processo que 

permitiu concretizar a avaliação de risco pretendida, desde a definição de objectivos; 

passando pela selecção de equipamento e de métodos para recolha dos dados 

necessários; e terminando na interpretação e discussão dos resultados obtidos. O 

principal objectivo estabelecido foi a identificação das peças, de uma exposição em fase 

de projecto, que estariam sob maior risco de dano associado à luz solar, a partir do 

cruzamento da informação sobre níveis de luz com o plano da distribuição prevista para 

as esculturas nas galerias. Para ir ao encontro dos objectivos definidos, este estudo 

incluiu a monitorização de luz externa e interna, a verificação da existência de factores 

de correlação e a avaliação da eficácia da utilização de blackouts nas janelas.  

As conclusões resultantes da avaliação efectuada constituem a base do terceiro 

capítulo. Neste são apresentadas propostas de medidas de mitigação do risco detectado, 

que visam diminuir a velocidade da ocorrência de dano nas peças. No âmbito de cada 

proposta, são referidas condicionantes funcionais e orçamentais à sua efectivação.  

Os resultados desta avaliação de risco revelaram-se especialmente úteis para a 

secção de Sculpture Conservation do Departamento de Conservação do V&A. Para 

além do seu interesse actual, perspectiva-se que parte dos resultados venham a 

                                                
1 Texto sob o número 10/101/DOB, que será disponibilizado para consulta de qualquer colaborador do 
V&A. 
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contribuir para avaliações a realizar no âmbito de projectos futuros que envolvam os 

espaços expositivos analisados neste trabalho.  
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I  – ENQUADRAMENTO  
 
 
1. Victoria and Albert Museum 

O Victoria and Albert Museum é um dos maiores museus de artes decorativas e 

de design do mundo. Actualmente alberga uma colecção permanente de mais de quatro 

milhões e meio de objectos, abrangidos num período cronológico de cerca de cinco mil 

anos: desde a Antiguidade até à Arte Contemporânea, provenientes de culturas de todo o 

mundo. A integrar as colecções encontram-se peças com características muito diversas, 

desde cerâmica, metal e vidro, passando pela pintura, escultura e fotografia, até 

compartimentos inteiros provenientes de casas demolidas e partes de edifícios históricos 

(originais ou cópias). 

 
 
1.1. Localização e criação 

O Victoria and Albert Museum, frequentemente referido como V&A, situa-se na 

zona Oeste da cidade de Londres, em Inglaterra (Reino Unido), tendo por vizinhos o 

Hyde Park, o Imperial College London e instituições de grande interesse cultural, tal 

como o Natural History Museum e o Science Museum.2 

 Fundado em 1852, o V&A tem as suas origens na Grande Exposição de 1851, 

sendo inicialmente conhecido como The Museum of Manufactures. Neste período 

incluía colecções de arte e de ciência, muitas delas adquiridas na Exposição de 1851.  

A abertura oficial do museu dá-se apenas em 1857, no mesmo ano em que a 

colecção foi instalada no edifício que actualmente a alberga, em South Kensington. No 

ano seguinte já se organizavam aberturas do museu à noite, possibilitadas pela 

utilização de iluminação a gás. Esta iniciativa tinha em consideração o horário de 

trabalho das classes trabalhadoras, na medida em que se pretendia que estas tivessem 

oportunidade de visitar o museu. Procurava-se incentivar a utilização das colecções 

como instrumento educativo, contribuindo desta forma para o desenvolvimento da 

produção industrial do país.  

                                                
2 Anexo A - localização do Victoria and Albert Museum na cidade de Londres. 
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Em 1893, na mesma rua onde se situa o V&A, foi criado o Science Museum, um 

museu independente do primeiro, para onde foram transferidas as peças das colecções 

científicas do V&A, então denominado South Kensington Museum3.  

 O edifício que alberga o museu possui uma arquitectura marcada pelas 

intervenções que sofreu ao longo da segunda metade do século XIX e durante o século 

XX4: desde a sua fundação, verificou-se um crescimento significativo quer ao nível dos 

espaços ocupados pelos departamentos do museu, quer ao nível dos espaços 

expositivos, o que culminou com o estabelecimento das actuais 145 galerias.  

 No século XXI, o ano de 2001 representou um marco importante para o V&A. 

Foi nesta data que começou a mais recente fase de trabalhos de renovação do museu, 

através de reestruturações ao nível dos departamentos e da modernização de galerias, 

jardins, lojas e outros serviços à disposição do público. Foi também neste ano que se 

implementou a entrada gratuita nas exposições permanentes do museu, uma medida já 

aplicada noutros museus públicos do Reino Unido.  

 
 
1.2. Actividades e produtos 

A entrada gratuita nos espaços de exposição permanente revela-se um ponto 

importante de diferenciação entre a maioria dos museus públicos ingleses e os museus 

públicos portugueses. Esta é uma prática comum entre os primeiros, suportada 

sobretudo pelo financiamento público e pelos donativos provenientes de instituições 

privadas.  

Entre Março e Julho de 2010 (durante o período de estágio), foi possível 

observar uma grande afluência diária de visitantes ao V&A. A qualidade que caracteriza 

os seus espaços expositivos, associado ao ingresso gratuito, parece atrair um número 

muito elevado de visitantes, nomeadamente turistas. Parte dos visitantes pretendem 

realizar uma visita geral ao museu, enquanto outros têm por objectivo visitar apenas um 

conjunto específico de galerias. O jardim do museu, onde existe uma área relvada, um 

lago e uma cafetaria, atrai famílias e grupos diversificados de pessoas que podem 

desfrutar daquele cenário durante algumas horas. Também recorre ao museu um número 

                                                
3 A designação de South Kensington Museum manteve-se durante algumas décadas, devido à zona da 

cidade onde o museu se localiza. A actual denominação do Victoria and Albert Museum deve-se à rainha 

Vitória, que tornou oficial a alteração em 1899. 
4 Anexo B, imagens B1 e B2 - fotografias do edifício que alberga o Victoria and Albert Museum. 
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considerável de estudantes para praticar o desenho das peças em exposição. A isto 

junta-se a abertura do museu à sexta-feira até às 22h e as actividades lúdicas gratuitas 

promovidas nos diversos espaços do museu até cerca da meia-noite na última sexta-feira 

de cada mês (denominada Friday Late). Em suma, considero que é a diversidade de 

actividades e de horários de abertura que o V&A coloca à disposição do público 

(associados à sua larga publicitação) que possibilita a afluência de um número tão 

significativo de visitantes, caracterizados pela grande diversidade de interesses e de 

possibilidades financeiras.  

Para além das actividades gratuitas, o museu promove igualmente “produtos” 

pagos, tal como exposições temporárias, workshops para todas as idades, cursos, 

conferências, palestras e espectáculos de diversos tipos. Importantes fontes de 

rendimento são também a loja e o café/restaurante do museu, ambos conhecidos pela 

diversidade e qualidade dos seus produtos.  

Apesar de serem gratuitas, é dada aos visitantes das exposições permanentes a 

possibilidade de contribuírem para o seu financiamento: em diversos pontos do museu 

existem caixas para este efeito, onde pode ser deixado o valor pretendido em qualquer 

tipo de moeda.  

Algumas das práticas utilizadas pelo V&A, na relação com o público, podem 

funcionar como fonte de ideias para museus portugueses. Nesta instituição procura-se o 

equilíbrio entre as iniciativas que o museu promove de forma gratuita e as actividades e 

produtos que vende. Aposta na diversidade e na qualidade, o que contribui para atrair 

um grande número de visitantes e para ajudar a sustentar financeiramente a instituição.  

 
 

1.3. Organização  

O Victoria and Albert Museum é uma instituição de grandes dimensões, onde 

trabalhavam, à data deste estágio, cerca de cinco centenas de funcionários. É um museu 

que funciona como uma grande empresa, sendo constituído por diversos departamentos 

com funções bem definidas. Existem departamentos que garantem o funcionamento 

nomeadamente dos Serviços Educativos, da Curadoria, da Segurança, da Fotografia e da 

Imprensa, até àqueles de que está a cargo a Investigação e Conservação do acervo do 

museu. A maioria dos departamentos encontra-se subdividida em diferentes secções, 
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onde são tratados aspectos específicos referentes ao trabalho atribuído ao respectivo 

departamento. 

Ao nível do Departamento de Conservação existem igualmente diversas secções, 

onde trabalham conservadores especializados nas respectivas áreas: Papel, Livros, 

Metal, Escultura, Têxteis, Mobiliário, Cerâmica e Vidro, Vitrais, Tapeçarias e 

Molduras, para além daquele onde este estágio se realizou, o Science Conservation 

(secção de Ciências).  

De uma forma geral, o Departamento de Conservação do V&A tem como função 

principal garantir a preservação a longo prazo das colecções, tanto daquelas que 

constituem o acervo do museu como de outras que estejam à guarda da instituição, 

nomeadamente a integrar exposições temporárias. Neste sentido, o trabalho dos 

conservadores consiste, numa primeira instância, na aplicação de medidas de 

conservação preventiva, através das quais se pretende reduzir o risco de dano das peças. 

Para determinar as medidas mais adequadas a aplicar, recorre-se à realização de análises 

e de avaliações de natureza diversa, dependendo da especificidade de cada colecção. A 

cargo dos conservadores está também a definição de medidas de prevenção que devem 

ser tidas em conta durante o processo de manuseamento das peças, garantindo-se um 

acondicionamento adequado, assim como o correcto procedimento durante o transporte 

e a exposição das mesmas.  

Os conservadores exercem igualmente, sempre que necessário, trabalhos de 

conservação curativa. Este tipo de intervenção pode incluir a limpeza e reintegração de 

objectos fragilizados, assim como a revelação da decoração ou do aspecto original da 

superfície, e até mesmo o restauro de peças. Os tratamentos de conservação curativa 

visam sobretudo estabilizar os materiais, para além de frequentemente tornarem as 

peças visualmente mais atractivas e mais facilmente compreensíveis por parte dos 

visitantes.5   

Na secção de Science Conservation, ao contrário do que se verifica na maioria 

das restantes secções de conservação do V&A, não se realizam intervenções 

directamente nos objectos. O trabalho realizado por esta secção visa garantir, 

especificamente, uma gestão adequada do meio em que as peças se encontram ou do 

ambiente em que determinadas colecções vão ser inseridas, nomeadamente em espaços 

de exposição, de reserva ou de armazenamento do museu. Contribuindo para a 
                                                
5 Informação consultada em http://www.vam.ac.uk/, a 19.01.2010. 
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concretização de projectos propostos pelo museu, no laboratório da secção de Science 

Conservation procede-se à realização de análises a vários tipos de amostras, 

provenientes tanto de artefactos como de material que poderá estar em contacto com os 

objectos a conservar. Nesta secção o trabalho foca igualmente a monitorização e 

controlo de pestes, assim como dos níveis de temperatura, de humidade relativa e de 

iluminação, quer natural como artificial, verificados no museu. Pretende-se desta forma 

evitar condições ambientais que ameacem a conservação das peças.  

Os profissionais que trabalham na secção de Science Conservation possuem 

formações muito variadas, designadamente na área da química, física, ciências dos 

materiais, ciências da conservação e microscopia. Todos eles contribuem, de forma 

activa e regular, para garantir o equilíbrio das funções de investigação, consultoria e 

educação da secção e do departamento a que pertencem. Mantêm igualmente contacto e 

colaboração permanente com profissionais das restantes secções de conservação, de 

outros departamentos do museu e, inclusivamente, com profissionais de outras 

instituições. Isto possibilita que se mantenham actualizados, e que contribuam para a 

actualização, especialmente no que se refere a desenvolvimentos verificados na área da 

Conservação.  

 
 
1.4. Contextualização do Estágio  

O estágio realizado no V&A visava explorar a área da Conservação Preventiva. 

Neste sentido, ficou estabelecido que o trabalho seria realizado especificamente na 

secção de Science Conservation do Departamento de Conservação do museu.  

Tendo em conta que à data do estágio se encontrava em curso o projecto de uma 

nova exposição, no âmbito do qual foi requerido o apoio desta secção, foi definido que 

o trabalho focaria a avaliação de risco de dano associado à luz natural naquele caso em 

concreto. Esta avaliação foi considerada necessária por, entre as quatro galerias 

envolvidas no projecto, duas se encontrarem particularmente expostas à incidência de 

luz solar, tanto directa como difusa. 

O projecto da nova exposição integra-se no Future Plan, um programa de 

remodelação lançado em 2001 que previa a realização de trabalhos de renovação num 

grande número de galerias do V&A. Com a concretização deste plano pretendia-se que 

as colecções fossem expostas com qualidade, quer para usufruto dos visitantes, como 

para permitir a aplicação de métodos de conservação mais recentes e adequados. 
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Tencionava-se desta forma disponibilizar igualmente uma maior quantidade de 

informação relacionada com as colecções, garantindo-se simultaneamente que os 

diferentes espaços do museu fossem ao encontro das actuais necessidades dos seus 

utilizadores. De acordo com os objectivos definidos, previu-se que o Future Plan seria 

concluído num período de cerca de dez anos. 

Para a concretização da avaliação de risco de dano realizada durante o estágio 

foi possível contar com o apoio de conservadores dos grupos de Science e Sculpture 

Conservation do museu. Durante todo o processo foram realizadas diversas tarefas que 

contribuíram para a obtenção dos resultados da avaliação. Entre elas estiveram a 

verificação, programação e adaptação dos aparelhos de monitorização de luz; a 

instalação de monitores internos; a realização de medições pontuais com diferentes tipos 

de luxímetros; a interpretação dos dados obtidos relativamente aos níveis de luz natural; 

a avaliação e elaboração de propostas de medidas de mitigação de risco; o exame 

macroscópico de parte das peças que integrarão a exposição, e a análise dos planos 

existentes quanto à disposição das peças nos espaços expositivos envolvidos na 

avaliação. 

Para realizar uma avaliação de risco consistente, começou por se reunir a 

informação existente acerca de dois elementos essenciais do projecto: o espaço de 

exposição e a colecção. No primeiro grupo está integrada a informação relativa às 

galerias a avaliar e ao tipo de iluminação previsto para as mesmas. No que se refere à 

colecção, foram tidas em conta todas as características conhecidas acerca das peças que 

pudessem contribuir para a definição do respectivo nível de sensibilidade à luz 
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2. Espaço de exposição 

 

2.1. Tipo de galerias  

O Victoria and Albert Museum é constituído por cerca de uma centena e meia de 

galerias de exposição distribuídas pelos seis pisos do edifício que o alberga. Este tem 

uma planta quadrangular, com um jardim interior.  

Tendo em conta a configuração do edifício, foi possível criar um número 

significativo de galerias que se desenvolvem junto a paredes exteriores do mesmo, onde 

se verifica a presença de janelas. Nalguns casos estas janelas encontram-se orientadas 

para as ruas que ladeiam o edifício, enquanto noutros se encontram orientadas para o 

jardim interior, denominado The John Madejski Garden. Neste museu existem 

igualmente galerias situadas no piso superior do edifício que recebem luz natural 

proveniente das clarabóias existentes. Para além dos casos referidos, verifica-se ainda a 

presença de galerias que não possuem qualquer abertura para o exterior, pelo que são 

iluminadas apenas de forma artificial. 

Cada piso do museu tem um pé direito de cerca de 5 metros, embora nalguns 

casos o espaço interior das galerias tenha sido reduzido através da construção de 

estruturas em pladur. Relativamente às medidas de largura e comprimento, variam 

muito entre as diversas galerias, embora em geral originem espaços largos, onde a 

circulação de um grande número de pessoas se processa com facilidade. 

Quanto às características dos tectos, paredes e chão, variam entre os diversos 

pisos e entre galerias do mesmo piso. Os tectos em geral são trabalhados, 

nomeadamente com pinturas de diversos tipos ou apenas com uma moldura em gesso. 

As paredes encontram-se pintadas, na sua maioria, com cores claras e neutras. No que 

se refere ao chão, também se verificam variações, existindo galerias revestidas com 

placas de mármore e galerias revestidas a mosaico. 

 

Em Novembro de 2010 será inaugurada nas galerias 25, 26, 27 e 16a6 do V&A 

uma nova exposição permanente de escultura. Por este motivo, à data do estágio 

estavam a ser realizados trabalhos de remodelação das mesmas.  

                                                
6 Anexo C – Desenho de tipo CAD, copiado do programa OCEAN, representando a planta do piso 1 do 
V&A, com destaque das galerias 25, 26, 27 e 16a. 
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Embora as quatro galerias façam parte do Future Plan, estando previsto que 

todas elas venham a albergar o conjunto de esculturas seleccionado para a nova 

exposição, apenas as galerias 26 e 27 levantaram problemas relacionados com a luz 

natural, mais precisamente com os efeitos que níveis elevados desta possam ter nas 

peças expostas. Esta questão deve-se ao facto de estes dois grandes espaços expositivos 

possuírem uma parede, orientada a Oeste, para o Madejski Garden, onde em cada 

galeria existem dez janelas, distribuídas aos pares. Foi por este motivo que os espaços 

de exposição alvo de análise durante a avaliação de risco efectuada foram, 

concretamente, as galerias 26 e 27.  

As duas galerias, que são contíguas, revelam ao nível das características 

espaciais muitas semelhanças: possuem ambas um pé direito de cerca de 5m, uma 

largura de cerca de 6m e um comprimento de cerca de 23m cada uma. O tecto de ambas 

encontra-se pintado com uma cor clara e neutra, sendo contornado por uma fina 

moldura de gesso. As paredes, à data do estágio, encontravam-se pintadas de cinzento 

claro, embora fossem ser alvo de nova pintura, cuja cor não foi possível conhecer. 

Relativamente ao chão, durante os trabalhos de remodelação foi retirado o linóleo com 

que tinha sido coberto após a II Guerra Mundial. A sua remoção permitiu deixar à vista, 

tal como pretendido, o revestimento de mosaico preto e branco existente sob aquela 

camada.  

Os trabalhos de remodelação em ambas as galerias representaram uma 

dificuldade durante a monitorização dos níveis de luz realizada naqueles espaços, na 

medida em que os suportes onde foram instalados alguns monitores eram 

frequentemente movidos devido ao trabalho em curso. No entanto, os responsáveis 

pelas obras tiveram o cuidado de pedir aos trabalhadores envolvidos que evitassem, na 

medida do possível, interferirem com aquele equipamento, de modo a evitar-se leituras 

erradas dos níveis de luz. Na sequência destas indicações, os trabalhadores colocavam 

frequentemente questões relativas à função e utilidade dos monitores e dos resultados 

que estes iriam fornecer. A explicação dada acerca da avaliação que se estava a fazer e 

da importância de não mover os monitores permitiu que o trabalho realizado nas 

galerias fosse melhor compreendido e respeitado. Os trabalhadores reportavam 

inclusivamente situações anómalas que tivessem ocorrido e que de alguma forma 

tivessem levado à obstrução ou à alteração da posição dos aparelhos.  
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2.2. A iluminação nas galerias 26 e 27 

Durante o processo de planeamento da forma como determinado espaço será 

iluminado, pode optar-se por: manter (e eventualmente manipular) a iluminação natural 

sempre que esta exista; instalar um sistema de iluminação artificial em espaços sem 

aberturas para o exterior; ou conjugar as duas opções anteriores, num sistema de 

iluminação misto. Esta última opção pode ser designada de Permanent Supplementary 

Artificial Lighting of Interiors7 - PSALI (Mcmullan, 2007, p. 156). 

Nas galerias do V&A onde existem janelas orientadas para o exterior, é comum 

adoptar-se um sistema de iluminação misto: devido às grandes variações que se 

verificam nos níveis de luz solar ao longo do dia e ao longo do ano não se considera 

aceitável ficar dependente apenas desta fonte de luz. Este sistema de iluminação permite 

aproveitar os benefícios da luz natural, possibilitando em simultâneo garantir a 

manutenção de níveis de luz adequados no interior dos espaços expositivos através da 

utilização de iluminação artificial. É um tipo de solução que possibilita o controlo dos 

níveis de iluminação no interior de um espaço não só através da regulação da luz 

artificial, mas também recorrendo, durante o período diurno, à utilização de elementos 

que reduzam a entrada de luz natural através das janelas, de que os blackouts são um 

exemplo.  

Nas galerias 26 e 27 vai ser adoptado este tipo de solução, de iluminação mista. 

Neste contexto, ficou a cargo de conservadores do museu envolvidos no projecto a 

avaliação das condições de iluminação previstas para aqueles espaços expositivos e a 

sugestão de medidas a aplicar para garantir a redução do risco de dano associado à luz 

nas peças.  

 
 
2.2.1. Iluminação artificial  

 Tal como referido, optou-se por iluminar as galerias 26 e 27 recorrendo a um 

sistema misto. Por este motivo, à data do estágio encontrava-se em fase de instalação o 

sistema de iluminação artificial.  

 Segundo a informação a que foi possível ter acesso, a questão da escolha do tipo 

de instalação e de lâmpadas a utilizar nestes espaços esteve a cargo do Materials 

Scientist da secção de Science Conservation e do pessoal responsável pela manutenção 

                                                
7 Iluminação Suplementar Artificial Permanente de Interiores (tradução da autora) 
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do sistema de iluminação do museu. Este trabalho conjunto possibilitou escolher as 

opções mais adequadas para este caso específico, tendo em consideração as 

características e os níveis de luz pretendidos, assim como os sistemas de iluminação ao 

alcance do orçamento referente a este projecto. Para esta decisão terão contribuído 

aspectos relativos, por um lado, à possibilidade de os visitantes conseguirem visualizar 

convenientemente as peças, assim como argumentos relativos à redução do risco de 

dano, eventualmente causado pela iluminação artificial, das mesmas.  

No caso destas duas galerias, em concreto, não se terá optado por soluções de 

iluminação de tecnologia mais recente, mais precisamente a tecnologia LED. A adopção 

desta poderia representar poupanças a longo prazo; contudo, neste caso foi considerada 

uma solução demasiado dispendiosa, tendo em conta o limite orçamental deste projecto. 

A solução adoptada nestas galerias teve em linha de conta o facto de o período de tempo 

mais longo considerado para a duração da nova exposição ser de apenas dez anos. 

Investir em soluções que se iriam reflectir em poupanças a longo prazo poderia não 

compensar: o projecto seguinte para estas galerias poderá vir a requerer um sistema de 

iluminação diferente do actual.  

Não foi possível ter acesso a mais detalhes relativos às características do sistema 

de iluminação artificial que será aplicado nas duas galerias, na medida em que não era 

informação necessária para a realização da avaliação de risco levada a cabo durante o 

estágio. Pode, porém, supor-se que será instalado algo semelhante àquilo que existe nas, 

muito recentemente inauguradas, galerias Budistas do museu. Estas galerias são, ao 

todo, quatro, embora no seu conjunto tenham exactamente a mesma dimensão que as 

galerias 26 e 27 juntas. O comprimento total, largura e altura dos dois conjuntos de 

galerias é similar, para além de ao todo possuírem, cada um, vinte janelas com as 

mesmas dimensões. A localização das galerias Budistas também se assemelha à das 

galerias 26 e 27, no piso 0: as primeiras encontram-se a Oeste do Madejski Garden, com 

as janelas orientadas a Este, enquanto as galerias 26 e 27 se encontram do lado oposto 

do jardim, com as janelas orientadas a Oeste.  

Clarificadas as semelhanças entre os dois conjuntos de galerias, e excluindo a 

consideração quanto ao tipo de lâmpada eventualmente usado – na medida em que o 

tipo de peças, em ambos os casos pertencentes à colecção de escultura do V&A, difere 

significativamente em termos de suportes e revestimentos, o que pode implicar 

diferenças ao nível de sensibilidade à luz –, podem referir-se as características 
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identificadas relativamente ao sistema de iluminação presente nas galerias Budistas, 

como sendo uma possibilidade de sistema a instalar nas galerias 26 e 27. Foi possível 

determinar que as estruturas existentes naquelas galerias se denominam, em termos 

técnicos, calhas trifásicas salientes. Neste caso em particular, as calhas encontram-se 

aplicadas suspensas por cabos de aço, devido à altura do tecto, embora esta estrutura 

possa ser aplicada justaposta ao tecto ou embutida em tectos de pladur (geralmente 

tectos mais baixos). A referida estrutura permite a aplicação de projectores em 

diferentes pontos da calha, sendo que existem várias opções de projectores, onde podem 

ser utilizados diversos tipos de lâmpadas.8  

É importante referir ainda que se encontra estabelecido na Light Policy do V&A 

(2006) que todas as fontes de calor associadas à luz (tal como projectores e lâmpadas) 

devem ser instaladas fora das vitrinas. Tendo em consideração que algumas das 

esculturas serão colocadas no interior de vitrinas, certamente será garantida a instalação 

de um sistema de iluminação que se encontre apenas no exterior destas, devidamente 

direccionado – algo que as calhas trifásicas referidas permitem fazer. 

   
 

2.2.2. Iluminação natural  

 A iluminação natural, solar, possui diversas vantagens, entre elas a de ser uma 

fonte de iluminação económica, para além de ser um elemento que transmite uma 

sensação de conforto, um aspecto difícil de igualar através da utilização de iluminação 

artificial. Este é ainda um tipo de iluminação que permite frequentemente uma 

visualização de melhor qualidade das peças, permitindo percepcionar as “verdadeiras” 

cores da maioria dos objectos expostos. Isto justifica-se pelo facto de muitas das peças 

terem sido feitas para serem observadas sob a luz natural. 

As galerias 26 e 27 recebem iluminação natural através das dez janelas, 

agrupadas duas a duas, existentes em cada galeria. Estas janelas, que se encontram 

viradas para o jardim do museu, possuem uma altura de cerca de 2,60m e uma largura 

de 1,25m. Tratam-se por isso de janelas de grandes dimensões, por onde à data da 

avaliação de risco entrava livremente luz solar, já que não se verificava a existência, 

interior ou exteriormente, de qualquer elemento de redução dos níveis de luz 

provenientes do exterior. 

                                                
8 Informação técnica fornecida pela empresa de iluminação “Traço de Luz”. 
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Tendo esta informação em consideração, os designers que se encontram 

envolvidos no projecto definiram que seria adequado que as janelas fossem mantidas de 

tal forma desobstruídas que permitissem que os visitantes, a partir do interior das 

galerias, pudessem ver através delas, observando dessa forma o jardim. Estabeleceu-se 

por isso que seria permitida a entrada de luz natural nas galerias. 

 Considerando que os conservadores envolvidos no projecto tinham noção de que 

níveis de luz desadequados podem provocar deterioração das peças, de forma 

cumulativa e irreversível, tornou-se claro que seria preciso tomar medidas de prevenção 

para que esta situação não resultasse em danos graves/acelerados nas peças a expor.  

Neste sentido, determinou-se desde cedo a utilização de dois meios de 

diminuição de risco de dano associado à luz solar. Um deles seria a aplicação de filtros 

de radiação ultra-violeta em todas as janelas de ambas as galerias. Prevê-se que o tipo 

filtro escolhido, designado SUN-X-MT90, impeça a entrada de radiação UV nas 

galerias através das janelas, para além de bloquear a transmissão de 10% de 

iluminância. Ficou igualmente determinado que iriam ser instalados blackouts 

totalmente opacos em todas as janelas, ficando em aberto a questão relativa à altura a 

que aqueles seriam colocados: a hipótese de os blackouts cobrirem totalmente de forma 

permanente as janelas não foi considerada viável, já que se pretendia possibilitar a 

observação do jardim a partir do interior das galerias.  

 
 

3. Colecções  

 Tal como já referido, o Victoria and Albert Museum possui uma vastíssima 

colecção de peças de arte decorativa e de design, de diferentes cronologias e origens, 

quer geográficas como materiais. A colecção inclui objectos de Arquitectura, Cerâmica, 

Arte Contemporânea, Moda e Joalharia, Mobiliário, Vidro e Vitral, Metal, Pintura e 

Desenho, Fotografia, Documentos Impressos e Livros, Têxteis e Escultura, entre outros 

de natureza diversa. 

 Tendo em conta que a colecção permanente do museu ronda os quatro milhões e 

meio de peças, foi necessário seleccionar e organizar os conjuntos que se encontram 

expostos, que correspondem apenas a uma pequenina parte do acervo total do museu. 

Procurando estabelecer uma lógica expositiva, as galerias foram organizadas por temas, 

tendo sido criados os seguintes núcleos: Arquitectura, que inclui maquetas, fotografias, 
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partes de edifícios e desenhos originais; Ásia, com uma das mais importantes colecções 

do mundo de arte Chinesa, para além da colecção de arte do Sul e do Sudeste da Ásia, 

dos Reinos do Himalaias e do mundo islâmico; Galerias Britânicas, onde estão expostos 

objectos relativos aos monarcas e estilos britânicos, desde 1500 até 1900; Cast Court, 

em cujas galerias se encontram túmulos, frisos e escultura, entre outros elementos 

arquitectónicos; Cerâmica, que integra objectos provenientes de todas as partes do 

mundo; Contemporâneo, onde se realizam exposições temporárias dedicadas às últimas 

tendências ao nível do design e da moda; Moda, de que faz parte uma colecção muito 

significativa de vestuário de gala e acessórios; Joalharia, que inclui peças de joalheiros 

de renome, assim como jóias pertencentes a personagens de importância histórica; 

Mobiliário, onde estão presentes exemplares europeus e americanos, desde a Idade 

Média até aos dias de hoje; Vidro, que integra uma grande colecção de exemplares 

provenientes de África, Europa, América e Ásia, desde o Antigo Egipto, passando pelos 

períodos romano e medieval, até à Renascença e à actualidade; Trabalho em Metal, de 

que fazem parte peças decorativas, inclusivamente de armamento, em ferro, bronze, 

prata e ouro; Pintura e Desenhos, colecção que abrange trabalhos de pintura a óleo, 

aguarela, pastel, e miniaturas; Fotografia, de que o mais antigo exemplar data de 1839; 

Documentos Impressos e Livros, que inclui colecções valiosas de iluminuras, livros 

raros, anotações e cartas de artistas, para além do acervo da National Art Library; 

Têxteis, que integra exemplares de tapeçaria, carpetes, tecidos, bordados e rendas de 

todo o mundo; e por fim Escultura, que é precisamente a colecção de que faz parte o 

conjunto de peças integradas no projecto a que a presente avaliação está associada. 

 O V&A possui uma das maiores colecções do mundo de escultura europeia pós-

clássica. A colecção de Escultura do museu inclui ainda peças dos períodos Bizantino e 

Anglo-saxónico, estátuas medievais britânicas, francesas e espanholas, assim como 

trabalhos realizados durante os períodos Renascentista, Barroco, Neo-Clássico, 

Vitoriano e de Arte Nova. Existem exemplares de diversos tipos, desde túmulos e 

memoriais, passando por bustos, estátuas alegóricas, religiosas e de temáticas 

mitológicas, até estátuas produzidas com o intuito de decorar jardins, fontes e estruturas 

arquitectónicas. 

 Ao nível dos suportes existentes, a colecção de Escultura do V&A abrange 

trabalhos em mármore, alabastro, terracota, madeira, marfim, gesso, bronze, chumbo e 

cerâmica.   
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Tal como referido, foi uma pequena parte da colecção de Escultura do V&A que 

levou à realização do presente trabalho de avaliação de risco. Isto justifica-se pelo facto 

de as galerias 26 e 27, actualmente em remodelação, estarem a ser preparadas para 

receber um conjunto de esculturas de carácter religioso com características muito 

diversas. Tendo em conta que as peças possuem diferentes níveis de sensibilidade à luz, 

foi considerado necessário conhecer as variações dos níveis de iluminância a que 

estarão expostas nas galerias, de modo a serem propostas e aplicadas medidas 

preventivas adequadas à conservação das peças.   

O conjunto de esculturas que será instalado nas novas galerias insere-se num 

período cronológico compreendido entre 1300 e 1700. Nele pode verificar-se a presença 

de peças com diferentes características, quer a nível do tipo de suporte como de 

revestimento. Estas diferenças levam, por sua vez, a variações ao nível da sensibilidade 

à luz.  

No que se refere aos suportes presentes no conjunto, é possível encontrar peças 

produzidas em madeira de diversos tipos, terracota, bronze, alabastro, mármore, calcário 

e estuque. Relativamente às que possuem revestimento, verifica-se a presença de 

policromia, de vernizes e de vidrados. As policromias existentes no conjunto são à base 

de pigmentos, corantes e lacas9.  

A recolha de informação relativa à história de cada peça pode ajudar a 

determinar o seu nível de sensibilidade à luz. Para este efeito também pode contribuir a 

observação do estado em que o revestimento da peça se encontra. Por este motivo, para 

além de ser reunida a informação escrita existente, foi realizado um exame 

macroscópico a algumas peças de madeira que, à data desta avaliação, já se 

encontravam no estúdio da secção de Sculpture Conservation do museu, onde seriam 

levadas a cabo intervenções de carácter preventivo e curativo. O principal objectivo 

deste exame efectuado consistiu em detectar eventual esvanecimento ocorrido nas 

esculturas policromadas. 

Algumas peças examinadas não possuíam revestimento, embora se considere a 

hipótese de algumas o terem tido originalmente. No que se refere às esculturas 

revestidas, algumas revelaram cores ainda muito vivas, enquanto outras tinham apenas 

pequenos vestígios de policromia. Também foram observados casos em que os objectos 
                                                
9 Laca – resulta da fixação de um corante num pigmento (sal metálico) através de um aglutinante inerte 
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se encontravam cobertos por uma camada de sujidade escura, que impossibilita uma 

leitura correcta de qualquer cor. Tendo em conta aquilo que foi possível observar, o 

exame a estas peças acabou por não revelar sinais de esvanecimento. 

Tendo em vista que se pretendia conhecer com mais detalhe as características 

dos revestimentos presentes no conjunto de esculturas examinado sem o acesso a 

qualquer tipo de análise laboratorial, procurou-se retirar o máximo de informação dos 

registos existentes sobre as mesmas. Contudo, na maioria dos casos acabou por não ser 

possível obter informação detalhada, o que dificultou a determinação do nível de 

sensibilidade à luz das peças. Os casos mais simples foram aqueles em que se pensa 

haver presença de elementos orgânicos, que são mais sensíveis, podendo sofrer reacções 

químicas que que causam efeitos como opacidade e alteração das cores originais.  

Tendo como base a informação recolhida acerca das esculturas, foi determinada 

para cada peça um nível potencial de sensibilidade à luz. Foram consideradas, para este 

efeito, três categorias, que respeitam as regras determinadas pelo V&A Light Policy de 

2006, referentes à exigência de manutenção de determinadas condições ambientais que 

devem respeitar as características das peças. As três categorias determinam se o material 

que constitui o objecto em questão é considerado, em relação à luz, estável, durável ou 

sensível:   

- Material estável – inclui escultura de metal, de pedra e não policromada. A 

escultura considerada nesta categoria não requer restrições específicas quanto aos níveis 

de luz; 

- Material durável – refere-se à maioria da escultura policromada. Esta pode ser 

exposta até 250 lux, apenas durante as horas de abertura do museu ao público; 

- Material sensível – nesta categoria, por uma questão de prevenção, incluiu-se a 

escultura revestida com vidrados cuja origem se desconhece e policromias onde há a 

presença de lacas. Tendo em conta a escassa informação disponível, considerou-se que 

idealmente todas estas peças deveriam ser expostas a uma média de 50 lux, tendo no 

entanto sempre presente a dose adequada à gestão do risco de dano.  

 

Nos quadros 1 e 2 que se seguem são indicadas todas as esculturas que fazem 

parte do conjunto a expor nas galerias 26 e 27. São referidas as características 

conhecidas acerca de cada peça, quer no que se refere ao tipo de suporte e revestimento, 

quer em relação ao nível de sensibilidade à luz que foi considerado para cada caso. O 
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número indicado na segunda coluna corresponde a parte do número de inventário das 

peças, o que facilita a sua identificação na planta 1, apresentada mais à frente (e em 

formato maior no Anexo D), onde é indicada a localização prevista para as esculturas 

em ambas as galerias. 

 
 

Nome da peça Nº Suporte Revestimento Sensibilidade à luz 
Relief of a male saint 24 Madeira de 

Tília 
Policromia  Durável 

Lamentation 409 Terracota Policromia com lacas 
vermelhas 

Sensível 

St. Catherine of Alexandria 89 Madeira de 
Tília 

Policromia Durável 

Virgin and Child 21 Madeira Policromia Durável 
St. George 6 Terracota Policromia Durável 
Unidentified female saint 90 Terracota Policromia Durável  
St. Peter 4 Madeira de 

Carvalho 
Vestígios de 
policromia 

Durável 

St. Anne with the Virgin 
and Child 

37 Madeira de 
Carvalho 

Verniz Estável 

St. James the Greater, St. 
Simon, Virgin e Archangel 
Gabriel 

4845 a 
4848 

Madeira de 
Carvalho 

Vestígios de 
policromia 

Durável 

Quadro 1 – Lista de esculturas a expor na galeria 26. É indicado o nome, o número de 

inventário, o suporte e o revestimento, assim como o nível de sensibilidade à luz de cada peça.  

 
 

Nome da peça Nº Suporte Revestimento Sensibilidade à luz 
Bishop saint 111 Madeira de 

Tília 
Vestígios de 
policromia 

Durável 

Lunette showing 
Ascension 

712 Suporte 
desconhecido 

Policromia com lacas Sensível 

Sem título 7559 Mármore Sem revestimento Estável 
Relief of the Virgin and 
Child 

153 Alabastro Vestígios de 
policromia 

Durável 

St. Anne, the Virgin and 
Child 

11 Madeira de 
Tília 

Policromia Durável 

Virgin with the dead Christ 85 Madeira de 
Nogueira 

Vestígios de 
policromia 

Durável 

Virgin and Child 200 Madeira de 
Buxo  

Policromia Durável 

Virgin and Child 534 Madeira  Sem revestimento Estável 
Crucifix group  17 

a/b/c 
Madeira Policromia Durável 

Seated Christ 411 Madeira de 
Carvalho 

Verniz Estável 

Warning to Sabbath 1 Alabastro Sem revestimento Estável 
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Breakers 
Christ as Man of Sorrows 
with Chalice 

20 Bronze Sem revestimento Estável 

Seated Christ 3 Mármore Sem revestimento Estável 
Ecce Homo 35 Madeira de 

Carvalho 
Verniz Estável 

Relief showing the 
Entombment 

708 Madeira de 
Carvalho 

Policromia com lacas 
verdes e vermelhas 

Sensível 

Christ carrying the Cross 3 Madeira de 
Nogueira 

Policromia com lacas 
vermelhas 

Sensível 

Virgin with St. John (from 
Crucifixion scene) 

33 Madeira de 
Buxo 

Sem revestimento Estável 

Two Maries (from 
Crucifixion scene) 

34 Madeira de 
Buxo 

Sem revestimento Estável 

Relief roundel showing the 
Crucifixion 

2569 Estuque Policromia Durável 

Sem título 2987 Alabastro Sem revestimento Estável 
St. Mary Magdalene 12 Madeira de 

Carvalho 
Policromia Durável 

St. Peter 6986 Alabastro Sem revestimento Estável 
Crucifix group 714 Madeira de 

Carvalho 
Verniz Estável 

Male figure 249 Madeira de 
Nogueira 

Policromia Durável 

Holy Kindred 1306  Madeira de 
Pinho 

Policromia com lacas Sensível 

Adoration of the Magi 1307 Madeira de 
Pinho 

Policromia com lacas Sensível 

Sem título 2 Pedra Sem revestimento Estável 
Virgin and Child with 
Angels 

13 Madeira de 
Tília 

Policromia com lacas Sensível 

St. John the Evangelist 76 Terracota Vestígios de 
policromia 

Durável 

Unidentified male saint 77 Terracota Vestígios de 
policromia 

Durável 

St. Armel of Ploermel 529 Calcário Vestígios de 
policromia 

Durável 

Quadro 2 – Lista de esculturas a expor na galeria 27. É indicado o nome, o número de 

inventário, o suporte e o revestimento, assim como o nível de sensibilidade à luz de cada peça.  

 
 

 Nos quadros acima apresentados, assim como na Planta 1, que se segue, foi 

atribuída a cada escultura uma cor, correspondente ao nível de sensibilidade à luz que 

foi considerado para cada peça. Verde corresponde a material estável, amarelo a 

material durável e vermelho a material potencialmente sensível à luz. 
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 É importante referir que algumas esculturas serão colocadas, durante a exposição 

nas galerias, dentro de vitrinas. Porém, o vidro destas vitrinas não será revestido com 

qualquer filtro de luz, permitindo assim a entrada de qualquer tipo de radiação existente 

na respectiva galeria. No entanto, como já foi referido, não se prevê que a radiação UV 

associada à luz solar levante problemas, na medida em que os vidros das janelas de 

ambas as galerias serão cobertos com filtro SUN-X-MT90, que filtrará virtualmente 

toda aquele tipo radiação daí proveniente. Embora este filtro bloqueie igualmente a 

transmissão de 10% do total de iluminância, resta ainda uma percentagem muito 

significativa de luz que pode provocar danos graves e acelerados nas peças sensíveis.  

 

 

 
 

Planta 1 – Indicação da localização prevista e do nível de sensibilidade à luz do conjunto de 

esculturas a expor nas galerias 26 e 27. Planta individual da galeria 26 e da galeria 27 em 

formato maior no Anexo D. 
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II  – ILUMINAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA .  
AVALIAÇÃO DO RISCO DE DANO POR ACÇÃO DA LUZ NATURAL  
 

1. Introdução  

 Quando se planeia uma exposição, seja de que tipo for, deve ter-se em 

consideração um conjunto de dados, de informação, cujo conhecimento pode contribuir 

para a prevenção de danos indesejados nos objectos a expor. 

 Deve conhecer-se bem a colecção que se pretende exibir. O facto de conhecer as 

características das peças, sobretudo ao nível das suas vulnerabilidades, facilitará a tarefa 

de estabelecer as condições ambientais que devem ser especialmente monitorizadas e 

controladas. Estas condições ambientais podem ser em grande parte determinadas pelas 

características do espaço expositivo onde se pretende realizar a exposição: cada espaço 

tem as suas próprias características, que se forem conhecidas pode ajudar a determinar 

medidas mais adequadas a aplicar para tornar o ambiente mais favorável à conservação 

das peças.  

No âmbito das condições ambientais, os principais factores que se devem 

considerar como eventuais agentes de dano são: valores incorrectos de temperatura e 

humidade relativa e as radiações provenientes da iluminação natural e artificial. Tendo 

em conta as especificidades dos objectos em exposição, níveis inadequados daquelas 

condições ambientais podem contribuir para a ocorrência reacções de carácter físico ou 

químico no material que os constitui, tanto ao nível do suporte como do revestimento, o 

que se pode reflectir em dano. No caso de ocorrer, o dano pode tornar-se visível de 

forma mais ou menos rápida, estando este aspecto dependente do nível de 

(des)adequação de uma ou mais daquelas condições ambientais e do período de 

exposição às mesmas.  

 Para dar alguns exemplos de como as características do espaço expositivo 

podem ter grande influência ao nível das condições ambientais, pode referir-se 

nomeadamente a espessura das paredes do edifício, sobretudo exteriores, que se pode 

reflectir nos níveis de temperatura, assim como na velocidade de variação desta, no 

interior de uma galeria; no caso da área total que constitui um espaço fechado, é um 

aspecto que pode ser decisivo para determinar os níveis de humidade relativa, 

especialmente perante a presença de pessoas, que libertam humidade através da 

respiração; e finalmente, para dar um exemplo relacionado com o presente trabalho, a 
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presença de janelas pode ter grandes implicações relativamente aos níveis de radiações 

electromagnéticas provenientes da luz solar verificados no espaço interior.  

 

Iluminação natural: radiações e efeito 

No âmbito do espectro electromagnético existem diversas frequências e 

comprimentos de ondas, pelo que se podem distinguir sete tipos de radiações 

electromagnéticas (Homem, 2008): 

- Gama – Radiação muito energética, produzida geralmente por elementos 

radioactivos; 

- Raios X – A exposição do ser humano a este tipo de radiação de forma 

continuada pode provocar problemas como queimaduras e mutações do ADN; 

- UV – Radiação ultravioleta, muito energética. Pode ter efeitos na saúde e no 

meio ambiente; 

- Visível – É a única radiação que pode ser percepcionada pelo olho humano. 

Níveis elevados desta podem provocar dano em objectos; 

- IV – Radiação infravermelha, imperceptível para o olho humano. A sua 

presença pode ser sentida através da sensação de calor que provoca; 

- Microondas – Tipo de onda usado em fornos específicos de cozinha, assim 

como em equipamento relacionado com as telecomunicações e em radares; 

- Rádio – Radiação de menor energia. Estas ondas são usadas para transmissões 

radiofónicas e televisivas. 

 

 

Imagem 1 – Esquema relativo ao espectro electromagnético,  

com indicação dos diferentes tipos de radiação electromagnética  

(fonte: http://lot.astro.utoronto.ca/spectrum.html, consultado a 03.09.2010). 
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Entre os tipos de radiação invisível, aquela que, se estiver presente em níveis 

elevados, se considera que pode provocar danos mais significativos em peças expostas é 

a radiação UV. Por esse motivo, e por não contribuir para a percepção dos objectos pelo 

olho humano, é um tipo de radiação que deve ser totalmente filtrado. 

As radiações visíveis, também referidas como “luz” ou “iluminância”, referem-

se àquelas que podem ser percepcionadas pelo olho humano, mas que também podem 

provocar danos nos objectos, ao contribuírem para a ocorrência de reacções químicas 

indesejadas. O efeito mais comum deste tipo de radiação é a destruição de corantes, 

visível na maioria dos casos devido ao esvanecimento das cores, sendo mais raro o 

escurecimento (alteração de cores) das peças (Michalski, 1987, p. 4). Pode ainda ocorrer 

fragilização ao nível do suporte do objecto (Thomson, 1986, p. 13). 

Quando uma peça sensível à luz se encontra sob este tipo de radiação sofre 

indubitavelmente dano. Contudo, podem verificar-se variações ao nível da velocidade a 

que o dano ocorre, dependendo dos níveis de radiação verificados e da maior ou menor 

sensibilidade à luz dos elementos que constituem o objecto. 

Ao nível de peças de escultura, se o seu suporte for de metal, pedra, vidro, 

cerâmica, madeira, osso ou marfim, aquele não deverá ser (muito) afectado, embora se 

verifiquem excepções. A madeira, por exemplo, pode amarelecer sob o efeito da luz 

(Thomson, 1986, p. 2). Porém, a parte da peça que geralmente está em maior risco de 

sofrer dano devido à luz é o revestimento, quando existe.  

O revestimento pode ser constituído por um ou mais elementos, nomeadamente 

policromias, verniz e vidrado. Entre os pigmentos existem os naturais e os sintéticos, 

sendo que a maioria dos primeiros esvanece de forma rápida num primeiro momento, 

seguindo-se um ritmo mais lento de esvanecimento: apenas os pigmentos menos 

sensíveis à luz esvanecem sempre a um ritmo constante. Entre os pigmentos naturais, a 

maioria tem uma sensibilidade moderada ou muito acentuada à luz, pelo que se 

recomenda que sejam expostos a níveis de iluminação baixos, garantindo-se sempre que 

possível e em especial o controlo da luz natural (Thomson, 1986, p.2 e Michalski, 1987, 

p. 12). Entre os pigmentos sintéticos existem desde acentuadamente sensíveis à luz até 

àqueles que são estáveis perante este tipo de radiação. Isto deve-se a diferenças ao nível 

das suas propriedades químicas e físicas: a perda ou alteração de cor devido à exposição 

à luz é uma reacção complexa para a qual contribui o estado químico e físico do 

pigmento (Crews, 1987, p. 65). 
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É importante esclarecer ainda que pode ser mais fácil manter as cores já 

esvanecidas de um objecto do que cores ainda vivas, na medida em que a velocidade de 

esvanecimento, na verdade, abranda (Crews, 1987, p. 71).  

A garança, por exemplo, que se encontra entre o conjunto de corantes presentes 

em alguns revestimentos das esculturas em questão, é considerada mais sensível à luz 

que a cochonilha. A cochonilha, por sua vez, é um dos corantes naturais menos 

sensíveis, embora não seja tão resistente ao efeito da luz como alguns pigmentos 

sintéticos (Crews, 1987, p. 69). No caso do óxido de cobre, que pode ter sido preparado 

para se apresentar em tons de verde azulado transparente ou amarelado, a exposição à 

luz pode torná-lo castanho opaco (Thomson, 1986, p. 13). Relativamente a tons de 

vermelho, laranja e amarelos aplicados em madeira, geralmente são mais susceptíveis 

de esvanecer com o efeito da luz. Contudo, trabalhos em madeira de muito boa 

qualidade geralmente encontram-se revestidos com pigmentos resistentes ao efeito da 

luz. Quanto ao verniz, sabe-se que a sua presença pode contribuir para retardar o efeito 

da luz na peça que reveste (Michalski, 1987, p. 11).      

Outro aspecto a ter em conta refere-se às características do dano causado pela 

luz: considera-se que este é cumulativo e irreversível. Isto significa que o dano 

provocado em objectos sensíveis se agrava sempre que estes se encontram expostos, não 

se verificando, em princípio, um recuo dos efeitos provocados.  

  

Sabendo que o dano provocado pela luz tem estas características, deve procurar-

se evitá-lo sempre que possível, já que chegará um momento em que o dano é tão 

extenso e profundo que o objecto perde as suas características originais, podendo perder 

por isso o seu valor. Este aspecto leva a que sejam levantadas diversas questões durante 

o processo de planeamento da forma como irá ser exposto um objecto sensível. 

Questões como: Quão sensível à luz é a peça? Que importância, que valor lhe é 

atribuído (cultural, científico, monetário, ...)? Durante quanto tempo se pretende expor a 

peça? Durante quantas gerações se considera que a peça deve ser preservada? 

Finalmente, a que níveis de iluminação deve estar sujeita e durante quanto tempo? Esta 

última pergunta pode tornar-se a mais difícil de responder, na medida em que o museu 

tem como prioridade acautelar uma iluminação adequada dos objectos, garantindo 

simultaneamente o mais possível a sua conservação.  
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 O nível de luz considerado por Thomson (1986) como sendo o mínimo 

necessário para uma correcta visualização dos objectos é de 50 lux. Com isto Thomson 

não terá querido dizer que todos os objectos deviam ser expostos a 50 lux, e que essa 

exposição evitaria rápida deterioração dos elementos sensíveis à luz. Na verdade, estes 

50 lux terão sido indicados como correspondendo ao nível de iluminância mínimo que o 

olho humano, em geral, necessita para conseguir percepcionar adequadamente aquilo 

que está exposto.  

 

No caso das peças que constituem o acervo do V&A, foi considerado por parte 

dos seus responsáveis10 que seria aceitável apenas uma Alteração Perceptível (1 AP) 

provocada pela luz nos objectos ocorrida ao fim de um período de 50 anos, o que 

corresponde a cerca de duas gerações. Isto foi estabelecido tendo em consideração que 

30 AP corresponderá ao esvanecimento total das cores existentes, sendo 10 AP 

consideradas como correspondendo a um nível de dano inaceitável. Desta forma, é 

sugerido que a duração de vida esperada para um objecto é de 10 x 50 (10 Alterações 

Perceptíveis, cada uma ocorrendo num período de 50 anos), o que dá um total de 500 

anos de vida “útil” das peças sensíveis à luz.  

Tendo em conta a política adoptada pelo V&A relativamente ao modo de gestão 

do dano causado pela luz nos objectos, foram definidas três categorias de sensibilidade à 

luz (V&A Light Policy, 2006), referidas no capítulo anterior com o intuito de ajudar a 

classificar o conjunto de esculturas analisado. Essas categorias referem-se a: material 

estável, quando não requer quaisquer restrições de luz; material durável, cuja exposição 

deve ser limitada a 250 lux durante o horário de funcionamento do museu, cerca de 8h 

diárias. Se materiais duráveis forem expostos frequentemente àqueles níveis de 

iluminância durante períodos de tempo mais longos, deverá ser perceptível uma 

alteração mais cedo do que o limite mínimo de tempo estabelecido para ela ocorrer. É 

por esta razão que em muitas galerias do V&A foi determinado que a iluminação 

artificial deve ser desligada e, na maioria dos casos, as janelas devem ser totalmente 

cobertas fora das horas de abertura do museu ao público, evitando-se desta forma uma 

acumulação excessiva de dano associado à luz nas peças; e material sensível, que deve 

ser exposto a 50 lux, o limite mínimo de iluminância que se considera necessário para 

as peças serem devidamente percepcionadas pelo visitante.  
                                                
10 Proposed V&A Light Policy 2001. 
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A gestão dos níveis de luz a que os objectos sensíveis podem estar expostos 

pode ser feita de diferentes formas, tendo em consideração que o limite da dosagem 

cumulativa deve ser de 200.000 lux/hora/ano (que corresponde sensivelmente a 50 lux x 

10 horas/dia x 365 dias/ano). Conhecendo este limite, pode optar-se por expor o objecto 

a níveis de luz superiores a 50 lux durante menos tempo, tendo sempre em atenção o 

limite total aceitável. Esta informação é útil nomeadamente para o planeamento de 

exposição de objectos sensíveis durante um período de tempo muito restrito, 

nomeadamente para pessoas com reduzida acuidade (ou com outro tipo de limitação) 

visual, que não conseguem percepcionar adequadamente o objecto sob uma iluminância 

de apenas 50 lux. Quando são criadas oportunidades destas, devem ser bem 

publicitadas, na medida em que o objecto em questão deverá passar os anos seguintes 

armazenado em total escuridão. Se o objecto for tão sensível que se preveja que a dose 

referida de 200.000 lux/hora/ano venha a causar dano visível num período mais curto 

que 50 anos, pode optar-se pela criação de sistemas em que a luz só incida na peça 

quando algum visitante pretenda observá-la. Disto é exemplo a colocação de peças 

dentro de gavetas e armários passíveis de ser abertos pelos visitantes, ou sob cortinas 

que podem ser levantadas, para além da existência de sistemas em que as luzes se 

acendem automaticamente apenas quando é detectado movimento nas proximidades. 

Para além disso, aconselha-se que os materiais sensíveis, em geral, respeitem um 

sistema de rotação, entre as reservas e as galerias de exposição. 

  

Edifício histórico 

 No caso da nova exposição de escultura que foi alvo da avaliação descrita neste 

relatório, devem ter-se em conta aspectos referentes ao próprio edifício que alberga o 

museu.  

Tal como se verifica noutros museus, quer ingleses quer nomeadamente 

portugueses, o Victoria and Albert Museum funciona num edifício histórico. Durante o 

processo de planeamento de exposições e da forma como se vai adaptar o espaço 

expositivo àquilo que será exposto, esta questão pode revelar-se de grande importância: 

há projectos em que se pretende que as pessoas que visitam aquele museu em especial 

tenham a oportunidade de visitar as exposições que foram preparadas nos espaços 

interiores e exteriores, procurando dar-se simultaneamente a oportunidade de o público 
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usufruir do próprio edifício, da sua arquitectura e decoração, dos seus jardins, entre 

outros aspectos que se considerem de interesse.  

Este foi um ponto que, no projecto em questão, foi defendido especialmente 

pelos designers, quando pretenderam que o Madejski Garden pudesse ser observado a 

partir do interior das galerias. Foi um ponto que teve de ser discutido com os 

conservadores igualmente envolvidos. A perspectiva destes últimos visava sobretudo a 

protecção das peças, perante a ameaça da ocorrência de dano nas mesmas. Foi por este 

motivo que as diferentes propostas foram colocadas na mesa, para se determinarem 

soluções que tivessem em conta os interesses das várias partes: beneficiar os visitantes, 

em simultâneo com a preservação da colecção exposta. 

 

Características do céu 

 No que se refere à luz natural, que foi alvo de especial análise neste trabalho, 

enquanto o sol pode ser considerada uma fonte de luz razoavelmente constante, a luz 

proveniente do céu não o é: varia ao longo das horas do dia, das estações do ano e com a 

localização geográfica. 

 No caso britânico, onde o céu nublado é mais frequente que o céu limpo, o 

primeiro é considerado a principal fonte de luz natural. Este tipo de céu uniforme é 

encarado como um padrão, denominado uniform standard sky: embora a iluminância 

proveniente de um céu nublado desobstruído varie em qualquer ponto do solo, é usado o 

nível constante de 5.000 lux como valor padrão para cálculos relacionados com a luz 

natural na Grã-Bretanha. Contudo, este valor corresponde a um nível de luz que na 

realidade é ultrapassado durante cerca de 85% do horário normal de trabalho ao longo 

do ano. (Mcmullan, 2007, p. 149) 

 Neste contexto, os cálculos efectuados na presente avaliação não tiveram em 

conta os 5.000 lux referentes ao uniform standard sky, tendo sido considerado preferível 

usar valores reais, resultantes da monitorização realizada. 

 

Simulação em computador 

Tendo em conta a preparação da nova exposição de escultura, o Departamento 

de Conservação do museu pretendeu conhecer com detalhe a situação das galerias 

relativamente à incidência de luz natural de que são alvo, para possibilitar agir em 

conformidade, de forma fundamentada. No intuito de propor medidas que evitassem a 

ocorrência de dano acelerado associado à luz solar nas peças, pensou-se qual seria a 
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melhor forma de proceder à avaliação de risco de dano existente. De acordo com os 

resultados obtidos através da avaliação seriam, posteriormente, elaboradas propostas 

medidas de mitigação (e se possível de eliminação) de risco.    

Perante o tipo de informação que se considerou necessário obter para possibilitar 

a realização de uma adequada avaliação da luz natural nas duas galerias em análise, 

referiu-se, antes de iniciar o trabalho, o facto de existirem actualmente simuladores 

informáticos. Estes, facilmente programados em computador, permitem executar testes 

e cálculos que de outra forma demorariam muito tempo a concretizar, e que são 

necessários para fazer previsões relativas à luz natural (Mcmullan, 2007, p. 154). 

Um dos programas de simulação usado por uma das empresas de consultoria ao 

nível da engenharia do V&A, e que pelas informações fornecidas pelos conservadores 

parece ser actualmente o programa líder de mercado, denomina-se IES/VE (Soluções 

Ambientais Integradas / Ambiente Virtual). Este software possibilita a utilização de 

diversas ferramentas que podem ser utilizadas conforme o tipo de informação requerida, 

nomeadamente para realizar estudos gráficos e numéricos da luz solar, para visualizar a 

incidência de luz e o efeito das sombras, para optimizar a posição e orientação de 

edifícios, entre outros aspectos, muito ligados às necessidades associadas aos projectos 

de arquitectura. Para fazer a simulação pretendida, este programa requer a inserção de 

uma série de dados, tal como as características do espaço a analisar, a posição 

geográfica do edifício, as características do espaço envolvente, o tipo de janelas e 

vidros, assim como a presença de superfícies reflectoras no interior e no exterior. 

Cálculos deste tipo podem ser associados a programas CAD, de forma a obterem-se 

visualizações 3D, mostrando os efeitos da luz do dia a partir de diferentes pontos de 

vista (Mcmullan, 2007, p. 154). 

Contudo, o orçamento para encomendar um trabalho deste tipo é elevadíssimo. 

Tendo em conta que a nova exposição de escultura em questão está integrada num 

projecto pequeno e com pouco financiamento, não se considerou, assim, viável fazer o 

pedido de realização de uma simulação dos níveis de luz nas galerias.  

 

Céu artificial 

Colocando de parte a hipótese de recorrer a uma simulação em computador, 

procuraram-se outras formas de chegar aos resultados pretendidos, resultados esses que 
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permitissem a elaboração e fundamentação de propostas de conservação para o projecto 

de exposição nas galerias 26 e 27.  

No sentido de se encontrar a melhor forma de proceder à realização de 

determinadas medições da luz solar, colocou-se inicialmente a hipótese de construir 

uma maqueta de ambas galerias, que permitisse fazer alguns testes numa escala mais 

pequena e acessível. Isto foi pensado sobretudo pelo facto de ser necessário avaliar a 

eficácia dos blackouts nas janelas, que ainda não se encontravam instalados em 

nenhuma das galerias. Como tal, se na maqueta se instalassem pequeninos blackouts e 

se procurasse reproduzir a luz natural, poderiam ser feitas as medições necessárias. 

Porém, esta ideia foi abandonada à nascença, na medida em que construir uma maqueta 

e reproduzir a iluminação solar de forma adequada seria um trabalho que levaria 

demasiado tempo, para além de os resultados daí provenientes poderem não tão fiáveis 

quanto seria desejável.  

No entanto, ter colocado esta hipótese permitiu relembrar a existência de uma 

ferramenta que, se tivesse havido tempo e orçamento para tal, poderia ter sido de grande 

utilidade para a realização deste trabalho de avaliação: um céu artificial.  

O céu artificial consiste numa grande sala, iluminada artificialmente de forma 

controlada, onde é possível simular diferentes condições de luz. É uma estrutura que 

permite, através da colocação no centro da sala de um modelo à escala do edifício em 

questão, analisar a forma como a luz solar interage com os espaços interiores do mesmo. 

Os efeitos da luz natural podem ser então observados e medidos no modelo com a 

utilização de luxímetros. Para que os resultados sejam fiáveis, todos os aspectos devem 

simular a realidade, desde as obstruções exteriores ao edifício, passando pelas 

características dos vidros, até às superfícies reflectoras no interior do espaço analisado. 

(Mcmullan, 2007, p. 154)  

No Reino Unido, mais precisamente nas instalações da Welsh School of 

Arquitecture da Universidade de Cardiff (País de Gales) existe um céu artificial, 

denominado “SkyDome”11. Nestas instalações, que possuem um diâmetro de oito 

metros, é possível, tal como já referido, simular as características da luz natural externa, 

tendo para isso em conta o movimento do sol ao longo do dia e do ano, assim como a 

presença de nuvens e os reflexos provenientes do solo e dos edifícios que se encontram 

                                                
11 Informação referente ao “SkyDome” retirada da página electrónica da Welsh School of Arquitecture, a 
14.09.2010. 
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nas proximidades da estrutura que se pretende analisar. Podem simular-se, na verdade, 

condições meteorológicas e de iluminação específicas de praticamente qualquer 

localização do mundo pretendida. 

A cúpula hemisférica que constitui este céu artificial possui 640 luminárias, cada 

uma contendo uma lâmpada fluorescente compacta de baixo consumo. As lâmpadas em 

utilização podem ser seleccionadas e reguladas de forma a simular a distribuição 

luminosa característica de diferentes tipos de céu: nublado, limpo ou misto. Esta cúpula 

contém igualmente heliodon, o que permite simular o movimento aparente do Sol, 

ajustando o ângulo entre a maqueta e o feixe de luz correspondente à hora, data e 

localização que se pretende estudar. Para se respeitar o azimute relativo, a maqueta é 

colocada numa mesa rotativa, que ao ser controlada através de um sistema 

computorizado permite “acelerar” a passagem do dia de forma a este durar apenas 

alguns minutos.  

O céu artificial foi criado, na verdade, para apoiar sobretudo arquitectos e 

designers, que cada vez mais pretendem incluir a luz natural nos espaços que projectam. 

A utilização deste tipo de iluminação possui vantagens importantes, já que para além de 

reduzir os gastos com a luz eléctrica, também permite aumentar os níveis de conforto 

para os utilizadores dos espaços interiores. Contudo, por ser um tipo de iluminação 

cujas características não são tão facilmente controláveis como as da iluminação 

artificial, a forma como será utilizada requer um planeamento cuidado, para garantir que 

os níveis de radiação não serão demasiado elevados, provocando eventualmente 

desconforto visual e aquecimento indesejado. Na verdade, este céu artificial usa 

modelos de teste que se baseiam no céu nublado normalizado pelo CIE12: um céu 

totalmente encoberto que é comum no Norte da Europa. Isto justifica-se na medida em 

que as características de céus limpos dificilmente são simuladas de forma tão realista 

através de métodos simples de previsão. Esta condicionante leva, assim, a que este 

sistema seja uma ferramenta útil sobretudo para planos feitos para localizações com 

condições meteorológicas semelhantes às do Norte europeu. Fazer a mesma análise de 

forma tão fiável para países com um clima mais semelhante ao de Portugal, onde o céu 

se encontra mais frequentemente limpo, pode revelar-se, no âmbito da utilização de um 

céu artificial, um problema.   

                                                
12 CIE - Commission Internationale de l'Eclairage. Comissão internacional responsável pela coordenação 
das normas técnicas relacionadas com iluminação. 
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Esta é uma solução que visa substituir as previsões feitas através de cálculos 

numéricos computorizados, integrados em programas de simulação do tipo que 

anteriormente foi referido. Na opinião dos responsáveis pelo céu artificial da Welsh 

School of Arquitecture, aquele tipo de simulador informático, por mas complexo que 

possa ser, ainda não fornece dados totalmente verdadeiros, pelo que outros instrumentos 

de previsão devem ser considerados para obter resultados mais fiáveis.  

 

No âmbito da avaliação apresentada, foram feitos diversos tipos de cálculo 

através de valores e restante informação disponível, não sendo utilizado qualquer 

simulador informático ou céu artificial. Isto justificou-se sobretudo pela reduzida verba 

disponível para a preparação da nova exposição, que é um aspecto que frequentemente 

condiciona a forma como determinado projecto, e respectivas avaliações requeridas, é 

levado a cabo, em qualquer lugar do mundo. Se este projecto se estivesse a concretizar 

em Portugal, especialmente entre os museus públicos, seria igualmente improvável que 

se verificasse viabilidade financeira para realizar uma avaliação de risco deste tipo 

recorrendo à utilização de um programa de previsão ou de instalações com céu artificial 

como aqueles descritos. 

Foi neste contexto que se optou por usar, durante os meses de Maio e Junho de 

2010, diferentes materiais e metodologias. Tendo em conta que as novas galerias vão 

abrir ao público em Novembro do mesmo ano, no mês de Maio já se encontravam em 

fase inicial os trabalhos de remodelação daqueles espaços expositivos, que teriam de ser 

terminados antes de se proceder à instalação do conjunto já seleccionado de esculturas. 

Este período reservado à execução das obras necessárias foi, assim, considerado como 

uma boa oportunidade para se realizarem medições e monitorização relativos aos níveis 

de luz solar, tanto no interior como no exterior das galerias. 

 

 

2. Objectivos 

Perante a perspectiva de as galerias 26 e 27 do Victoria and Albert Museum 

virem a ser usadas para exposição de um conjunto de esculturas, e tendo em conta que 

se pretende manter parte da luz natural que incide através das janelas aí existentes, a 

secção de Scuplture Conservation requereu o apoio do grupo de Science Conservation 

do museu para que fosse realizada uma avaliação de risco.  
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A secção se Escultura pretendia obter informação relativa aos níveis de luz 

natural verificados nas galerias. O conservador envolvido neste projecto requeria dados 

que lhe permitissem apoiar as propostas por si elaboradas relativamente a medidas a 

tomar para evitar danos graves nas esculturas. Estas propostas teriam de ser discutidas 

com designers e curadores igualmente envolvidos no projecto, profissionais estes que 

frequentemente apresentam outros pontos de vista e contra-propostas. Neste tipo de 

discussão incluem-se pontos de debate relativos nomeadamente à forma como se devem 

dispor as peças no espaço disponível e ao modo de gestão da luz, natural e artificial, 

entre outros aspectos de gestão ambiental e do espaço. É por este motivo que, neste 

caso, o conservador considerou necessário adquirir informação actualizada 

relativamente aos riscos existentes no projecto, associados à conservação das peças, 

para que tivesse a possibilidade de defender de forma fundamentada as medidas de 

prevenção sugeridas. 

Perante este cenário, foram dois os objectivos definidos para este trabalho.  

O objectivo principal, onde foi investido mais tempo para recolha e análise de 

dados, consistiu na avaliação do risco de dano do conjunto de esculturas a expor nas 

galerias 26 e 27 por parte da luz natural. Isto exigiu a realização de monitorização dos 

níveis de iluminância, tanto interna como externa, o que possibilitou detectar as 

variações dos níveis médios de luz nas diversas zonas das galerias. Tendo em 

consideração as características das esculturas e o respectivo nível de sensibilidade à luz, 

assim como a localização prevista para cada peça e o nível médio de exposição à luz 

verificado para cada localização, procurou-se detectar situações de maior risco para a 

conservação do conjunto a expor. Considerando que está prevista a instalação de 

blackouts nas janelas para reduzir os níveis de iluminância, procedeu-se igualmente à 

avaliação da eficácia da utilização daqueles elementos nas galerias em análise.  

Quanto ao segundo objectivo do trabalho, relacionou-se estreitamente com as 

conclusões do primeiro. Tendo como base os resultados da avaliação de risco realizada, 

neste relatório é dedicado um capítulo à proposta de medidas de mitigação do risco 

previsto no que se refere a dano, eventualmente provocado nas peças de forma 

acelerada, associado a níveis excessivos de iluminância verificados em diversas zonas 

das galerias. Embora se tenha considerado a hipótese de apresentar igualmente 

propostas de medidas de eliminação de risco, tal não foi possível concretizar.   
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3. Materiais e Métodos 

 
3.1. Monitorização da luz externa  

Tendo como principal objectivo deste trabalho a avaliação do risco de dano 

associado aos níveis de iluminância nas galerias 26 e 27 provenientes da iluminação 

natural, considerou-se que seria útil realizar monitorização da luz externa.  

Neste sentido, procedeu-se à recolha de dados relativos aos níveis de 

iluminância verificados no exterior do museu, entre 12 de Maio e 18 de Junho de 2010. 

Para isso, utilizou-se como equipamento fornecedor de informação o único monitor de 

luz externa do V&A. Este equipamento de monitorização, fornecido pela empresa 

Hanwell Instruments, foi instalado no telhado do museu, horizontalmente, em Julho de 

2008, com o intuito de monitorizar a radiação visível e a radiação ultravioleta aí 

verificados. Este equipamento foi propositadamente colocado num local e numa posição 

em que se considera que sofre menor interferência de sombras eventualmente 

provocadas pela incidência de luz solar nos telhados de diversas alturas e nas torres do 

museu. Porém, tendo em consideração que a análise realizada apenas focaria os níveis 

de iluminância, a informação relativa à radiação UV foi ignorada.  

No que se refere aos dados obtidos e fornecidos, o referido monitor externo foi 

programado para fazer uma leitura dos níveis de luz de 15 em 15 minutos (embora 

realize raras leituras de 5 em 5 minutos), 24h por dia, sete dias por semana, durante todo 

o ano. O sensor que permite fazer tais leituras está localizado no topo da caixa que 

constitui o monitor, caixa essa que por sua vez se encontra presa a uma estrutura 

aparafusada ao chão de um dos terraços do museu, sobre a zona onde se situa a secção 

de Science Conservation. Este sensor possui uma pequena placa sobre ele que, 

geralmente em intervalos de 15 minutos, se desvia e volta a cobrir de forma muito 

rápida o sensor. Tendo em conta que tanto os níveis de iluminância como de UV estão 

permanentemente em alteração, sofrendo alterações inclusivamente várias vezes por 

segundo, o mecanismo descrito deveria permitir que apenas um valor verificado em 

cada minuto fosse detectado pelo sensor, sendo esse mesmo valor que seria gravado 

pelo monitor. Porém, pensa-se que a pequena placa que se move sobre o sensor não se 

deverá encontrar actualmente tão ágil como o era inicialmente. Isto poderia justificar a 

gravação de valores de iluminância irreais, que parecem surgir nos resultados, por parte 
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deste monitor, devido eventualmente à confusão gerada pelo facto de esse mesmo 

sensor ficar durante um período mais longo do que seria suposto a descoberto.  

É importante referir ainda que os resultados obtidos, referidos mais à frente, 

podem ter sofrido interferência do ponto de saturação do monitor. Este ponto deverá 

rondar os 50.000 lux, o que significa que quando os níveis de iluminância são 

superiores, podendo atingir em dias solarengos de Primavera e Verão mais de 100.000 

lux, o monitor deverá fornecer valores errados, eventualmente inferiores aos reais, e por 

isso não fiáveis.  

 

 

3.2. Monitorização da luz interna nas galerias 26 e  27 

 Tal como descrito no ponto anterior, foi realizada monitorização dos níveis de 

luz externa verificados no telhado do museu. Porém, para a avaliação que se pretendia 

efectuar, era de maior importância fazer monitorização da iluminância verificada no 

interior das galerias 26 e 27, onde o conjunto de esculturas para a nova exposição será 

exposto.  

Para obter estes dados, que seriam essenciais para realizar a referida avaliação de 

risco associado à luz natural, foi efectuada monitorização da iluminância dentro de 

ambas as galerias. Para isso, procurou-se juntar o maior número de monitores de luz 

disponível para fazer as necessárias leituras dos níveis verificados naqueles espaços 

expositivos, durante um período limitado de tempo. Os monitores reunidos, ao todo 37 

inicialmente, ficaram totalmente disponíveis e programados, prontos a ser utilizados, a 

12 de Maio de 2010, altura em que foram colocados no correspondente número de 

pontos das galerias.  

Desde aquela data, a partir das 18h, até ao dia 18 de Junho pelas 17h, os 

monitores estiveram instalados nas galerias, a monitorizar em permanência (24h por dia, 

sete dias por semana) os níveis de iluminância verificados nos diferentes pontos. 

Recolheram-se por isso dados tanto relativos a dias de céu limpo como de céu nublado, 

assim como dados decorrentes da interferência de sombras provocadas pela estrutura do 

edifício do museu, tendo em conta a posição dos monitores, das próprias galerias e a 

direcção das janelas existentes. Desta forma, os monitores obtiveram dados relativos à 

iluminância e à radiação UV, que foram lidos, gravados e enviados para o devido 

programa de 60 em 60 segundos. Contudo, aqueles relativos à radiação UV foram 
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ignorados, na medida em que, devido aos filtros que serão colocados nos vidros das 

janelas de ambas as galerias, não é uma questão que suscite necessidade de avaliação de 

risco quanto ao dano que aquela radiação poderia provocar. 

Ainda no que se refere à localização dos monitores, com o objectivo de 

fundamentar a decisão referente aos pontos das galerias onde aqueles deveriam ser 

instalados, foi reunido um conjunto de informação. Esta informação referia-se mais 

precisamente à localização prevista para todas as esculturas, à altura a que as peças 

seriam expostas, à forma das mesmas (se as esculturas se desenvolvem sobretudo na 

vertical ou na horizontal), e às áreas das galerias onde se previa haver incidência de luz 

solar directa durante os meses de Maio e Junho, período em que a monitorização foi 

feita. 

Tendo em conta as três principais distâncias a que as esculturas vão ser expostas 

paralelamente às janelas das galerias, foi decidido colocar monitores: junto às janelas 

(monitores virados para Oeste) e nas paredes que separam cada par de janelas (virados 

para Este); na linha central das galerias, paralela às janelas, a cerca de 3 metros de 

distância destas (virados maioritariamente para Oeste, mas também para Norte, Sul e 

Este); e na parede do fundo das galerias (virados para Oeste). Para além destes locais, 

foi tida em consideração a colocação de esculturas nas paredes que ladeiam as portas de 

acesso a cada galeria, sendo por isso aí colocados monitores, de ambos os lados das 

entradas, virados para Norte e para Sul.  

Quanto à distância relativamente ao chão, a maioria dos monitores foi colocada a 

uma altura de 1,60m, já que foi este o “nível dos olhos” considerado neste projecto, 

sendo usado como valor de referência para decidir a que altura expor as esculturas. 

Porém, ao longo da linha central das galerias foram dispostos seis monitores a uma 

altura de apenas 0,60m, por motivos de limitação da altura dos suportes disponíveis para 

manter os monitores naqueles locais. Tendo esta situação em consideração, na galeria 

27, exactamente na mesma localização onde se encontrava um dos monitores a 0,60m 

de altura, foi instalado um outro monitor a 1,50m. Isto permitiu que pudesse ser 

avaliada a relação entre ambos, podendo ser feitas extrapolações, cálculos que 

permitissem conhecer para os outros monitores na mesma situação o valor aproximado 

que seria obtido se os monitores estivessem a 1,50m de altura. A partir dos dados 

obtidos, foi possível concluir que a 1,50m parece verificar-se aproximadamente menos 

60% do valor de iluminância verificado a 0,60m. Tendo esta informação por base, foi 
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possível procurar correlações entre os diversos monitores colocados por todo o espaço 

das galerias usando valores de iluminância referentes a alturas semelhantes: entre 1,40m 

e 1,60m. Esta margem de 0,20m existe devido à impossibilidade de colocar a maioria 

dos monitores à mesma altura, devido a constrangimentos relacionados com as zonas 

disponíveis para a sua instalação nos diversos pontos das galerias.  

 Quanto à posição dos monitores, para decidir quantos deveriam ser colocados na 

vertical e na horizontal foi analisada a forma das esculturas, utilizando para isso a 

informação relativa às suas características, fornecida pela secção de Conservação de 

Escultura do museu. No caso de a superfície vertical (altura multiplicada pela largura) 

ser significantemente maior do que a superfície horizontal (largura multiplicada pela 

profundidade), por exemplo, a incidência de luz provocaria danos mais extensivos na 

superfície vertical da peça do que na superfície horizontal, sendo por isso nessa posição 

que a iluminância deveria ser medida. Neste contexto, foram efectuados cálculos com o 

intuito de conhecer a média da área vertical e horizontal do conjunto de esculturas de 

cada galeria. O gráfico seguinte revela os resultados obtidos. 

 

  

 
 

Gráfico 1 – Média da área vertical e horizontal das esculturas que serão expostas na galeria 26 

(representada a azul) e na galeria 27 (representada a vermelho). Em ambos os casos, a média da 

área vertical revelou ser muito superior à média da área horizontal. 

 
 

Os dados disponíveis permitiram chegar à conclusão de que, em ambas as 

galerias, a média da área vertical é significativamente superior à média da área 
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horizontal: na galeria 26, a média da superfície vertical é cerca de cinco vezes superior à 

da superfície horizontal, enquanto na galeria 27 a primeira é cerca de quatro vezes 

superior. Tendo sido assim constatado que a superfície mais extensa da maioria das 

peças a expor é a vertical, foi possível determinar que essa seria a área com maior 

exposição ao dano potencialmente provocado pela radiação visível.  

Considerando esta informação, optou-se por colocar a maioria dos monitores de 

luz em posição vertical, fazendo dessa forma a monitorização da luz que incide 

verticalmente nas galerias. A maior parte dos monitores foi igualmente posicionado 

com o sensor virado para Oeste (que corresponde à orientação das janelas e do jardim 

relativamente às galerias), na medida em que é a partir dessa direcção que a luz solar 

incide no interior dos espaços expositivos em análise. Porém, para conhecer os níveis de 

iluminância que irão incidir sobre as superfícies das peças que estarão viradas noutras 

direcções, alguns monitores foram posicionados igualmente na vertical virados para 

Norte, Sul e Este. Foi colocado ainda um número reduzido de monitores na horizontal, 

para se fosse necessário cruzar dados provenientes da incidência de luz vertical e 

horizontal num mesmo local.   

Outro aspecto que se teve em consideração durante a preparação dos monitores 

que seriam instalados nas galerias foi a possibilidade de alguns deles poderem 

necessitar de filtro, para que os valores de iluminância mais altos pudessem ser 

medidos. Sabendo-se que os monitores internos têm um ponto de saturação de cerca de 

5.000 lux (variando de monitor para monitor, sendo este valor mais alto ou mais baixo 

dependendo do caso), acima do qual não são lidos os valores correctos de iluminância, e 

tendo em conta que quando a monitorização foi realizada os níveis de luz solar 

ultrapassavam regulamente os 100.000 lux, teve de se recorrer a adaptações do 

equipamento. Esta situação teve de ser considerada especialmente nas zonas mais 

próximas das janelas, onde se verificam níveis de luz superiores. Assim, foram 

mantidos junto a sete janelas (a cerca de 20cm de distância dos vidros) monitores com 

dupla camada de filtro (Sun-X MT20 Dark Neutral Ultraviolet Filter), sendo que cada 

camada permitia a transmissão de 24% de iluminância. Foi possível concluir, 

inclusivamente, que as duas camadas, em conjunto, permitiam a transmissão de 5,17% 

de luz para os sensores. Quanto a monitores cobertos apenas por uma camada de filtro 

(aos quais seria transmitida 24% da iluminância), foram colocados em alguns dos 

pontos monitorizados ao longo do centro das galerias, assim como na parede Sul da 
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galeria 27, na parede Norte da galeria 26 e numa parte dos monitores instalados na 

parede do fundo de ambas as galerias.  

Em súmula, foram colocados monitores com uma ou duas camadas de filtro em 

diversos locais das galerias onde se previam, ou se vieram a verificar, níveis muito altos 

de iluminância, para garantir que estes, de alguma forma, fossem medidos.  

 

 

 
 

Planta 2 – Planta das galerias 26 e 27, onde é apresentada a primeira localização dos monitores 

de luz interna (a 12 de Maio de 2010). Também é possível observar o ângulo aproximado de 

incidência da luz solar através das janelas (amarelo escuro) e a área das galerias que deverá 

sofrer incidência de luz solar directa ao longo do ano (amarelo claro). Os monitores indicados a 

azul escuro encontravam-se a uma altura entre 1,40m e 1,60; os monitores a azul claro 

encontravam-se a 0,60m. Os monitores indicados dentro de um círculo estavam posicionados na 

vertical, enquanto aqueles insertos numa oval se encontravam na horizontal.  

 
 

Apesar de a maioria dos monitores ter sido mantida na sua posição original, é 

um facto que ao longo do período de pouco mais de um mês de monitorização alguns 

monitores sofreram alteração relativamente à sua localização original, enquanto outros 

foram retirados de forma permanente das galerias, neste último caso devido a problemas 

de funcionamento. É importante relembrar que esta monitorização foi realizada 

simultaneamente à execução de trabalhos de obras em ambas as galerias, tendo este sido 

um dos aspectos que mais dificultou a obtenção de dados contínuos referentes a alguns 

locais monitorizados, apesar do cuidado dos trabalhadores em não obstruir ou mover os 

monitores desnecessariamente. Ocorreram igualmente situações em que alguns 

monitores caíram das paredes por diversas vezes, devido à falta de força do feltro que os 

estava a suportar. A acrescentar a tudo isto deve referir-se o facto de a partir da semana 
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de 24 de Maio o ar das galerias se ter enchido de pó, resultante dos trabalhos ali em 

progresso. Isto levou a que sensores e filtros ficassem regularmente cobertos por uma 

fina camada de pó, que era regularmente limpa de forma a procurar evitar que 

ocorressem interferências significativas nas leituras dos níveis de iluminância.   

 
 

 
 

Planta 3 – Planta das galerias 26 e 27, onde é apresentada a localização final dos monitores de 

luz interna. Este foi o resultado das alterações feitas à localização de algum do equipamento. Os 

monitores indicados a azul claro estavam cobertos por uma camada de filtro (que permitia a 

transmissão de 24% de luz); aqueles indicados a amarelo tinham o respectivo sensor coberto por 

duas camadas do mesmo filtro (transmissão de cerca de 5% de luz). 

 
 
 
3.3. Avaliação da eficácia dos blackouts 

 De modo a evitar níveis de iluminância demasiado elevados nas galerias 26 e 27, 

determinou-se desde o início do projecto da nova exposição que iriam ser instalados 

blackouts totalmente opacos em todas as janelas de ambas as galerias.  

 Os blackouts a adquirir serão fornecidos pela empresa Labetts Blinds, com a 

qual o V&A já trabalhou, tendo obtido resultados satisfatórios com a utilização dos seus 

produtos. No caso deste produto em concreto, que consiste num tipo de “cortina” 

específico que permite controlar a entrada de luz solar pelas janelas, é feito de tecido, o 

qual, em termos técnicos, é referido em inglês como F1200 flame retardant privacy 

fabric. 

Foi neste contexto que se procedeu à avaliação da eficácia de blackouts 

semelhantes àqueles que serão aplicados nas galerias em questão. Com esta avaliação, 
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pretendia-se calcular qual era a percentagem de luz que se verificava no interior das 

galerias colocando os blackouts a alturas diferentes nas janelas. 

 Tendo em conta que nas galerias em remodelação os blackouts ainda não se 

encontravam instalados à data deste trabalho, concluiu-se que a solução seria fazer as 

necessárias medições de luz numa das galerias de escultura budista. Tal como já foi 

referido no âmbito da descrição destes espaços, as galerias 26 e 27 são muito 

semelhantes às galerias Budistas, tanto ao nível da localização como das características 

do espaço expositivo. A maior diferença reside no facto de as janelas do segundo grupo 

de galerias se encontrarem orientadas para Este, igualmente para o Madejski Garden, 

enquanto as janelas das novas galerias de escultura se encontram orientadas para Oeste. 

 A galeria onde se decidiu proceder às medições foi, em concreto, a galeria 17, 

localizada numa das pontas deste grupo de galerias Budistas. Na verdade, a galeria 17 

foi considerada a mais adequada para este trabalho na medida em que, pela sua 

localização, se calculou que as medições sofreriam menor interferência por parte da luz 

existente nas restantes galerias, visto que apenas a galeria 18 se encontra directamente 

ligada à 17. Também se teve em consideração o facto de a divisão das galerias, e por 

isso o número de janelas em cada uma, não ser igual à das novas galerias de escultura: 

enquanto nestas últimas o espaço está dividido em apenas duas galerias (a 26 e 27), cada 

uma com dez janelas, no caso das galerias budistas o espaço encontra-se dividido em 

quatro (17 a 20), sendo que as galerias das pontas possuem quatro janelas e as do meio 

seis. Este motivo contribuiu, assim, para a escolha da galeria 17, já que o facto de 

possuir apenas quatro janelas limita de forma mais evidente a entrada de luz para esse 

espaço.  

Outro aspecto considerado para a decisão do local onde realizar as necessárias 

medições relacionou-se com o facto de, ao contrário do que se verifica em parte das 

galerias budistas, na galeria 17 as janelas não estarem cobertas com filtro de luz, mas 

apenas com filtro UV. Apenas as janelas de duas das galerias, a 18 e a 19, se encontram 

revestidas com um tipo de filtro de luz semelhante àquele usado nos monitores de luz 

interna, que bloqueia a entrada de iluminância, com o objectivo de proteger objectos 

mais sensíveis à luz que aí se encontram expostos. Cada vidro destas duas galerias 

possui coladas duas camadas de filtro, sendo que cada camada bloqueia a transmissão 

de 80% de luz, o que permite a entrada de apenas cerca de 4% do total de iluminância 

natural que incide nas janelas. Tendo esta situação em consideração, optou-se por levar 
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a cabo as medições numa das galerias com características mais semelhantes àquelas que 

serão a realidade das galerias 26 e 27 durante cerca de 9 ou 10 anos.  

 Relativamente às janelas existentes em cada galeria, todas elas se encontram 

agrupadas duas a duas, existindo uma estreita parede entre cada uma, e uma zona de 

parede mais larga entre cada par. Por este motivo, quando se colocaram os blackouts nas 

galerias budistas instalou-se um sistema em que se pode regular a altura de dois 

blackouts em simultâneo, respeitantes a duas janelas, o que é possibilitado pelo facto de 

estarem ligados por um varão de metal existente na ponta de cada um. Este sistema 

facilita, claramente, o trabalho de os levantar e descer sempre que necessário. Tendo 

isto em consideração no caso da galeria 17 em concreto, que possui dois pares de 

janelas, com o objectivo de limitar o trabalho de regulação da altura dos blackouts 

durante a realização das medições a fazer decidiu-se descer totalmente um par de 

blackouts, das duas janelas situadas mais a Norte, sendo usadas apenas as outras as 

janelas mais a Sul e os respectivos blackouts.  

No que se refere às leituras dos níveis de luz natural propriamente ditos no 

interior da galeria, foram realizados usando-se para isso dois luxímetros: um Megatron 

DL3 (nº de série R054/R7), calibrado a 23 de Fevereiro de 2010, e um monitor Elsec 

4127, calibrado a 17 de Novembro de 2009. O período escolhido para fazer o conjunto 

de medições pretendido foi, no dia 27 de Maio de 2010, entre as 17h40 e as 18h. Foi 

intencionalmente escolhida uma hora em que já não há visitantes no museu, na medida 

em que se pretende evitar interferir com a sua visita às galerias, sendo para além disso 

um período em que os níveis de luz solar são mais reduzidos, sendo igualmente a sua 

entrada pelas janelas mais difusa, sem qualquer incidência de luz directa.  

 Para concretizar as medições, foi necessária a participação de três pessoas: 

enquanto uma regulava a altura dos blackouts conforme pretendido de forma muito 

rápida, as outras duas encontravam-se a fazer rápidas medições a duas distâncias 

diferentes das janelas: a 3 metros, no meio da galeria, e a cerca de 5 metros, junto à 

parede do fundo daquela, embora não em linha recta para evitar a interferência de 

possíveis sombras. Quanto aos blackouts, foram colocados a quatro alturas diferentes 

(dez vezes cada uma): totalmente subidos, a cobrir um terço das janelas, a cobrir dois 

terços das mesmas e, por fim, totalmente descidos. Para cada uma das quatro posições 

dos blackouts, as duas pessoas posicionadas nas duas diferentes distâncias da janela 

anotaram dez leituras dos níveis de luz, o que permitiria obter uma média mais fiável, 
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mais aproximada das diferenças de iluminância verificadas na realidade, do que fazendo 

apenas uma ou mesmo três medições para cada situação. Todas as leituras foram feitas 

ao “nível dos olhos” considerado neste projecto de exposição, a cerca de 1,60m do chão. 

 
 

4. Processamento e apresentação de dados  

 Os monitores de luz usados durante a avaliação de risco aqui relatada, tanto no 

que se refere ao monitor externo como aos monitores internos, possuem características 

técnicas em comum.  

Em primeiro lugar, ambos os tipos de monitor foram fornecidos pela Hanwell 

Instruments. Esta é a empresa com que o Victoria and Albert Museum trabalha ao nível 

da aquisição e manutenção do equipamento necessário para os diversos tipos de 

monitorização a realizar no museu. Os dois tipos de monitores possuem igualmente os 

relógios acertados pelo fuso horário do meridiano de Greenwich (GMT), pelo que 

durante a Primavera e o Verão se encontram atrasados uma hora relativamente à hora 

instituída pelo horário de Verão praticado em Inglaterra (British Summer Time – BST), 

que corresponde ao horário de Verão praticado em Portugal.  

No que se refere ao processamento, transmissão, armazenamento e apresentação 

dos resultados referentes aos níveis de luz obtidos através das leituras efectuadas, todos 

os monitores funcionam da seguinte forma: 1) Uma leitura dos níveis verificados é feita 

pelos monitores todos os 60 ou 300 segundos, dependendo da regularidade com que se 

pretende obter informação e, por isso, com que se programou o equipamento. A cada 

monitor corresponde um número de identidade próprio; 2) Depois de efectuada a leitura, 

os dados são enviados pelos monitores por radio-telemetria para um Repetidor, sendo 

para isso convertidos de formato electrónico para ondas de rádio. Cada monitor possui 

igualmente uma frequência de rádio própria; 3) Os dados são reenviados pelo Repetidor 

ou “puxados” directamente por um Receptor SR2 (Smart Receiver). Ao Receptor cabe a 

função de converter o sinal de rádio novamente em sinal electrónico; 4) O Receptor SR2 

lê e armazena os dados. É a combinação do número de identificação com a frequência 

de rádio que garante que cada monitor é único, não podendo ser confundido com outro; 

5) O programa de computador RadioLog (RLog) pede regularmente ao Receptor 

actualizações das suas listagens de dados. O Receptor envia então os dados para o RLog 

através da network (Ethernet); 6) O RLog apresenta os dados e escreve ficheiros, que 
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estão sempre em crescimento, para cada monitor. Para evitar problemas, tem de se 

garantir que em cada monitor é instalado o número de identificação e a frequência 

correctos; 7) O programa denominado OCEAN Server pede informação ao RLog, 

funcionando como mediador, já que recolhe dados deste programa para os enviar para o 

OCEAN; 8) O OCEAN (que não é o mesmo que o OCEAN Server) é um programa que 

apresenta os dados, tanto em desenhos de tipo CAD, como em formato de gráfico ou 

relatório. 

Recapitulando, existem três programas que formam o OCEAN13. São eles: 1) 

“OCEAN”, programa que apenas faz a apresentação gráfica dos dados. Este é o 

programa a que muitos dos funcionários do museu têm acesso, através dos 

computadores do V&A; 2) “OCEAN Server”, programa que comunica com o RLog e 

transmite a informação ao OCEAN: a comunicação é feita apenas numa direcção, já que 

o OCEAN não comunica directamente com o RLog. Este programa faz igualmente 

muitos dos cálculos que envolvem os dados e procede a alguma selecção dos mesmos 

antes de estes serem apresentados no OCEAN; 3) “RLog”, um programa mais 

complexo. Entre as suas funções encontra-se a recolha de dados e elaboração de 

ficheiros com os mesmos assim como envio de alertas diversos através da sua própria 

conta de e-mail. Este programa funciona como “gestor de dados”. 

  Depois de toda esta informação, é importante referir ainda que os dados dos 

monitores usados durante esta avaliação foram pesquisados e copiados do programa 

RLog e não do OCEAN, já que os dados apresentados no primeiro são considerados 

mais fiáveis do que aqueles acessíveis através do OCEAN. 

 

De facto, o OCEAN (Object Centred Environmental Analysis Network)14 

representa um projecto de grande envergadura que foi iniciado no V&A recentemente, 

depois de outras tentativas feitas ao longo dos anos para conseguir um sistema 

centralizado satisfatório de gestão ambiental. Esta solução funciona, na verdade, como 

uma opção de substituição gradual do equipamento de monitorização manual, como é o 

caso de aparelhos como os termo-higrógrafos e os data loggers. Ao contrário destes 

exemplos, o sistema centralizado permite a recolha automática das medições realizadas, 

                                                
13 Anexo E – Esquema de funcionamento do sistema de monitorização OCEAN no Victoria and Albert 
Museum. 
14 Informação sobre o OCEAN obtida através do trabalho realizado directamente com o programa durante 
o estágio, para além da utilização de informação disponibilizada na página electrónica do V&A. 
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dependendo para isso de novas infra-estruturas tecnológicas, como é o caso das 

networks locais e dos próprios computadores pessoais. Uma das maiores vantagens 

deste sistema é, aliás, a possibilidade de aceder aos dados em tempo real. 

Tecnicamente, OCEAN é o programa que apresenta a informação recolhida dos 

monitores (ou sensores) ambientais a qualquer funcionário do museu, de forma 

amigável para o utilizador. Cada utilizador possui um tipo de visualização do OCEAN 

com características específicas, determinadas de acordo com a área de trabalho e o nível 

de responsabilidade da pessoa. Dependendo do acesso que é permitido, podem obter-se 

relatórios de complexidade diversa, desde simples sumários até análises completas de 

distribuição.  

A adopção deste sistema, que se baseia na utilização da radio-tecnologia, 

permite a utilização de cerca de um milhar de monitores. O facto de se estar perante um 

museu que ocupa um grande edifício de seis andares resultou, de facto, num número 

muito significativo, de algumas centenas, de monitores espalhados pelos diversos 

espaços. Existem por um lado monitores que monitorizam o ambiente geral das galerias 

e, por outro, monitores que fazem monitorização no interior de vitrinas. Para ser 

possível gerir a enorme quantidade de dados desta forma enviada, o museu foi dividido 

em quatro partes, simbolizadas por quatro cores: azul, verde, amarelo e vermelho. Em 

cada uma pode ser usado um total de 250 monitores. 

O programa OCEAN apresenta, no momento em que é ser aberto em qualquer 

computador, a planta do museu através de um desenho de tipo CAD. Este permite que 

se visualize qualquer um dos andares através das várias camadas do desenho, assim 

como qualquer zona do museu com diferentes níveis de detalhe. Em cada andar são 

apresentados, de forma rápida, pequeninos quadrados coloridos que indicam a 

localização dos diversos monitores, juntamente com a indicação das medições mais 

recentes. Actualmente são monitorizadas a temperatura, a humidade relativa e a luz, 

sendo que se prevê que no futuro se possa monitorizar, igualmente através deste 

sistema, a poluição, a actividade de pestes e a presença de microrganismos. No caso da 

temperatura e da humidade relativa, determinou-se que os níveis considerados 

adequados se devem incluir, de uma forma geral, dentro dos intervalos de 18ºC a 25ºC e 

de 40% a 65%, respectivamente. Porém há casos especiais, em que os objectos são 

mantidos propositadamente em ambientes com níveis fora destes limites, mais 

adequados à sua conservação. Cada monitor, representado pelos pequenos quadrados na 
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planta, é apresentado também em cada momento com a cor que melhor se adequa à sua 

situação: verde para se os valores medidos estiverem dentro do limite considerado 

adequado, amarelo para monitores que mediram valores fora do limite na semana 

anterior, e vermelho para monitores que estão no próprio momento a medir valores 

inadequados. 

A utilização deste sistema, cuja gestão é feita pelo pessoal do V&A com o apoio 

da Hanwell Instruments, permite também que se respeitem prazos relativos à calibração 

de todo o equipamento: calibração que é feita pela própria Hanwell. Este equipamento 

tem ainda a vantagem de requerer pouca energia, funcionando a pilhas, para além de 

trabalhar com frequências de rádio para que não é requerida licença. Na realidade, este 

sistema de RadioLog fornecido pela Hanwell teve as suas origens no Environmental 

Monitoring System (EMS), usado em instituições culturais de todo o mundo. Porém, o 

EMS permite apenas a utilização de cerca de 100 sensores, cuja apresentação da 

informação é baseada apenas em texto (listas) e algumas representações básicas em 

gráfico. 

O OCEAN permite a criação de relatórios em formato PDF, onde é discriminado 

logo à partida se se tratam de dados provenientes de monitores relativos ao ambiente 

geral de um espaço, de uma vitrina ou ao ambiente externo. A data e hora a que 

correspondem os dados são indicadas automaticamente no relatório, ao contrário do que 

acontecia com programas mais antigos.  

O programa OCEAN abrange outros monumentos e sítios para além do V&A, 

cuja análise de dados está a cargo do pessoal que trabalha no museu. Nesses locais são 

igualmente recolhidos dados relativos às condições ambientais, que são transmitidos até 

chegarem ao OCEAN. 

 
 



5. Apresentação de resultados  

 
5.1. Monitorização da luz externa  

 Tendo em consideração que a campanha de monitorização da iluminância 

interna foi realizada apenas entre 12 de Maio e 18 de Junho de 2010, foi necessário 

recolher dados da iluminância externa relativos apenas a esse mesmo período. 

 Para concretizar esta recolha de dados recorreu-se ao programa RLog, a partir do 

qual se obteve um relatório com todos os valores referentes ao período desejado. Estes 

encontram-se compilados numa folha de documento Excel, sendo que no total perfazem 

algumas centenas de páginas, se impressas. Considerando este facto, optou-se por não 

apresentar uma versão dos mesmos em anexo, tendo em vez disso sido incluído o 

referido documento de Excel (denominado “Dados da monitorização no V&A”) na 

versão digital deste relatório. Por este motivo, será apresentada mais à frente apenas a 

informação crivada a partir deste enorme conjunto de dados obtidos, informação esta 

que foi devidamente interpretada. 

 
 
5.2. Monitorização da luz interna nas galerias 26 e  27 

 A campanha de monitorização da iluminância interna nas galerias 26 e 27 foi 

realizada, como já foi referido, no período decorrido entre 12 de Maio e 18 de Junho de 

2010. Para isso, utilizaram-se cerca de 35 monitores, que foram posicionados em pontos 

devidamente escolhidos de ambas as galerias.  

 Tal como se verificou no caso dos dados recolhidos referentes à iluminância 

externa, o volume de dados provenientes dos monitores internos é muito grande. Isto 

levou a que, depois de copiados do programa RLog, que recebera a informação dos 

monitores, aqueles dados fossem apresentados numa folha de Excel de tamanho muito 

considerável, com cerca de cinco dezenas de milhar de linhas. Este facto tornou 

inviável, também neste caso, a impressão deste documento para que fosse integrado em 

anexo. Contudo, encontra-se uma cópia do ficheiro Excel (denominado “Dados da 

monitorização no V&A”) na versão gravada em CD do relatório, onde pode ser 

consultada.  

Na referida folha de Excel é apresentada, em primeiro lugar, uma coluna com a 

data e a hora a que correspondem os dados apresentados nas colunas seguintes. A 

segunda coluna refere-se aos valores de iluminância externa. Nas restantes 37 colunas 
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são apresentados os dados obtidos a partir dos monitores colocados nas duas galerias em 

análise.   

 Alguns dos valores apresentados no referido documento são já fruto de cálculos 

que foram feitos com dados provenientes de monitores que se encontravam cobertos 

com uma ou duas camadas de filtro. Os cálculos realizados permitiram que se 

conhecessem os valores reais aproximados lidos por esses monitores, na medida em que 

uma camada de filtro permitia apenas a transmissão de 24% da iluminância, enquanto 

duas camadas a reduziam para cerca de 5%.   

Ainda no que se refere aos valores indicados na referida lista fornecida pelo 

RLog, verificou-se que frequentemente o mesmo valor de iluminância se repete durante 

vários minutos seguidos. Contudo, sabe-se que a luz natural não é estável, havendo 

permanentemente alterações dos valores da mesma, pelo que muitos dos valores não 

poderão corresponder aos níveis reais de iluminância verificados. Procurou-se por isso 

encontrar uma resposta satisfatória quanto ao motivo porque isto ocorreu (e ocorre 

regularmente com os dados indicados pelo RLog). A explicação avançada por pessoal 

do museu que trabalha regularmente com o programa é a de que os valores repetidos 

podem estar a substituir outros que não terão sido enviados pelo monitor, como o 

deveriam ter sido, todos os minutos. Assim, pensa-se que este programa de 

armazenamento de dados deverá repetir, por defeito, os últimos valores reais que lhe 

foram devidamente enviados, de forma a preencher as lacunas detectadas. 

É importante referir ainda que durante o período de monitorização foi feita 

diariamente (à excepção de Sábados e Domingos) inspecção ao estado dos monitores 

internos, o que permitiu que se registassem diversas as situações anormais ocorridas nas 

galerias. Algumas destas terão interferido com as leituras os monitores. Foi registado o 

dia e a hora aproximada em que se verificou alguma alteração (por vezes identificável 

através da análise dos gráficos, que revelavam valores fora do normal lidos pelos 

monitores), assim como se indicava qual o monitor implicado na situação. Esta 

informação foi mais tarde útil para fazer a selecção dos dados, de forma a trabalhar-se 

com informação mais fiável. Tendo isto em conta, na folha de Excel incluída na cópia 

digital do relatório apenas se apresenta o resultado final da selecção que foi feita, com 

base no conhecimento da ocorrência das referidas interferências. 
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5.3. Avaliação da eficácia dos blackouts  

 Com o intuito de avaliar a eficácia da utilização de determinados blackouts nas 

janelas das galerias 26 e 27 para bloqueio da luz solar, foram realizadas medições dos 

níveis de luz nas galerias Budistas. Para fazer esta avaliação, os blackouts foram 

posicionados a diferentes alturas, tendo sido obtidos dados com que foi possível 

trabalhar. 

  

 Contexto e informações diversas relativas às medições efectuadas: 

- Data das medições: 27 de Maio de 2010; 

- Hora de início: 17h40; 

- Estado do céu: nublado 

- Local: galeria 17 (Budista) do V&A; 

- Janelas/blackouts utilizados: 2, situados mais a Sul da galeria; 

- Altura dos blackouts: totalmente subidos (no topo); a cobrir cerca de um terço da área 

das janelas; a cobrir cerca de dois terços da área das janelas; e totalmente descidos.  

- Iluminação artificial: acesa (não foi possível apagar devido a dificuldades em 

encontrar o responsável do museu necessário para este efeito); 

- Altura das medições: cerca de 1,60m do chão (nível dos olhos); 

- Luxímetro usado a 3m das janelas: Megatron DL3 (nº de série R054/R7), calibrado em 

23.02.2010; 

- Luxímetro usado a 5m das janelas: Elsec 4127, calibrado em 17.11.2009; 

- Posição dos luxímetros: vertical; 

 

O facto de se saber a hora e os minutos em concreto em que as medições foram 

efectuadas, na medida em que foram dados apontados com detalhe durante este 

trabalho, tornou possível conhecer os valores de iluminância externa correspondentes. 

Estes valores, juntamente com as leituras obtidas através das dez medições que se 

realizaram para cada uma das quatro alturas em que se posicionaram os blackouts, serão 

apresentados nos quadros que se seguem (Quadros 3 e 4). 
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Hora 
Luz externa 

aprox. (lux) 

Blackouts 

no topo (lux) 

Blackouts a 

1/3 (lux) 

Blackouts a 

2/3 (lux) 

Blacko uts 

descidos (lux) 

17h40 10800 390 260 87 9 

17h41 10800 330 225 115 12 

17h48 14400 433 293 144 12 

17h49 14400 434 300 173 11 

17h51 14400 430 274 162 11 

17h53 14400 430 260 142 11 

17h55 14400 482 299 133 10 

17h57 14400 453 335 135 9 

17h59 8000 300 242 100 9 

18h01 8000 294 234 71 9 

Quadro 3 – Valores de iluminância obtidos nas galerias Budistas com os blackouts 

posicionados a quatro alturas diferentes. Leituras efectuadas a 3 metros de distância das janelas. 

 
 

Hora 
Luz externa 

aprox. (lux) 

Blackout s 

no topo (lux) 

Blackouts a  

1/3 (lux) 

Blackouts a 

2/3 (lux) 

Blackouts 

descidos (lux) 

17h40 10800 182 82 44 23 

17h41 10800 183 92 58 24 

17h48 14400 235 118 70 22 

17h49 14400 235 130 80 22 

17h51 14400 212 120 75 22 

17h53 14400 212 82 75 22 

17h55 14400 194 113 72 22 

17h57 14400 191 109 73 20 

17h59 8000 130 50 43 22 

18h01 8000 128 49 36 20 

Quadro 4 – Valores de iluminância obtidos nas galerias Budistas com os blackouts 

posicionados a quatro alturas diferentes. Leituras efectuadas a 5 metros de distância das janelas. 

 

 Os valores obtidos com os blackouts totalmente subidos foram considerados o 

máximo (100%) de iluminância que poderia entrar através das janelas. A partir desses 

valores utilizaram-se, assim, aqueles relativos aos blackouts posicionados nas restantes 

três alturas nas janelas (a 1/3 do topo, a 2/ 3 e totalmente descidos), para calcular a 

percentagem de luz verificada em cada uma das situações. As percentagens obtidas 

foram as que a seguir se apresentam (Quadros 5 e 6). 
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Hora 
Blackouts 

no topo (%) 

Blackouts a 

1/3 (%) 

Blackouts a 

2/3 (%) 

Blackouts 

descidos (%) 

17h40 100 67 22 2 

17h41 100 68 35 4 

17h48 100 68 33 3 

17h49 100 69 40 3 

17h51 100 64 38 3 

17h53 100 60 33 3 

17h55 100 62 28 2 

17h57 100 74 30 2 

17h59 100 81 33 3 

18h01 100 80 24 3 

Média 100 69 32 3 

Quadro 5 – Percentagem de iluminância verificada para cada uma das dez leituras efectuadas 

com os blackouts posicionados a quatro alturas diferentes; na última linha é apresentada a média 

das percentagens obtidas. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 3 metros de distância 

das janelas. 

 

Hora 
Blackouts 

no topo (%) 

Blackouts a  

1/3 (%) 

Blackouts a 

2/3 (%) 

Blackout s 

descidos (%) 

17h40 100 45 24 13 

17h41 100 50 32 13 

17h48 100 50 30 9 

17h49 100 55 34 9 

17h51 100 57 35 10 

17h53 100 39 35 10 

17h55 100 58 37 11 

17h57 100 57 38 10 

17h59 100 38 33 17 

18h01 100 38 28 16 

Média 100 49 33 12 

Quadro 6 – Percentagem de iluminância verificada para cada uma das dez leituras efectuadas 

com os blackouts posicionados a quatro alturas diferentes; na última linha é apresentada a média 

das percentagens obtidas. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 5 metros de distância 

das janelas. 
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Através dos cálculos efectuados foi possível fazer aproximações quanto à 

proporção de luz que diminui quando os blackouts são colocados nas quatro posições 

diferentes relativamente à altura das janelas (Quadros 7 e 8)15.  

 
 

 Blackouts 
no topo 

Blackouts 
a 1/3 

Blackouts 
a 2/3 

Blackout s 
descidos 

Redução da 
proporção de luz 0% 31% 68% 97% 

Quadro 7 – Média de proporção de luz reduzida com os blackouts posicionados nas janelas a 

quatro diferentes alturas. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 3 metros de distância 

das janelas. 

 
 

 Blackouts 
no topo 

Blackouts 
a 1/3 

Blackouts 
a 2/3 

Blackout s 
descidos 

Redução da 
proporção de luz 0% 51% 67% 88% 

Quadro 8 – Média de proporção de luz reduzida com os blackouts posicionados nas janelas a 

quatro diferentes alturas. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 5 metros de distância 

das janelas. 

 
 

 Durante a realização das medições foi possível verificar que quando os blackouts 

se encontram totalmente descidos não permitem, de facto, a entrada de praticamente 

nenhuma luz natural proveniente das janelas. Quando os blackouts são colocados nesta 

posição, apenas se mantém uma fina linha de luz em torno destes, pelo que o nível de 

iluminância daí proveniente deverá ser muito diminuto. Observando as percentagens 

obtidas através dos cálculos efectuados com os valores das medições feitas a 3 metros 

de distância das janelas, não parece haver qualquer anormalidade, atendendo aos 97% 

de redução de luz verificados com os blackouts totalmente descidos. Porém, o mesmo 

não acontece com as percentagens obtidas com os valores provenientes das medições 

feitas a 5 metros das janelas. Na verdade, a percentagem de 88% referente às medições 

feitas com os blackouts totalmente descidos não parece poder corresponder à realidade, 

na medida em que é de facto muito reduzida a luz que entra pelas janelas com os 

blackouts nesta posição.  

                                                
15 Anexo G - Representação das percentagens obtidas em formato de desenho tipo CAD. 
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 Tal como foi indicado na lista de informações relativas às medições acima 

apresentada, durante todo o período de tempo em que foram feitas leituras dos níveis de 

luz na galeria 17 a luz artificial existente encontrava-se acesa, já que não se conseguiu 

encontrar o responsável do museu que a poderia desligar. Isto levou a que o local onde 

as medições foram realizadas a cerca de 5 metros de distância das janelas tivesse, 

claramente, interferência da incidência de luz artificial directa. Considerando este 

aspecto, e também devido ao facto de os níveis de iluminância provenientes da 

iluminação artificial não se manterem permanentemente estáveis, provocando assim 

variações no ambiente luminoso em questão, considerou-se que os valores obtidos 

naquele local, junto à parede do fundo da galeria, não eram suficientemente fiáveis, 

sobretudo comparando com aqueles obtidos a meio da galeria, para serem incluídos em 

posteriores cálculos.  

 Estando assim definido que se teriam em conta apenas as medições e as 

percentagens relativas aos níveis de iluminância verificadas a 3 metros das janelas, a 

meio da galeria, pôde chegar-se a uma conclusão importante. De facto, tendo em conta 

os valores associados à iluminância verificada neste local, determinou-se que: se os 

blackouts estiverem a cobrir um terço da altura das janelas, há uma redução dos níveis 

de iluminância numa média de 31%; se estiverem a cobrir dois terços da área das 

janelas, há uma redução média de 68%; e se estiverem a cobrir a totalidade da área das 

janelas há uma redução de cerca de 97% (Quadro 7). Através da análise destes valores 

foi possível concluir que a redução da iluminância no interior da galeria parece ser 

(aproximadamente) proporcional à área das janelas coberta com blackouts.   

 Esta conclusão revelou-se de grande utilidade para compreender o efeito que a 

colocação dos blackouts à altura prevista nas janelas das novas galerias de escultura terá 

para determinar os níveis de iluminância, proveniente da luz natural, que se irão 

verificar no interior daqueles espaços. Este aspecto, por seu turno, reflectir-se-á numa 

maior ou menor redução do risco de dano, para as peças, associado a essa mesma 

iluminância.  
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6. Interpretação e discussão 

 

6.1. Correlação entre iluminação externa e interna  

Entre o conjunto de esculturas seleccionado para integrar o novo projecto de 

exposição incluem-se peças que, devido às suas características, não são consideradas 

sensíveis à luz. Por outro lado, verifica-se igualmente a presença de peças cujo risco de 

sofrerem dano devido a níveis desadequados de iluminância é considerado elevado. 

Perante esta situação, pretende-se pôr em prática um conjunto de medidas de prevenção 

de danos graves, que a ocorrerem resultarão de um efeito negativo acelerado provocado 

por níveis de luz demasiado elevados. Para decidir que medidas serão mais adequadas 

para por em prática, considerou-se que deveria ser feita uma avaliação do risco de dano 

eventualmente provocado pela luz natural nas referidas peças durante a sua exibição nas 

galerias 26 e 27.  

Tendo em conta que a exposição do conjunto de esculturas, embora com um 

limite máximo de 10 anos, será permanente, considerou-se que o ideal seria fazer uma 

avaliação de risco para todos os meses do ano, para se fosse necessário adaptar as 

medidas às diferentes condições de luz verificadas mensalmente. Essa informação 

mensal seria importante, na medida em que a qualidade e a intensidade da iluminância 

resultante da luz solar estão constantemente em alteração, variando conforme a latitude, 

a estação do ano (ângulo do sol em relação à localização do museu), hora do dia e 

condições climáticas locais (BRE, 1986, p. 1). 

Considerando que a monitorização realizada decorreu entre os meses de Maio e 

Junho de 2010 e que a abertura das galerias ao público está prevista para Novembro do 

mesmo ano, sabia-se desde o início deste trabalho de avaliação que não haveria 

oportunidade de realizar monitorização dos níveis de luz interna nas galerias durante um 

ano inteiro.  

Na tentativa de encontrar outro método que permitisse conhecer os níveis de luz 

natural no interior das galerias durante os doze meses do ano, colocou-se a hipótese de 

usar dados provenientes do monitor de luz externo para o fazer. Esta hipótese baseou-se 

no pressuposto de que a quantidade de luz natural no interior de qualquer espaço pode 

ser medida através da sua comparação com o total de luz natural verificado fora desse 
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mesmo espaço. A relação entre ambos, denominado daylight factor16, deverá manter-se 

constante, já que as duas partes envolvidas supostamente variam da mesma maneira à 

medida que as características do céu mudam (Mcmullan, 2007, p. 150). Contudo, é 

necessária precaução ao utilizar este daylight factor, na medida em que pressupõe um 

tipo de céu quase em permanência nublado, sem luz solar directa, mais comum no Norte 

da Europa e em países com um clima semelhante. É um tipo de cálculo, por isso, que 

não é válido para dias de sol (BRE, 1986, p. 2), assim como não se pode considerar 

adequado para aplicar em estudos feitos em países como Portugal, onde o céu mais 

característico é limpo. 

Contrariando em parte o modelo de cálculo do daylight factor, começa agora a 

ser aceite e aplicado um outro modelo, denominado climate-based daylight modelling 

(“cálculo da luz natural baseado no clima”). Este último tem em consideração nos 

cálculos a fazer conjuntos de dados meteorológicos, pelo que os resultados obtidos 

incluem valores resultantes das condições climáticas específicas do local a analisar e das 

variações derivadas da passagem do tempo como factores de alteração da luz natural. 

Estes são aspectos que não são, na verdade, tidos em conta pelo daylight factor. Aquele 

modelo baseado nas informações sobre o clima poderá permitir, assim, realizar cálculos 

em períodos do ano e regiões onde o céu não está tão frequentemente nublado, pelo que 

pode ser uma solução mais satisfatória para fazer análises em países com céu mais 

limpo. (Mardaljevic, 2006, p. 2)     

 

Embora não tenha sido utilizado nenhum dos modelos de cálculo referidos, no 

caso da presente análise considerou-se a possibilidade de calcular de forma simples 

valores aproximados de iluminância interna no caso de ser encontrada uma boa 

correlação entre os valores da luz interna e da luz externa monitorizados durante pouco 

mais de um mês. Se esta situação se verificasse, considerando que o monitor externo se 

                                                
16 O daylight factor (DF) define-se pela equação DF = Ei / Eo x 100(%), em que Ei (indoor illuminance) é a 

iluminância interna, e Eo (outdoor illuminance) é a iluminância externa em simultâneo, num plano 

horizontal sob um céu nublado desobstruído (BRE, 1986, p. 1).  Para calcular o total de luz que incide 

num espaço interior podem ser igualmente tidos em conta três componentes: o sky component (SC), que 

corresponde à luz recebida directamente do céu; o externally reflected component (ERC), que se refere à 

luz proveniente de reflexos em edifícios e no solo circundante; e internally reflected component (IRC), que 

é a luz proveniente do reflexo em superfícies no interior da espaço em análise. O cálculo deve ser feito 

desta forma: SC + ERC + IRC. (Mcmullan, 2007, p. 152) 
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encontra em permanência num terraço do museu a recolher dados referentes à 

iluminância externa desde Julho de 2008, poderia ser encontrada a média dos valores 

medidos nos meses já monitorizados para prever valores de luz aproximados para cada 

mês do ano. Esta informação permitiria então criar um modelo de cálculo para 

determinar valores igualmente aproximados de iluminância interna nas galerias 

analisadas.  

Depois de reunidos os resultados da monitorização realizada entre 12 de Maio e 

18 de Junho, referentes à iluminância externa e à iluminância interna das galerias 26 e 

27, foi feita uma selecção dos mesmos. Esta selecção foi feita de modo a tornar possível 

detectar a existência de eventuais correlações simples lineares entre os dois conjuntos de 

dados. 

No que se refere aos dados provenientes do monitor externo, na lista fornecida 

pelo programa RLog são indicados valores de iluminância para todos os minutos do dia, 

durante o período de monitorização referido. Contudo, o monitor foi programado para 

fazer leituras dos níveis de luz apenas de 15 em 15 minutos (embora o faça também, 

raramente, de 5 em 5 minutos). Isto significa que a maioria dos valores apresentados 

entre cada período de 15 minutos não corresponde a verdadeiras leituras, sendo apenas 

repetições dos últimos valores medidos. Tendo em conta, por outro lado, que a leitura 

dos valores de iluminância interna é feita de facto (quase) todos os minutos, de 60 em 

60 segundos, foi considerado adequado seleccionar os dados quer da iluminância interna 

quer da iluminância externa indicados a cada 5 minutos, na lista do RLog.  

Depois de feita a selecção dos dados que se pretendia utilizar, estes foram 

inseridos em gráficos de dispersão, no programa Excel, permitindo desta forma detectar 

a presença ou ausência de correlações. A elaboração destes gráficos permitiu igualmente 

que se procedesse, ao longo deste processo de análise, a selecções mais precisas de 

conjuntos de dados mais fiáveis para se trabalhar. É neste contexto que se apresentam as 

conclusões obtidas. 

 

Em primeiro lugar, foi necessário compreender como se detectaria a presença de 

uma correlação simples através da observação dos gráficos de dispersão elaborados. 

Concluiu-se que, para se verificar a presença de correlação, a maioria dos dados 

inseridos em cada gráfico deveria apresentar-se concentrada ao longo (ou pelo menos 

próxima) de uma linha de tendência (linear), que deveria partir do valor 0 de ambos os 
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eixos. Para além disso, para confirmar a existência de correlação utilizando as 

ferramentas do Excel foi necessário adicionar a cada gráfico a equação da recta (y = a.x) 

e o coeficiente de determinação (R2), sendo que este último corresponde à percentagem 

de variação da variável dependente relativamente à variável independente. Tanto a 

equação como o coeficiente de determinação são indicados nos gráficos abaixo 

apresentados no respectivo canto superior direito. 

Depois de apresentada esta informação em gráfico, é possível determinar se 

existe correlação a partir do valor do coeficiente de determinação. Para se estar perante 

uma boa correlação linear, o valore de R2 deve encontrar-se entre 0,7 e 1, sendo que 

quanto mais próximo o valor estiver de 1, mais perfeita é a correlação. Por outro lado, 

se o valor for abaixo de 0,7, significa que praticamente não existe correlação entre as 

respectivas variáveis: pelo menos não existe uma correlação suficientemente boa para 

que possa ser utilizada para realizar as extrapolações pretendidas. 

 

Definido assim o tipo de procedimento levado a cabo, serão apresentados os 

diversos gráficos de dispersão obtidos durante a análise de dados.  

No intuito de encontrar correlações entre níveis de luz externa e níveis de luz 

interna, foram utilizados os dados seleccionados do monitor externo e dados 

provenientes de apenas sete monitores internos, respectivamente. Os sete monitores 

escolhidos para este efeito (monitores 6, 13, 18, 26, 30, 34 e 44) foram aqueles que 

estavam posicionados verticalmente junto a sete janelas, quatro na galeria 27 e três na 

galeria 26. Devido à sua posição, a cerca de 0,20m dos vidros, estes foram os monitores 

internos que mediram níveis de luz mais próximos daqueles verificados exteriormente, 

pelo seria com os dados daí provenientes que haveria maior probabilidade de encontrar 

correlação com os dados relativos à iluminância externa. Todos eles estavam cobertos 

com dupla camada de filtro, que permitia uma transmissão de apenas 5% dos valores 

reais de iluminância. Contudo, para a análise aqui apresentada foram usados os valores 

reais (aproximados), obtidos através dos devidos cálculos.  

Tendo em conta que os diversos gráficos de dispersão obtidos ao longo da 

análise dos sete conjuntos de dados se revelaram semelhantes, embora com resultados 

finais diferentes mais à frente indicados, optou-se por apresentar os resultados obtidos 

apenas através de um exemplo. O exemplo escolhido inclui os gráficos e respectiva 
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interpretação do conjunto de dados referentes à iluminância externa versus iluminância 

interna monitorizada pelo monitor 6.   

O primeiro gráfico apresentado (Gráfico 2) inclui os dados de ambas as 

localizações referentes às 24h diárias do período em que foi feita monitorização. É 

possível observar que, de uma forma geral, o nível máximo de iluminância medido pelo 

monitor externo se encontra próximo dos 50.000 lux, à excepção de raros pontos 

existentes próximos dos 150.000 lux. De facto, estes não podem corresponder aos 

verdadeiros valores da luz natural: estes foram “lidos” durante o período nocturno 

durante breves minutos, enquanto o monitor interno não registou mais do que 0 lux. 

Contudo, mesmo recorrendo à exclusão destes valores que se afastam da mancha 

principal, o gráfico revela falta de fiabilidade por parte do monitor externo. Isto 

justifica-se pelo facto de se ter verificado que o monitor forneceu valores errados 

referentes a períodos do dia em que, na realidade, se sabe que aqueles se encontraram 

acima do seu ponto de saturação, de 50.000 lux. Neste contexto, considerou-se 

necessário proceder a uma restrição do período do dia a analisar, de forma a serem 

inseridos num novo gráfico apenas valores de iluminância mais baixos, garantidamente 

medidos pelo monitor externo, afastados do seu ponto de saturação. 

 

 

 

Gráfico 2 – Apresentação da relação entre os valores de iluminância externa e interna (monitor 

6), tendo sido inseridos dados referentes a 24h por dia do período monitorizado. Gráfico revela 

presença de leituras não fiáveis, inclusivamente devido ao ponto de saturação do monitor 

externo, não sendo detectada qualquer correlação (R2 = 0,29). 
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Neste sentido, foi elaborado um novo gráfico (Gráfico 3), no qual foram 

inseridos dados relativos apenas ao período do dia entre as 15h e as 19h (GMT). 

Procurou-se desta forma, tal como já referido, evitar valores de iluminância externa 

próximos ou superiores a 50.000 lux, que na verdade, como foi possível concluir, se 

verificaram ao longo de grande parte do período diurno do período monitorizado. No 

caso a seguir apresentado, aliás, tanto os níveis de iluminância externa como de 

iluminância interna tidos em conta parecem não ter sofrido interferência dos pontos de 

saturação dos respectivos monitores (relembrando que o ponto de saturação do monitor 

interno é de cerca de 5.000 lux). 

Neste segundo gráfico é possível observar uma mancha principal acompanhada 

por diversos picos de luz, notórios ao nível da iluminância interna. Tendo isto em 

consideração, foi colocada a hipótese de estes picos se tratarem de incidência de luz 

solar directa (ILSD), pelo que se procurou uma confirmação de tal. Para isso, foram 

identificados os momentos de cada dia em que os picos foram registados: estes 

revelaram corresponder a medições sempre compreendidas entre as 15h e as 15h40 

(GMT). Este período do dia é consistente com aquele previsto para a ocorrência de 

ILSD, entre os meses de Maio e Junho, na galeria 27. Procedeu-se igualmente à 

investigação da duração dos períodos em que se repetem esses picos, tendo sido 

verificado que variam, dependendo do dia, entre 4 e 12 minutos. Com base nas 

características do movimento aparente do Sol em relação à Terra, esperava-se que cada 

período de ILSD em cada monitor durasse entre 10 e 15 minutos. Assim, a situação 

verificada parece encontra-se significativamente próxima do que era esperado, devendo 

ter-se inclusivamente em conta que o céu pode não se manter todos os dias limpo 

durante aqueles 10 a 15 minutos, sobretudo se forem consideradas as condições 

meteorológicas, de céu nublado, mais comuns em Londres.  

 Tendo em conta esta informação, decidiu-se considerar os picos como resultado 

de ILSD. Esta decisão levou à exclusão destas leituras das análises que se seguiram, na 

medida em que este tipo de incidência resulta em leituras esporádicas demasiado 

elevadas. Esta situação, conjugada com as variações associadas à localização dos 

instrumentos de medida, impede a detecção de correlação entre qualquer conjunto de 

leituras em questão. 
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Gráfico 3 – Apresentação da relação entre os valores de iluminância externa e interna (monitor 

6), através da utilização de dados obtidos entre as 15h e as 19h (GMT). Gráfico revela picos 

resultantes de incidência de luz solar directa, não permitindo detectar correlação (R2 = 0,42).  

 
 

Um terceiro gráfico (Gráfico 4) foi elaborado, onde foram inseridos dados 

referentes apenas ao período compreendido entre as 16h e as 19h, evitando assim os 

picos de luz provocados pela ILSD no monitor interno.  

Este gráfico revelou aquilo que se procurara: a presença de correlação entre os 

dados da iluminância externa e os dados da iluminância interna (R2 = 0,71). 

 

 

Gráfico 4 – Apresentação da relação entre os valores de iluminância externa e interna (monitor 

6), através da utilização de dados obtidos entre as 16h e as 19h (GMT) – exclusão da ILSD. Este 

gráfico apresenta correlação entre dados (R2 = 0,71).  

 
 

 Tendo em consideração a correlação que foi encontrada e observada através do 

último gráfico apresentado, foram elaborados mais dois gráficos (Gráficos 5 e 6) com o 
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objectivo de apoiar  esse resultado, evitando igualmente os pontos de saturação dos 

monitores e os períodos de incidência de luz solar directa. Contudo, nestes dois gráficos 

os dados inseridos foram restringidos a um número de horas mais curto. Este 

procedimento teve como objectivo confirmar a existência de uma correlação segura, 

ainda que não muito perfeita, entre luz externa e interna.  

Contudo, nenhum dos dois gráficos revelou correlação. O gráfico 5, onde foram 

inseridos dados relativos a um período de tempo semelhante àquele tido em conta no 

gráfico 4, entre as 17h e as 19h, revelou um coeficiente de determinação (R2) de 0,696. 

Este valor encontra-se, de facto, muito próximo daquele a partir do qual se considera 

haver correlação, embora na verdade não seja suficiente para isso. Quanto ao segundo 

gráfico (Gráfico 6), inclui dados de um período do dia totalmente diferente, evitando 

igualmente a ILSD e os pontos de saturação, entre as 8h e as 10h da manhã. Este caso 

apresenta um coeficiente de determinação significativamente mais baixo que o anterior, 

de 0,39, ficando por isso muito aquem do valor correspondente a uma correlação.  

 

 

Gráfico 5 – Apresentação da relação entre os valores de iluminância externa e interna (monitor 

6), através da utilização de dados obtidos entre as 17h e as 19h (GMT). O respectivo coeficiente 

de determinação não revela a existência de correlação (R2 = 0,696).  
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Gráfico 6 – Apresentação da relação entre os valores de iluminância externa e interna (monitor 

6), através da utilização de dados obtidos entre as 8h e as 10h (GMT). O respectivo coeficiente 

de determinação não revela a existência de qualquer correlação (R2 = 0,39).  

 
 

 O mesmo tipo de gráfico foi elaborado para os restantes seis conjuntos de dados: 

luz externa versus luz interna de cada um dos restantes seis monitores posicionados 

junto a janelas das galerias. Porém, os períodos do dia seleccionados para determinar os 

dados que seriam inseridos nos respectivos gráficos diferiram, na medida em que as 

horas a que ocorre ILSD difere de local para local. No quadro seguinte (Quadro 9) são 

apresentados os valores de coeficiente de determinação e as equações obtidas nos 

períodos indicados para cada um dos sete conjuntos analisado. 

 
Luz externa 

vs monitor…  
Período de 

monitorização (GMT) 
Coeficiente de 

determinação (R 2) 
Equação da recta Correlação 

6 
(galeria 27) 

16h às 19h 0,71 
y = 0,3474x + 

387,17  

13 
(galeria 27) 

16h às 19h 0,72 
y = 0,3671x + 

238,31  

18  
(galeria 27) 

17h às 19h 0,64 
y = 0,7938x - 

138,48 
X 

26  
(galeria 26) 

17h às 19h 0,15 
y = 2,5613x - 

3369,5 
X 

30  
(galeria 26) 

17h às 19h 0,12 
y = 1,9994x + 

701,21 
X 

34  
(galeria 26) 

18h às 20h 0,61 
y = 0,4859x - 

297,53 
X 

44  
(galeria 27) 

17h às 19h 0,71 
y = 0,4287x - 

51,097  

Quadro 9 – Apresentação do coeficiente de determinação e da equação da recta resultantes da 

análise feita à relação entre a iluminância externa e a iluminância interna monitorizada por cada 
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um dos monitores indicados. Foram utilizados os dados referentes ao período igualmente 

indicado, tendo sido encontradas correlações em três casos.   

 

Tendo em conta todos os gráficos elaborados durante esta análise, que visava 

encontrar uma correlação linear entre luz externa e luz interna, nos casos em que foram 

incluídos dados relativos maioritariamente às horas de funcionamento do museu (entre 

as 9h e as 17h, GMT) não foi encontrada qualquer correlação: de que é exemplo o 

Gráfico 6. No que se refere aos gráficos finais de todos os (sete) conjuntos de dados 

usados para detectar correlações, estas foram encontradas apenas em dois casos entre as 

16h e as 19h (monitores 6 e 13) e num entre as 17h e as 19h (monitor 44): estes são 

exactamente os monitores que foram posicionados nas janelas mais a Norte, 

encontrando-se todos na galeria 27. Nos restantes quatro casos, três deles em que foram 

usados dados do período entre as 17h e as 19h (monitores 18, 26 e 30) e um entre as 18h 

e as 20h (monitor 34), não foi encontrada qualquer correlação. 

Perante estes resultados, pode concluir-se que parece existir correlação entre 

iluminância externa e iluminância interna nos três casos referidos, sendo que esta se 

revela sempre muito próxima do valor mínimo para se considerar que existe uma 

correlação suficientemente boa para se trabalhar: em média, o valor do coeficiente de 

determinação encontrado foi de 0,71. Isto significa que deverá ser possível estimar 

valores aproximados dos níveis de luz interna usando apenas os valores da luz externa. 

Este cálculo pode ser feito de forma relativamente simples: pode usar-se uma das 

equações atrás indicadas associadas aos casos em que se encontrou correlação, sendo 

que “x” é o valor conhecido da iluminância externa, enquanto “y” é o valor de 

iluminância interna que se pretende obter. Isto permitirá conhecer um valor aproximado 

apenas para o local onde o monitor interno (associado à equação utilizada para o 

cálculo) se encontrava à data da monitorização. A partir daí, se o objectivo for conhecer 

níveis de luz para outras zonas das galerias, será necessário utilizar um modelo 

resultante das correlações encontradas entre diversos pontos dentro das próprias galerias 

– aspecto que será abordado no próximo ponto. 

Para usar esta forma de cálculo é recomendada alguma precaução, já que 

qualquer uma das correlações encontradas não é muito perfeita, pelo que os resultados 

obtidos poderão ficar mais longe da realidade do que seria desejável.   
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É importante dizer ainda que as conclusões obtidas através desta análise não 

invalidam que existam melhores correlações do que aquelas encontradas. Para 

confirmar se realmente existem, teria sido necessário ter disponíveis mais valores de 

iluminância que não tivessem sofrido interferência associada ao ponto de saturação dos 

monitores. Teria sido essencial, portanto, que os monitores estivessem programados 

para permitir fazer leituras fiáveis de valores significativamente mais altos do que 

aqueles que actualmente permitem. Embora tal não tenha sido possível concretizar-se 

durante esta investigação, poderá de facto vir a sê-lo mais tarde, no caso de o 

equipamento usado para a monitorização de luz se encontrar programado de forma 

diferente.  

Foi igualmente colocada a hipótese de não existir uma correlação linear simples 

mais perfeita do que aquelas encontradas e aqui apresentadas: talvez exista, por outro 

lado, uma correlação de outro tipo, que não se desenvolva linearmente. Para procurar 

correlações deste tipo seria necessário levar a cabo nova investigação, que incluiria 

diferentes formas de análise de dados, mais complexas. Fica assim deixada em aberto a 

possibilidade de este tipo de análise ser feito, tanto no V&A como em qualquer outro 

espaço do mundo: o facto de se encontrar algum tipo de correlação em concreto entre 

luz natural externa e interna num qualquer local poderá contribuir para se encontrar uma 

correlação semelhante noutro local, já que essa descoberta poderá fornecer pistas acerca 

do tipo de dados e ferramentas a utilizar, assim como do tipo de análise a pôr em 

prática.  

 
 
6.2. Iluminação interna  

 No que se refere à monitorização dos níveis de luz realizada em cerca de 35 

pontos no interior das galerias 26 e 27 do V&A, na realidade foi algo pensado e 

preparado de forma a servir diversos objectivos.  

Para além de dados provenientes de sete dos monitores internos (posicionados 

junto a janelas) terem contribuído para encontrar correlações entre luz externa e luz 

interna, tal como descrito no ponto anterior, os resultados da monitorização interna 

foram usados na sua grande maioria para outros dois propósitos. Por um lado, para 

procurar correlações entre níveis de luz verificados em diferentes pontos das galerias; e 

por outro, para detectar as zonas com maiores e menores níveis médios de luz ao longo 

das galerias. 



 
 
Gestão de risco de dano associado à luz solar 

73 
 

 
 
6.2.1. Correlações entre iluminância interna 

Relativamente à detecção de possíveis correlações entre valores de iluminância 

verificada em diversas localizações no interior das duas galerias em análise, foi algo que 

se procurou concretizar para facilitar avaliações futuras dos níveis de luz internos em 

ambos os espaços expositivos.  

Trabalhar com eventuais correlações existentes no interior das galerias poderia 

possibilitar a criação de um modelo de cálculo com o qual, partindo de um pequeno 

número de localizações monitorizadas, se pudessem estimar níveis aproximados de luz 

para praticamente toda a área das galerias. Considerou-se que esse modelo 

eventualmente criado a partir das correlações encontradas se poderia tornar útil 

nomeadamente para decidir onde colocar os monitores quando a exposição de escultura 

se encontrar aberta ao público. Isto justifica-se pelo facto de se pretender garantir o 

acesso a valores de iluminância verificados em (praticamente) toda a área das galerias, 

usando para isso dados provenientes de um pequeno número de monitores instalados em 

pontos discretos daquelas. Foi por este motivo que se pretendeu usar, durante a 

monitorização realizada na Primavera de 2010, o maior número de monitores de luz 

disponível dentro de ambas as galerias, de forma a detectar o máximo de correlações 

possível: foram neste contexto reunidos, inicialmente, 37 monitores, sendo que a 

localização de alguns deles foi alterada durante o processo de monitorização.  

Depois de terminado o período de pouco mais de um mês de monitorização da 

iluminância interna, em que foram feitas leituras dos valores verificados de 60 em 60 

segundos, obteve-se os resultados através da lista fornecida pelo programa RLog, onde 

esses mesmos resultados foram armazenados e organizados. Através da análise da 

referida lista foi possível perceber que existem valores de iluminância que se repetem, 

inalterados, ao longo de diversos minutos contínuos. Isto é algo que se verifica em todas 

as horas, todos os dias. Porém, esta situação não poderá corresponder à realidade, já que 

os níveis de iluminância se encontram em constante alteração, inclusivamente ao longo 

de apenas um minuto, e até de um segundo. Tal como se pensa que ocorre relativamente 

aos dados provenientes do monitor externo, considera-se a possibilidade de o RLog 

repetir por defeito os últimos dados reais recebidos para preencher as lacunas 

detectadas. Estas lacunas deverão corresponder a momentos em que o programa 

verificou a inexistência de valores, que por alguma razão não terão sido devidamente 
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enviados pelos diversos monitores internos, ou pelos Repetidores ou Receptores a eles 

associados. Esta situação, que como referido foi identificada tanto ao nível do monitor 

externo como dos monitores internos, revela falhas do sistema de monitorização 

utilizado no V&A. Tendo em conta os problemas por vezes detectados com o sistema, 

revela-se de grande utilidade o contacto que se mantém em permanência com a empresa 

que o forneceu e que garante a sua manutenção, a Hanwell Instruments. Este revela-se, 

assim, um exemplo daquilo que é aconselhado fazer quando se adquire um sistema 

dispendioso e complexo: encontrar-se estipulado que a empresa fornecedora mantém 

responsabilidades no que se refere à manutenção do bom funcionamento do 

equipamento e do sistema em geral. Esta situação permite igualmente que se acompanhe 

as actualizações e melhoramentos feitos pela empresa, que serão mais facilmente 

conhecidos e, se desejável, adquiridos pela instituição se a empresa tiver a oportunidade 

de perceber que existe essa abertura e necessidade. 

Chegou-se à conclusão de que, embora os monitores estivessem programados 

para fazer uma leitura dos níveis de iluminância interna de 60 em 60 segundos, nem 

todos os valores reais ficaram disponíveis, independentemente de as leituras terem sido 

ou não de facto feitas. Perante esta situação, considerou-se adequado proceder a uma 

selecção dos resultados a usar para as diversas análises. Com o objectivo de se usar 

dados mais fiáveis, foram neste sentido seleccionados apenas os valores indicados pelo 

RLog de 5 em 5 minutos. 

Ainda no âmbito da selecção de dados a utilizar para a pesquisa de correlações 

eventualmente existentes entre níveis de iluminância de diversos locais dentro das 

galerias 26 e 27, foi tido em consideração o facto de grande parte da área de ambas as 

galerias estar sujeita a incidência de luz solar directa em algum momento do dia durante 

o horário de abertura do museu ao público. Este horário de funcionamento é, na 

verdade, importante, na medida em que é durante esse período que os blackouts estão 

garantidamente posicionados de forma a poder visualizar-se o jardim, permitindo, por 

isso, a entrada de luz natural. Tendo em conta que os picos referentes à ILSD ocorrem 

durante breves minutos em diferentes momentos para cada monitor, o que conjugado 

com as variações associadas à localização dos monitores nas galerias impede que se 

encontre correlações entre determinados conjuntos de dados, optou-se por excluir os 

períodos respeitantes a esses picos na informação inserida nos gráficos de dispersão. 

Para além disto está o facto de alguns monitores, mesmo cobertos com filtro de luz, não 
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terem tido a capacidade de ler os valores mais altos verificados nas suas localizações, 

pelo que se considerou mais seguro trabalhar apenas com os valores mais baixos, que 

deverão ser mais fiáveis.  

Para seleccionar os valores a excluir, foi utilizada informação existente no V&A 

relativa aos períodos do dia em que a ILSD ocorre em cada zona de ambas as galerias, 

nos diferentes meses do ano. Tendo em conta que a monitorização foi realizada durante 

os meses de Maio e Junho, foi possível concluir que, em ambas as galerias, a ILSD se 

inicia pelas 13h, terminando pelas 17h45 (GMT). Foram excluídos da análise efectuada, 

assim, os dados referentes às leituras de iluminância feitas naquele período, diariamente.  

Paralelamente à decisão de exclusão de dados, procedeu-se à selecção do 

período do dia mais favorável para com os valores daí provenientes se procurarem 

correlações. Assim, decidiu-se trabalhar com dados referentes a leituras efectuadas 

apenas no período entre as 9h e as 13h (GMT). Isto permitiria procurar correlações 

dentro do horário em que o museu está aberto ao público, para além de evitar os pontos 

de saturação dos monitores (que é de cerca de 5.000 lux, embora varie entre monitores) 

e afastar as horas em que ocorre incidência de luz solar directa dentro das galerias 26 e 

27.   

 
 

 

Planta 4 – Planta das galerias 26 e 27, onde são indicados os períodos do dia (GMT) em que é 

prevista a ocorrência de incidência de luz solar directa no espaço interior, através das janelas 

existentes, durante os meses em que foi realizada monitorização de luz, Maio e Junho. As linhas 

azuis representam o ângulo aproximado da proveniência da luz solar.   
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Foi desta forma que se procuraram correlações entre valores de iluminância de 

diversos pontos das galerias onde foram colocados monitores. Tal como foi feito para 

encontrar eventuais correlações entre iluminância externa e iluminância interna, neste 

caso foi elaborado um grande número de gráficos de dispersão, onde foram incluídos 

sempre dados provenientes de dois monitores. 

Tendo em conta a enorme quantidade de gráficos elaborados, considerou-se de 

maior utilidade estruturar a informação deles retirada num quadro, facilitando assim a 

consulta dos resultados obtidos. Neste sentido, são apresentados nos quadros F1 e F2, 

no Anexo F, os coeficientes de determinação e as equações da recta apresentadas por 

cada gráfico. Com o intuito de determinar quais os pontos monitorizados que possuem 

mais correlações com outros pontos no interior das galerias, apresentam-se todas as 

relações entre todos os pontos da mesma galeria centrados num ponto de cada vez. É 

igualmente indicada a distância aproximada que existia entre cada monitor, o que 

poderá ajudar a compreender a lógica da existência ou não de correlações, ou o facto de 

estas serem mais ou menos perfeitas.  

 

 O gráfico de dispersão seguinte (Gráfico 7) representa um exemplo de uma 

correlação encontrada entre dados provenientes de dois monitores de luz localizados na 

galeria 27 (monitores 2 e 19). No canto superior direito é apresentado o respectivo 

coeficiente de determinação (R2), valor este que indica se se está perante dados 

correlacionados. Tal como anteriormente explicado, para se tratar de uma correlação, o 

valor deste coeficiente tem de se encontrar entre 0,7 e 1, sendo que quanto mais alto o 

valor, mais perfeita se pode considerar a correlação existente. Quanto à equação da recta 

apresentada no gráfico acima do coeficiente, é aquela que neste caso, em que existe 

correlação, permitiria calcular valores de iluminância da localização 19 (y) a partir de 

valores conhecidos da localização 2 (x). 

 
 



 
 
Gestão de risco de dano associado à luz solar 

77 
 

 

Gráfico 7 - Apresentação da relação entre os valores de iluminância dos monitores internos 2 e 

19 (galeria 27). Este é um exemplo de um conjunto em que foi detectada correlação entre os 

dados (R2 = 0,83). Neste exemplo, para calcular um valor aproximado de “y” (monitor 1) seria 

apenas necessário saber um valor de “x” (monitor 4), utilizando-se para isso a equação da recta: 

y = 1,8022x + 123,42. 

 
 

No que se refere ao gráfico de dispersão 8, representa um caso em que não foi 

encontrada correlação entre os dados. Como se pode observar, o valor de R2 é inferior a 

0,7. 

 

 

Gráfico 8 - Apresentação da relação entre os valores de iluminância dos monitores internos 40 e 

2 (galeria 27). Este é um exemplo de um conjunto em que não foi encontrada correlação entre os 

dados (R2 = 0,52). 

 

Como se pode verificar através dos quadros F1 e F2 (Anexo F), os coeficientes 

de determinação associados a um número significativo dos gráficos obtidos permitiram 
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detectar diversas correlações entre valores de iluminância provenientes de diversos 

pontos do interior de ambas as galerias. As equações correspondentes, daí resultantes, 

permitiram elaborar um modelo de cálculo para cada galeria. Este modelo, que tomou a 

forma planta das galerias analisadas, possibilita que, conhecendo valores de iluminância 

de um ponto dentro de cada galeria, se possa estimar valores aproximados de 

iluminância para outros pontos com que aqueles estão correlacionados.  

No sentido de contribuir para a optimização de futuras medições de luz nas 

galerias em análise, julgou-se útil elaborar as referidas plantas onde se indicam os 

pontos de colocação dos monitores sugeridos como necessários, no futuro. O 

posicionamento escolhido para estes visa facilitar a cobertura adequada da área em 

análise. Para determinar essas posições foram usadas as conclusões obtidas 

relativamente às correlações encontradas entre os diversos pontos monitorizados no 

interior das galerias 26 e 27.  

Nas plantas a seguir apresentadas (Plantas 5 e 6) são definidas, desta forma, as 

zonas das galerias de que se poderão conhecer valores aproximados de iluminância a 

partir de leituras efectuadas nos pontos indicados. Para realizar os devidos cálculos, são 

apresentadas as equações que devem ser utilizadas. Para além do ponto indicado em 

cada galeria com correlação com outros pontos da mesma galeria, são indicados dois 

outros locais na galeria 26 e um na galeria 27 onde se considera adequado colocar 

igualmente monitores (ou fazer aí medições pontuais) para que seja possível saber 

valores para essa zona, já que não se encontra nas proximidades nenhum dos pontos 

correlacionados. Naturalmente que se podem instalar mais monitores, pelo que aqueles 

aqui indicados correspondem ao número mínimo recomendado. 

Como é possível observar, todos os pontos indicados como os mais adequados 

para se realizarem medições dos níveis de luz encontram-se junto a paredes. Foi algo 

propositado, justificando-se pelo facto de ser em paredes das galerias que geralmente é 

preferível colocar os monitores. Desta forma podem ser instalados se forma mais 

discreta do que se estivessem no meio da galeria ou junto a janelas. Por vezes estes 

aparelhos são mesmo colocados nas paredes a uma altura considerável por questões de 

segurança, para evitar que os visitantes consigam chegar-lhes. 
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Planta 5 – Planta da galeria 26, onde é indicado o ponto (x) onde se deverão fazer leituras dos 

níveis de luz para, com a utilização das equações, se poderem fazer cálculos de extrapolação 

quanto a níveis de luz aproximados nos pontos correlacionados (Y). O ponto x era onde estava 

localizado o monitor 27. Os pontos com a imagem de um monitor de luz circundado a amarelo 

referem-se a zonas sem correlação com o monitor circundado a laranja (x), mas onde seria 

importante fazer medições dos níveis de luz, de forma a obterem-se dados relativos a uma área 

maior da galeria. 

 

Planta 6 – Planta da galeria 27, onde é indicado o ponto (x) onde se deverão fazer leituras dos 

níveis de luz para, com a utilização das equações, se poderem fazer cálculos de extrapolação 

quanto a níveis de luz aproximados nos pontos correlacionados (Y). O ponto x era onde estava 

localizado o monitor 20. O ponto com a imagem de um monitor de luz circundado a amarelo 

refere-se a uma zona sem correlação com o monitor circundado a laranja (x), mas onde seria 

importante fazer medições dos níveis de luz, de forma a obterem-se dados relativos a uma área 

maior da galeria. 
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A partir dos pontos apresentados nas Plantas 5 e 6 como os mais indicados para 

se poder determinar valores aproximados de iluminância de outros pontos das galerias 

podem, na verdade, reunir-se dados de várias formas: através de medições pontuais ou 

de monitorizações. O primeiro caso corresponde a leituras esporádicas que podem ser 

feitas com o luxímetro posicionado num, ou mais, dos referidos pontos. Quando estas 

medições são feitas, deve ser anotado o dia e a hora em que se realizaram, na medida 

em que as extrapolações de valores para outros pontos das galerias correlacionados 

apenas corresponderão ao momento a que se referem essas medições. Os valores de 

iluminância utilizados poderão corresponder, por um lado, a medições únicas feitas em 

momentos diferentes ou, por outro, a uma média de valores obtidos através de diversas 

leituras que poderão abranger períodos de tempo variados.  

No que se refere a valores provenientes de monitorização, estes geralmente 

correspondem a períodos de tempo mais longos de leituras de luz do que aqueles 

referentes a medições esporádicas. Devido ao facto de nestes casos, de uma forma geral, 

se pretender obter dados relativos aos níveis de iluminância verificados, por exemplo, 

ao longo de dias, meses ou anos, geralmente utilizam-se data loggers ou outro tipo de 

monitores de luz que gravam ou enviam para um programa informático os resultados da 

grande quantidade de leituras que realizam. Este tipo de equipamento, de que são 

exemplo os monitores usados para a monitorização descrita neste relatório, em princípio 

permitirá a sua programação para fazer medições dos níveis de iluminância a diferentes 

intervalos de tempo, conforme pretendido (no V&A os intervalos usados são os de 1, 5 

ou 15 minutos). A forma como se utilizarão os resultados obtidos irá depender do tipo 

de informação procurada. Pode usar-se nomeadamente a média dos níveis de 

iluminância verificados num período de tempo (uma hora, um dia, um mês, etc.) ou o 

valor correspondente à exposição total durante determinado período de tempo. Esse 

valor poderá então ser usado para fazer cálculos, extrapolações, dos valores 

aproximados que se terão verificado noutros pontos correlacionados durante o 

correspondente período de tempo. 

 

 No intuito de criar um modelo que permitisse facilitar cálculos futuros para se 

conhecer níveis de iluminância para grande parte da área das galerias 26 e 27, 

colocaram-se várias hipóteses de formas de o elaborar. Depois de avaliar o tipo de 
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informação disponível e as diversas possibilidades de métodos de cálculo, foi 

seleccionado aquele acima apresentado, para o qual se utilizaram, como base de 

apresentação, as plantas das galerias. As restantes hipóteses levantadas vieram a 

verificar-se como não sendo viáveis. 

 Um dos métodos pensados tomaria o formato de um quadro. Na verdade, esta 

ideia baseou-se nos passos levados a cabo, em Excel, para a elaboração dos gráficos de 

superfície apresentados mais à frente. Para a elaboração destes gráficos, inseriram-se 

dados ao longo de uma série de colunas e ao longo de apenas três linhas de uma tabela 

de Excel, correspondendo aquelas últimas às três distâncias em que se fizeram medições 

relativamente às janelas das galerias: a superior refere-se aos pontos mais próximos das 

janelas, a do meio refere-se a uma distância de cerca de 3m das janelas, e a inferior 

representa a parede do fundo das galerias. Para isto era necessário conhecer as 

correlações entre um ponto e outros imediatamente adjacentes. Conhecendo-se as 

correlações existentes, poderiam então fazer-se cálculos que partiriam dos valores de 

iluminância de um ponto (x) e que continuariam como que por uma linha, que se 

poderia bifurcar, pelos outros pontos a calcular (y, y1, y2, y3,…), usando-se para isso as 

equações conhecidas entre os vários pontos. Embora apresentado aqui como um 

exemplo de forma esquemática e incompleta, obter-se-ia algo semelhante ao quadro a 

seguir apresentado. 

 
     y4 = e.y2 y3 = d.y2   
      y2 = c.y1   
    x = 10 y = a.x y1 = b.y y5 = f.y1 y6 = g.y4 

Quadro 10 – Exemplificação de um dos modelos de cálculo pensados para se realizarem 

extrapolações dos níveis de iluminância de um ponto para outro no interior das galerias 26 e 27, 

utilizando para isso as equações conhecidas referentes a pontos correlacionados. 

 

O método acima apresentado revelou como grande desvantagem o facto de, se 

não fosse encontrada correlação entre determinados pontos, esta “corrente” de cálculos 

poder ser interrompida, dificultando a continuação das extrapolações de valores 

aproximados de iluminância para outros pontos. Para além desta questão, é importante 

referir ainda que, sendo os valores extrapolados apenas uma aproximação dos valores 

que se teriam verificado na realidade, contendo por isso uma margem de erro, esta 

margem iria ser acumulada ao longo da “corrente” de cálculos, tornando os valores cada 

vez menos fiáveis. No caso do modelo que foi escolhido, e que foi acima apresentado, 
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as extrapolações partem de um número reduzido de pontos de que realmente se 

conhecem os valores de iluminância, pelo que cada extrapolação possui a sua própria 

margem de erro, não sendo esta transportada para outros cálculos efectuados entre um 

conjunto diferente de pontos.   

 
 

6.2.2. Variações dos níveis de iluminância interna 

Em qualquer espaço interior de um edifício, os níveis de luz variam entre 

diferentes pontos desse mesmo espaço. Por esse motivo, quando se pretende saber 

apenas um valor muito geral dos níveis de luz verificados nesse espaço pode fazer-se 

uma média dos valores medidos (Mcmullan, 2007, p. 151). Contudo, no âmbito da 

análise às galerias 26 e 27 era necessário saber os níveis médios de luz específicos de 

pontos onde vão ser expostas esculturas, duráveis e sensíveis, especialmente. Neste 

sentido, os resultados obtidos através da monitorização realizada no interior das galerias 

permitiram encontrar o nível médio de exposição à luz natural de cada localização onde 

serão expostas esculturas, média essa referente ao período monitorizado. A utilização de 

médias e de valores referentes à exposição total de cada ponto monitorizado permitiu, 

assim, elaborar gráficos onde se podem distinguir as áreas das galerias com níveis mais 

altos e níveis mais baixos de iluminância.  

A monitorização foi realizada, de facto, durante um período em que as galerias 

ainda não possuíam blackouts instalados nas janelas. Porém, através da avaliação levada 

a cabo relativamente à eficácia de blackouts semelhantes àqueles que serão utilizados 

nas novas galerias, pôde calcular-se o quanto os níveis de iluminância diminuiriam se 

aqueles estivessem instalados nas janelas à altura prevista durante o período de 

monitorização (cerca de 63% de redução). No entanto, ainda não foi decidido pelos 

responsáveis deste projecto se os blackouts serão totalmente descidos fora do horário de 

abertura do museu ao público, já que isso implica um trabalho adicional diário, de 

posicionar de manhã os blackouts à altura definida e descê-los à hora de encerramento 

do museu. Os conservadores envolvidos aconselharam à partida que os blackouts 

fossem descidos sempre que isso não interferisse com os visitantes. Contudo, designers 

e curadores questionaram essa proposta. Esta situação levou a que se considerasse 

importante, no âmbito deste trabalho, comprovar através de números reais e gráficos 

que essa questão pode fazer uma diferença significativa no que se refere à ocorrência de 

danos mais ou menos rápidos nos objectos sensíveis à luz. 
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Neste contexto, foram feitos os cálculos necessários para determinar os níveis 

médios diários de exposição à luz de cada ponto monitorizado das galerias, chegando-se 

a três resultados diferentes, de acordo com a situação considerada: 

1- Média da exposição diária (lux/h) considerando as janelas como estavam à 

data da monitorização, sem blackouts, 24 horas por dia;  

 

Parede Janela  Parede Janela Parede  Janela Parede  Janela  Parede Janela  Parede 
3759 125742 5347 143278 6549 160813 7750 178168 7412 195522 7074 

10740 13731 15172 16614 18055 19496 15567 11639 7710 3781 7616 
10400 10148 10959 11770 12580 13391 12981 12570 12160 11749 8159 

Quadro 11 – Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 26, sem blackouts nas janelas, 24 horas por dia. 

 
 

Parede Janela  Parede Janela Parede  Janela Parede  Janela  Parede Janela  Parede 
16156 256379 25758 223050 23955 185120 14373 147189 4791 129096 1379 
13282 30766 32611 34457 31917 29378 26838 24298 21068 17838 15993 
10407 14152 13622 1391 11823 10555 9286 8018 5960 3902 2110 

Quadro 12 – Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 27, sem blackouts nas janelas, 24 horas por dia. 

 
 

 

2- Média da exposição diária (lux/h) subtraindo 63% dos valores reais, tendo em 

conta o efeito da colocação dos blackouts à altura prevista, 24 horas por dia (blackouts 

permanentemente à mesma altura);  

 

Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
1391 46525 1978 53013 2423 59501 2868 65922 2742 72343 2277 
3974 5080 5614 6147 6680 7214 5760 4306 2853 1399 2818 
3848 3755 4055 4355 4655 4955 4803 4651 4499 4347 2626 

Quadro 13 – Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 26 com uma redução de 63% dos valores reais, simulando a colocação dos blackouts nas 

janelas à altura prevista, 24 horas por dia. 

 
 

Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
5978 94860 9530 82529 8863 68494 5318 54460 1773 47766 510 
4914 11383 12066 12749 11809 10870 9930 8990 7795 6600 5917 
3851 5236 5040 4844 4374 3905 3436 2967 2205 1444 781 
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Quadro 14 – Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 27 com uma redução de 63% dos valores reais, simulando a colocação dos blackouts nas 

janelas à altura prevista, 24 horas por dia. 

 
 
 

3- Média da exposição diária (lux/h) subtraindo 63% dos valores reais, tendo em 

conta o efeito da colocação dos blackouts à altura prevista, 8 horas por dia. Pretende-se 

simular que os blackouts se encontram totalmente descidos fora do horário de 

funcionamento do museu;  

 

Parede Janela  Parede Janela Parede  Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
1210 40476 1721 46121 2108 51766 2495 57352 2386 62939 2277 
3457 4420 4884 5348 5812 6276 5011 3746 2482 1217 2452 
3348 3267 3528 3789 4050 4311 4178 4046 3914 3782 2626 

Quadro 15 – Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 26. Foi feita uma redução de 63% dos valores reais, simulando a colocação dos 

blackouts nas janelas à altura prevista, durante as cerca de 8h horas diárias de abertura do museu 

ao público. Aqui consideram-se os valores obtidos se os blackouts fossem mantidos totalmente 

descidos fora daquele horário.  

 
 

Parede Janela Parede  Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
4720 82529 8292 75047 2929 59590 4627 50006 1555 43273 451 
4275 9903 10498 10953 10274 9457 8639 7965 6782 5361 5148 
2790 4556 4385 3760 3806 3397 2989 2403 1919 1119 658 

Quadro 16 - Média da exposição diária (lux/h) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 27. Foi feita uma redução de 63% dos valores reais, simulando a colocação dos 

blackouts nas janelas à altura prevista, durante as cerca de 8h horas diárias de abertura do museu 

ao público. Aqui consideram -se os valores obtidos se os blackouts fossem mantidos totalmente 

descidos fora daquele horário.  

 
 

As médias obtidas foram então utilizadas para elaborar três gráficos de 

superfície correspondentes a cada situação, utilizando para isso ferramentas de Excel. 

Isto permitiu visualizar a distribuição dos diferentes níveis de luz ao longo de ambas as 

galerias. Nos gráficos de superfície seguintes são apresentados os níveis de lux/hora 

verificados na galeria 27 durante o período de monitorização, gráficos estes semelhantes 
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àqueles obtidos quando foram inseridos os valores relativos à galeria 26. Todos os 

valores se encontram discriminados nos quadros acima apresentados.  

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 9 – Média da exposição diária (galeria 27) sem blackouts nas janelas, durante o período 

de monitorização, 24h por dia. 

 
 
 
 

 

Gráfico 10 – Média da exposição diária (galeria 27) simulando o efeito dos blackouts nas 

janelas à altura prevista, através da subtracção de 63% dos valores reais, durante o período de 

monitorização, 24h por dia. 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 11 – Média da exposição diária (galeria 27). Aqui é simulado o efeito dos blackouts 

colocados nas janelas à altura prevista, através da subtracção de 63% dos valores reais, durante 

o período de monitorização, sendo aqueles mantidos a essa altura durante o horário de abertura 

do museu ao público, cerca de 8h por dia, e totalmente descidos fora desse horário.  

 
 

 Os contornos visíveis nos gráficos de superfície 9 a 13 representam a 

distribuição da luz natural dentro da(s) galeria(s) ao nível dos olhos (entre 1,40m e 
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1,60m): resultam da junção de diferentes pontos com níveis de luz de valor aproximado. 

Estes contornos estão espalhados por um gráfico que toma uma forma semelhante à 

planta do espaço a que se refere. Em todos eles é notória a localização das janelas, na 

parte superior do gráfico, devido à característica forma de lóbulo que converge com os 

limites das mesmas. Tendo em conta que as dez janelas da galeria estão agrupadas duas 

a duas, as manchas referentes aos diferentes níveis de luz não distinguem ambas as 

janelas, mas apenas cada par. (Mcmullan, 2007, p. 153)  

Perante as duas últimas situações apresentadas (Gráficos 10 e 11), em que foi 

simulada a presença dos blackouts nas janelas das galerias, restando como única 

diferença o período de tempo em que estes se encontrariam levantados à altura prevista, 

foi possível retirar uma conclusão importante. De facto, concluiu-se que quando os 

blackouts são colocados de forma a cobrir a totalidade da altura da janela fora das horas 

de abertura do museu ao público há uma redução de cerca de 16%, em média, da 

exposição total à luz natural dos diversos locais monitorizados. Este valor, dizendo por 

outras palavras, corresponde a cerca de 1/6 do valor total de luz que incide nas galerias 

diariamente. Esta percentagem é, de facto, muito significativa, sobretudo tendo em 

consideração as peças muito sensíveis à luz, que estão sob risco de serem danificadas 

por qualquer nível de iluminância, mesmo que esse dano ocorra de forma muito lenta.    

 

Para além daquilo já apresentado, foi elaborado ainda um outro conjunto muito 

importante de cálculos. Através destes pretendia-se encontrar o nível médio de 

iluminância de cada localização monitorizada.  

Para estes últimos cálculos foram subtraídos igualmente 63% dos valores reais, 

simulando assim o efeito dos blackouts à altura que está previsto serem colocados nas 

janelas. Para além disso, apenas se incluíram dados referentes ao horário de abertura do 

museu (8h diárias) – na medida em que se quis reforçar a ideia da necessidade de 

manter os blackouts descidos no período de tempo restante, para evitar maior exposição, 

desnecessária, das peças à luz. Isto significa que se os blackouts forem mantidos 

levantados fora do horário de funcionamento do museu, a situação das peças será ainda 

mais grave do que aquela aqui prevista. 

Os resultados obtidos através destes cálculos permitiram que se compreendesse 

se as médias correspondentes a cada local, durante o período monitorizado, foram mais 

ou menos adequadas aos limites estipulados como os adequados pelo nível de 
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sensibilidade à luz considerado para cada peça. É um facto que as médias obtidas não 

correspondem aos dados de um ano inteiro. Contudo, permitem ter uma noção dos 

locais onde se verificam níveis de luz mais ou menos elevados, quando comparados 

entre si, fornecendo igualmente informação sobre os níveis que se podem verificar, em 

média, durante dias limpos de Primavera, com níveis muito elevados de iluminância, 

como o foram a maioria daqueles verificados durante a monitorização.  

 
 

Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
0 4363 196 4931 222 5499 396 6341 285 7183 327 

428 1783 2108 2432 2757 3081 2525 1968 1411 854 301 
0 299 335 371 408 444 424 404 384 364 274 

Quadro 17 – Nível médio de iluminância (lux) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 26. Foi feita uma redução de 63% dos valores reais, simulando colocação dos blackouts 

nas janelas à altura prevista, durante as cerca de 8h horas diárias de abertura do museu ao 

público. Aqui consideram-se os valores obtidos se os blackouts fossem mantidos totalmente 

descidos fora daquele horário.  

 
 

Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede Janela  Parede 
662 9037 361 8586 323 8075 236 5748 211 5001 58 
512 1673 1648 1622 1826 2029 1629 1228 870 511 85 
362 452 463 474 511 548 428 309 226 143 112 

Quadro 18 – Nível médio de iluminância (lux) dos pontos monitorizados e calculados da 

galeria 27. Foi feita uma redução de 63% dos valores reais, simulando colocação dos blackouts 

nas janelas à altura prevista, durante as cerca de 8h horas diárias de abertura do museu ao 

público. Aqui consideram-se os valores obtidos se os blackouts fossem mantidos totalmente 

descidos fora daquele horário.  

 

 
 

Gráfico 12 – Níveis médios de iluminância (lux) nas galerias 26 e 27, simulando o efeito 

dos blackouts nas janelas à altura prevista (subtracção de 63% dos valores reais), durante 

o período de monitorização, 8h por dia: durante o horário de abertura do museu ao 

público. São considerados os blackouts como estando totalmente descidos no tempo restante.  
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 A informação resultante do cálculo da média de iluminância verificada para cada 

localização foi posteriormente cruzada com a informação relativa ao nível de 

sensibilidade à luz de cada escultura17. Este cruzamento de dados possibilitou detectar 

as esculturas que, tendo em consideração o conjunto a expor, têm um maior risco de 

dano associado, eventualmente provocado por exposição a níveis demasiado elevados 

de luz. 

 No gráfico seguinte são indicadas as esculturas que foram consideradas como 

estando em maior risco de sofrer dano mais acentuado, mais acelerado, em comparação 

com as restantes. Isto não significa que apenas as seis identificadas estão em situação de 

risco. Na verdade existem outras, em ambas as galerias, em cujas localizações foram 

identificados níveis médios de iluminância desadequados. Porém, sabendo à partida que 

não poderá ser alterada a localização de um grande número de peças (já que 

provavelmente será esta a medida de mitigação a ser posta prática), optou-se por 

seleccionar um número relativamente pequeno de esculturas, onde se incluem aquelas 

em situação mais grave. 

 
 

 

 

Gráfico 13 – Níveis médios de iluminância (lux) nas galerias 26 e 27, simulando o efeito 

dos blackouts nas janelas à altura prevista (subtracção de 63% dos valores reais), durante 

o período de monitorização, 8h por dia: durante o horário de abertura do museu ao 

público. São considerados os blackouts como estando totalmente descidos no tempo restante. 

Cruzamento destes valores com a informação relativa ao nível de sensibilidade à luz e 

localização de cada escultura. Indicação das peças que foram consideradas como podendo vir a 

encontrar-se sob maior risco de sofrerem dano acelerado por parte de níveis demasiado elevados 

de iluminância, se mantidas na localização prevista. 

 

 

 As esculturas identificadas como podendo encontrar-se sob risco mais acentuado 

de sofrerem danos graves são apresentadas nos quadros seguintes (Quadros 19 e 20). 

                                                
17 Anexo D - Plantas das galerias 26 e 27 com indicação da localização prevista (em Junho de 2010) e 
sensibilidade à luz de cada escultura que será exposta. 
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Em cada quadro, correspondente a cada uma das galerias, é referido o tipo de suporte e 

revestimento de cada peça, assim como a respectiva categoria de sensibilidade à luz e o 

nível médio de iluminância identificado para cada caso, segundo a localização planeada. 

A ordem das esculturas nos quadros segue a ordem da sua disposição como indicado no 

Gráfico 13, da esquerda para a direita. 

 
Nome da peça Nº Suporte Revestimento Sensibilidade à luz 

(nível de luz 
recomendado) 

Nível médio de 
luz identificado 

Lamentation 409 Terracota Policromia com 
lacas vermelhas 

Sensível 
(50 lux) 

2432 lux 
(49 vezes 
superior ao 
recomendado) 

Virgin and Child 21 Madeira Policromia Durável 
(até 250 lux) 

2525 lux 
(10 vezes 
superior ao 
recomendado) 

St. Peter 4 Madeira de 
Carvalho 

Vestígios de 
policromia 

Durável 
(até 250 lux) 

1411 lux 
(5,5 vezes 
superior ao 
recomendado) 

Quadro 19 – Esculturas identificadas na galeria 26 como podendo vir a estar sob maior risco de 

dano por parte de níveis demasiado elevados de iluminância se forem mantidas na localização 

prevista.  

Nome da peça Nº Suporte Revestimento Sensibilidade à luz 
(nível de luz 

recomendado) 

Nível médio de 
luz identificado 

Bishop saint 111 Madeira de 
Tília 

Vestígios de 
policromia 

Durável 
(até 250 lux) 

662 lux 
(2,5 vezes 
superior ao 
recomendado) 

Lunette showing 
Ascension 

712 Suporte 
desconhecido 

Policromia  com 
lacas 

Sensível 
(50 lux) 

362 lux 
(7 vezes 
superior ao 
recomendado) 

Christ carrying 
the Cross 

3 Madeira de 
Nogueira 

Policromia com 
lacas vermelhas 

Sensível 
(50 lux) 

236 lux 
(4,5 vezes 
superior ao 
recomendado) 

Quadro 20 – Esculturas identificadas na galeria 27 como podendo vir a estar sob maior risco de 

dano por parte de níveis demasiado elevados de iluminância se forem mantidas na localização 

prevista.  
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 Nos quadros 19 e 20 é possível observar os valores de luz identificados, em 

média, durante a Primavera de 2010, correspondentes ao período em que foi realizada 

monitorização. Estes valores permitem ter uma ideia dos níveis de iluminância que se 

poderão verificar em épocas do ano com valores de iluminância natural semelhantes 

àqueles verificados durante esta análise, que na verdade se referiram a muitos dias 

seguidos de céu limpo, algo que não era muito comum na cidade de Londres. Contudo, 

tendo sido esta situação verificada, deve ter-se em conta a informação sobre as zonas 

identificadas como sendo alvo níveis mais elevados de iluminância nesses períodos para 

gerir o posicionamento das esculturas, já que as mais sensíveis ficarão aí em maior risco 

de sofrer dano acelerado. No que se refere aos meses de Outono e Inverno, os níveis 

médios de luz deverão ser significativamente mais reduzidos do que aqueles 

apresentados. 

 É possível verificar igualmente uma diferença importante do grau de 

desadequação dos níveis médios de luz identificados na galeria 26 e 27 em relação aos 

valores recomendados. De facto, os níveis médios de luz verificados na localização 

planeada para cada uma das três peças com maior risco na galeria 26 vão de 5,5 a 49 

vezes mais do que os respectivos níveis recomendados. Já no caso da galeria 27, 

verificaram-se níveis médios de luz apenas 2,5 a 7 vezes superiores aos níveis 

considerados como ideias. Isto não quer dizer que os níveis de desadequação na galeria 

27 não sejam altos. Contudo, os níveis da galeria 26 são, em média, superiores. 

Independentemente deste facto, quando esta informação foi reportada à secção de 

Conservação de Escultura, foram seleccionados deste conjunto os três casos mais graves 

para serem analisados com mais cuidado, com o objectivo de procurar medidas 

específicas de protecção dos mesmos de níveis tão elevados de luz. Esses três casos 

correspondem às peças 409 e 21 da galeria 26 e à peça 712 da galeria 27.  

Perante este cenário, e tendo em conta que se deveriam pôr em prática medidas 

de mitigação ou de eliminação deste risco em particular, serão no próximo capítulo 

abordadas possibilidades de o fazer. Porém, não passarão de propostas, na medida em 

que, depois de terem acesso a toda a informação contida neste relatório, serão os 

conservadores e demais responsáveis envolvidos neste projecto de exposição que 

chegarão à conclusão sobre as medidas a aplicar, na realidade.  
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6.3. Avaliação da eficácia dos blackouts  

 Desde o início do projecto da nova exposição de escultura nas galerias 26 e 27 

que se tinha definido que, devido às características de ambos os espaços expositivos, 

das janelas existentes e, sobretudo, devido ao nível de sensibilidade à luz associado a 

parte das peças que serão exibidas, seria necessário instalar blackouts nas 20 janelas, 10 

em cada galeria. Este sistema bloquearia, assim, parte da luz natural daí proveniente. 

 A discussão centrou-se, assim, na questão relativa à altura a que os blackouts 

seriam colocados nas janelas. Tal como já foi referido, havia dois interesses opostos: 

por um lado, a conservação das peças, que poderia ser colocada em risco se se 

verificassem níveis de iluminância demasiado elevados; e, por outro, a preocupação dos 

designers em dar aos visitantes daquele espaço a oportunidade de observar, através das 

janelas, o jardim existente para lá das galerias, usufruindo igualmente do conforto 

associado à luz natural daí proveniente.  

 Até à data de realização do trabalho de recolha de dados para a avaliação que é 

apresentada neste relatório já tinham sido feitas diversas propostas relativas à altura a 

que se deveriam manter os blackouts. A última proposta de que foi possível tomar 

conhecimento estipulava a altura dos blackouts a cerca de 2,80m a partir do chão. Esta 

possibilidade terá sido aceite pelos responsáveis do projecto. Contudo, os conservadores 

mantiveram as suas reservas relativamente à adequação de tal altura. Foi por este 

motivo que foi requerido o acesso a dados que pudessem ajudar a indicar presença de 

maior ou menor risco de dano, por parte dos níveis de iluminância previstos, para as 

esculturas que serão expostas.  

 Conhecendo-se a altura a que se previa colocar os blackouts, fizeram-se os 

cálculos necessários para saber a área aproximada das janelas que assim ficaria coberta. 

Verificou-se que, se colocados como previsto, os blackouts cobririam cerca de 63% da 

área total de cada janela.     

 Sabe-se que o tipo de blackouts que está previsto ser aplicado nestas galerias se 

caracteriza por ser totalmente opaco, não permitindo que passe qualquer luz através do 

tecido que o constitui (passando apenas uma pequenina percentagem junto às suas 

bordas). Reforçando isto está a análise anteriormente apresentada relativamente à sua 

eficácia, que revelou que o nível de redução de luz ocorrido com a utilização destes 

blackouts parece ser proporcional à área da janela coberta. 
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Assim, sabendo-se que cerca de 63% da área das janelas será coberta por 

blackouts com estas características, pode prever-se que haverá uma redução de cerca de 

63% do nível de iluminância proveniente da luz natural, que incide nas galerias através 

dessas mesmas janelas. 
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III  – MEDIDAS DE MITIGAÇÃO /ELIMINAÇÃO DO RISCO  
 

Perante os resultados obtidos através da monitorização levada a cabo no interior 

das novas galerias de escultura do Victoria and Albert Museum, as galerias 26 e 27, e de 

acordo com as conclusões retiradas a partir de diferentes análises efectuadas, foi 

possível identificar um nível de risco elevado associado a seis das peças que serão 

expostas, pertencentes às categorias de material durável e sensível à luz. Neste contexto, 

considerou-se adequado apresentar algumas propostas de mitigação e, se possível, de 

eliminação desse mesmo risco, que está associado à previsão de níveis demasiado altos 

de iluminância provenientes da luz natural, tendo em conta o nível de sensibilidade à luz 

considerado para algumas esculturas. 

As propostas apresentadas neste capítulo referem-se, de facto, apenas a medidas 

de mitigação do risco de dano. Isto justifica-se pelo facto de nenhuma das medidas 

consideradas mais à frente garantir a eliminação desse mesmo risco. Na verdade, para 

garantir a sua eliminação seria necessário cobrir todas as janelas com um tipo de 

estrutura que não permitisse qualquer incidência de luz natural no interior das galerias 

através das janelas, o que não é considerada uma proposta adequada para o projecto em 

questão. 

Assim, serão apresentadas diversas propostas de medidas de mitigação de risco, 

cuja implementação, naturalmente com as necessárias adaptações, ou não 

implementação será uma decisão que caberá aos responsáveis pelo projecto, mais do 

que aos conservadores envolvidos.   

 

1. Regulação da altura dos blackouts  

a) Uma das hipóteses de mitigação consideradas consiste na possibilidade de 

cobrir totalmente as janelas de ambas as galerias com os blackouts que se prevê instalar. 

 De acordo com a avaliação feita à sua eficácia, se os blackouts fossem mantidos 

em permanência (24 horas por dia, 7 dias por semana) totalmente descidos, as galerias 

deveriam ficar expostas a apenas cerca de 3% do total de iluminância que incide sobre 

as respectivas janelas, proveniente da luz solar. Estes 3% seriam preferíveis aos cerca de 

37% que estão previstos no caso de se colocarem os blackouts à altura planeada, a 

cobrir cerca de 63% da área total das janelas.  

Contudo, os responsáveis pelo projecto desta nova exposição concordaram com 

o facto de se proceder à instalação de blackouts com uma condição: de estes serem 
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mantidos a uma altura que permita que os visitantes do museu consigam observar de 

forma adequada o Madejski Garden, enquanto visitam as galerias de escultura 26 e 27. 

Foi com o intuito de conciliar os objectivos de conservadores e designers, de diminuir 

os níveis de luz natural e de manter uma parte das janelas livres de blackouts, que se 

decidiu que estes seriam mantidos a uma determinada altura (a 2,80m do chão), 

cobrindo cerca de 63% da área das janelas. Estando a situação dos blackouts definida 

desta forma, não se pode considerar viável, assim, a hipótese de manter aqueles 

permanentemente descidos. 

  
 

 b) Igualmente relacionada com a posição dos blackouts que se prevê instalar nas 

janelas, sugere-se a colocação daqueles a uma altura inferior à que está prevista para o 

horário de abertura do museu ao público.    

 Para diminuir a velocidade de dano nas esculturas consideradas duráveis e 

sensíveis à luz, seria necessário posicionar os blackouts a uma altura mais reduzida nas 

janelas, que teria de ser novamente acordada pelos designers e conservadores, de modo 

a conciliar os objectivos de ambos. Esta medida não eliminaria o risco de dano das 

peças que possuem elementos sensíveis à luz, possibilitando apenas reduzir ligeiramente 

mais o nível de luz natural dentro das galerias.  

 De acordo com informação que o responsável pela conservação do conjunto de 

esculturas em questão forneceu, esta proposta não deverá ser considerada aceitável 

pelos designers envolvidos no projecto. Estes profissionais terão já discordado da 

colocação dos blackouts a uma altura mais reduzida do que a prevista, na medida em 

que dessa forma estes deverão interferir com o objectivo estipulado, de possibilitar que 

o jardim existente para além das janelas seja facilmente observado pelos visitantes a 

partir do interior das galerias.  

 

 
 c) Entre as medidas de mitigação de risco de dano que poderiam envolver a 

regulação da altura dos blackouts instalados nas janelas, a que parece ter maior 

probabilidade de ser aceite pelos responsáveis da nova exposição é aquela que se refere 

à manutenção daqueles elementos totalmente descidos fora da hora de abertura do 

museu ao público. 
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 De facto, através dos resultados da avaliação feita à eficácia dos blackouts e 

depois de observar os resultados dos cálculos realizados para saber para que níveis a 

iluminância desceria se, no período monitorizado, aqueles estivessem já instalados nas 

janelas, concluiu-se que se podem verificar duas situações diferentes. Estando 

estipulada a altura prevista a que os blackouts serão colocados (a cobrir cerca de 63% da 

área das janelas), existe a hipótese de estes serem mantidos à mesma altura durante as 

24 horas diárias ou apenas durante as cerca de 8 horas correspondentes ao período de 

abertura do museu ao público. Neste último caso, os blackouts estariam totalmente 

descidos fora das horas de abertura das salas de exposição, o que corresponderia a cerca 

de 16 horas diárias, durante as quais o período de incidência de luz solar seria variável, 

de acordo com a época do ano. De acordo com os cálculos efectuados tendo em conta as 

duas situações, chegou-se à conclusão de que se poderia verificar uma redução de cerca 

de 16% da exposição total das galerias à luz natural. E esta percentagem pode ser 

decisiva, de facto, para reduzir a velocidade de dano em algumas das esculturas 

expostas. 

 Entre os conservadores considerou-se esta medida de mitigação de risco uma 

proposta que poderia ser mais facilmente aceite pelos designers, na medida em que não 

interferiria com a possibilidade de os visitantes observarem o jardim durante as horas de 

abertura do museu. Porém, os curadores responsáveis pelo projecto não a aceitaram 

imediatamente, nomeadamente devido ao trabalho acrescido que representaria o facto 

de se ter de subir e descer todos os dias os blackouts. 

 Neste contexto, a realização das medições e dos cálculos apresentados neste 

relatório serviu igualmente o propósito de reforçar através de números reais, perante os 

curadores, que o facto de se manterem os blackouts totalmente descidos ou não fora das 

horas de funcionamento do museu pode fazer uma diferença significativa para a 

conservação das peças em exposição, das quais eles próprios são responsáveis.   

 

2. Filtros de luz 

Numa das galerias Budistas do V&A, de características semelhantes às novas 

galerias analisadas, estão expostas esculturas consideradas de sensibilidade muito 

elevada à luz. Por essa razão, para procurar diminuir os níveis de iluminância 

provenientes das janelas, decidiu colocar-se nos vidros dessa galeria (que apenas possui 

seis janelas) filtros que bloqueiam a transmissão de cerca de 80% da luz solar para o 
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interior. Tendo em conta o nível de sensibilidade à luz das peças em questão, 

considerou-se adequado colocar dupla camada deste filtro. Assim, actualmente, os 

referidos vidros permitem a transmissão de apenas cerca de 4% do total de iluminância 

proveniente da luz natural. Ainda assim, esta percentagem é considerada pelos 

conservadores superior àquela que seria desejável para diminuir a velocidade do dano 

para valores mais aceitáveis. Contudo, os limites orçamentais não permitiram a 

aquisição de uma maior quantidade de filtros para colocar nos vidros. 

No caso das galerias em análise, tendo em conta que também aí serão expostas 

esculturas de sensibilidade à luz muito elevada, considerou-se como hipótese de medida 

de mitigação de risco eventualmente a pôr em prática a colocação de filtros semelhantes 

àqueles que se encontram nas janelas da galeria Budista referida. Contudo, ao contrário 

do que acontece com as galerias Budistas, que se encontram divididas em quatro, duas 

delas com quatro janelas, e as duas restantes com seis, as novas galerias de escultura 

encontram-se divididas apenas em dois grandes espaços expositivos, cada um com dez 

janelas. Para diminuir de forma adequada os níveis de luz natural, tendo em 

consideração que serão expostas peças de sensibilidade muito elevada em ambas as 

galerias, seria necessário colocar filtros em todas as janelas. Esta proposta torna-se, 

assim, inviável, na medida em que mesmo a colocação de apenas uma camada de filtro 

excede o limite orçamental estipulado para este pequeno projecto de exposição, cujo 

financiamento se revelou reduzido.  

 
 

3. Localização das esculturas 

Depois de cruzar a informação acerca dos níveis médios de luz por hora e da 

localização das esculturas nas galerias 26 e 27, foram identificadas seis peças como 

estando em risco de sofrerem dano mais acelerado comparativamente com as restantes, 

se de facto forem colocadas na localização prevista para cada uma. 

Tendo em vista garantir a diminuição do risco de dano relativo a esse conjunto 

de peças, foi sugerida uma medida de mitigação do mesmo que focaria apenas esses 

casos em concreto. 

Considerando a dificuldade em diminuir significativamente os níveis médios de 

iluminância previstos para as galerias através de uma gestão diferente da altura dos 

blackouts ou da colocação de filtros nas janelas, colocou-se a hipótese de se recorrer à 
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alteração do local de exposição previsto para as referidas peças. A nova localização 

deveria inserir-se em zonas das galerias onde os níveis de iluminância previstos são 

mais baixos, mais adequados à sensibilidade à luz de cada escultura. 

Tendo conhecimento desta proposta, a secção de conservação de escultura do 

museu solicitou informação mais detalhada sobre as peças com maior risco, aqui 

destacadas, e sobre as áreas das galerias que têm, em média, níveis maiores e menores 

de iluminância. Desta forma, os conservadores poderiam decidir sobre outras opções de 

localização mais adequada para cada peça, baseando-se em informação real.  

De facto, aqui não serão apresentadas propostas de alteração do local onde expor 

as diversas esculturas, na medida em que não foi possível ter acesso a informação 

relacionada com o tipo de organização escolhida para estas galerias. Este trabalho ficou 

nas mãos do conservador de escultura, que terá estudar as melhores opções e, 

posteriormente, discutir as novas propostas com os responsáveis pelo projecto, para 

obter a devida aprovação.  

Apenas se chamou a atenção para a possibilidade de utilização de uma zona, 

junto à entrada a Sul da galeria 26. Aqui, a meio da galeria, não está prevista a 

exposição de nenhuma escultura. Contudo, trata-se de uma área onde se prevê que não 

haja incidência de luz solar directa ao longo de todo o ano devido à posição de duas 

janelas em concreto relativamente ao resto do edifício do museu, que projecta sombra 

para interior das galerias. Por este motivo foi colocada a questão, à secção de 

Conservação de Escultura, se seria possível expor nesse local uma das esculturas com 

maior sensibilidade à luz. A resposta acabou por se revelar negativa: a impossibilitá-lo 

está a presença de duas entradas nas proximidades, que dão acesso a um hall de entrada 

e a uma das lojas do museu. Isto significa que provavelmente a área aqui referida irá ter 

uma grande circulação de pessoas, o que a exclui como local seguro para expor 

qualquer peça da colecção. 
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NOTAS FINAIS  

O presente trabalho, desenvolvido no campo da Conservação Preventiva, focou 

em especial a avaliação de risco de dano associado à luz solar, no âmbito de um novo 

projecto de exposição a realizar nas galerias 26 e 27 do Victoria & Albert Museum. 

Foi feita monitorização dos níveis de luz no interior e no exterior das referidas 

galerias, onde será instalado um conjunto de esculturas. Com os resultados obtidos 

pretendia-se: determinar se as correlações encontradas entre os níveis de luz de 

diferentes localizações permitiriam elaborar modelos de cálculo para futuras 

extrapolações; identificar as áreas das galerias onde em média se verificam níveis mais 

ou menos elevados de luz; e, de acordo com os níveis médios de luz verificados nas 

galerias e com o nível de sensibilidade à luz de cada peça a expor, identificar os casos 

que podem vir a estar sob maior risco de dano.  

 A interpretação dos resultados obtidos a partir da monitorização permitiu 

encontrar correlações entre níveis de luz externa e interna, pelo que será possível no 

futuro, se necessário, criar um modelo de cálculo que permita calcular níveis de luz 

interna a partir de valores conhecidos de luz externa.  

O facto de terem sido detectadas estas correlações, embora não muito perfeitas, 

foi importante por ter contradito as previsões do Materials Scientist do V&A. Segundo 

estas, seria pouco provável verificar-se a presença de correlação entre luz externa e luz 

interna, devido às interferências que a luz solar sofre até chegar a qualquer ponto num 

espaço interior, através de janelas. Análises deste tipo de dados, provenientes de outras 

galerias, já haviam sido feitas, sem que tivesse sido encontrada correlação, o que 

contribuiu para reforçar a ideia de que era possível esta não existir. Porém, os resultados 

apresentados neste relatório revelam a existência de correlação, pelo que esta análise se 

poderá justificar noutros espaços em que seja útil a criação de um modelo de cálculo 

deste tipo.  

A interpretação de dados da monitorização permitiu encontrar igualmente 

correlações entre níveis de luz de diferentes pontos no interior das duas galerias 

envolvidas no projecto. Estas permitiram a criação de um modelo de cálculo para os 

níveis de luz aproximados em diversos pontos das galerias. Este modelo possibilita que, 

a partir de um pequeno número de medições, se conheçam níveis de luz no interior das 

galerias 26 e 27 em qualquer momento, o que poderá contribuir para avaliações que se 

pretenda realizar no futuro. 
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 Os resultados da monitorização, embora se refiram ao período compreendido 

apenas entre 12 de Maio e 18 de Junho, permitiram identificar ainda áreas das galerias 

com diferentes níveis médios de luz. Esta informação, cruzada com o plano elaborado 

em Maio de 2010 para a localização das peças e com o nível de sensibilidade à luz 

atribuído a cada escultura, permitiu indentificar um total de seis peças, três em cada 

galeria, como podendo vir a encontrar-se sob maior risco de dano acelerado. Foi 

comunicada à secção de Conservação de Escultura a hipótese de este dano eventual, 

devido a níveis elevados de luz, se tornar perceptível antes do período considerado 

como aceitável pelo Departamento de Conservação do V&A – um período de 50 anos. 

Antecipando a necessidade da aplicação de medidas de redução do risco de 

dano, para além da monitorização realizada nas referidas galerias, foram feitas leituras 

dos níveis de luz numa galeria Budista do museu, para avaliar a eficácia dos blackouts 

que se pretendem instalar nas janelas das galerias 26 e 27. Os resultados obtidos 

apontam para uma eficácia quase total daqueles elementos que, se forem colocados de 

modo a cobrir a totalidade da área das janelas, bloquearão cerca de 97% da luz solar. 

Estes dados apontam para uma redução dos níveis de luz no interior de um espaço 

proporcional à percentagem da área da janela coberta com blackout. Estando prevista a 

cobertura de cerca de 63% da área total das janelas, pôde estimar-se que haverá uma 

diminuição dos níveis de luz em cerca de 63% no interior das galerias em questão.  

Através de cálculos realizados, foi possível igualmente apoiar o argumento de 

que, para minimizar a ocorrência de dano acelerado nas peças sensíveis à luz, é 

aconselhável manterem-se os blackouts totalmente descidos fora do horário de 

funcionamento do museu. Isto justifica-se pelo facto de se ter verificado uma redução de 

cerca de 16% da exposição total das galerias à luz solar se esta medida for diariamente 

aplicada. 

Esta medida de mitigação integra o conjunto de propostas apresentadas que 

visam reduzir o risco de dano acelerado nas peças. Com base nos resultados da 

avaliação efectuada, sugeriu-se também: a cobertura total das janelas com blackouts 

durante as 24 diárias; a colocação de blackouts a uma altura inferior àquela prevista 

durante o horário de abertura do museu ao público; o revestimento dos vidros das 

janelas com filtros de luz, de modo a bloquear a transmissão de parte desta; e a alteração 

do local de exposição previsto para as peças com um maior risco de dano associado, 

para áreas das galerias com níveis de luz mais reduzidos.  
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A partir de informação conhecida relativa a limitações de ordem orçamental e a 

conflitos de interesse entre as partes envolvidas no projecto, considerou-se que será 

provável a implementação de apenas duas das medidas apresentadas: a manutenção dos 

blackouts totalmente descidos fora do horário de abertura do museu e a alteração da 

localização das esculturas que se previu poderem vir a estar sob maior risco de dano. 

 

As referências bibliográficas que acompanham, ao longo do relatório, a 

descrição de todo o processo que levou à realização da avaliação de risco são limitadas. 

Isto reflecte uma dificuldade observada ao longo de trabalho: um tipo de avaliação 

como aquele que se pretendia fazer no V&A, com a dimensão e os objectivos que foram 

estipulados, foi algo de que não se encontrou exemplo semelhante na bibliografia 

consultada. 

Entre a bibliografia a que foi possível aceder, tomou-se contacto com diferentes 

tipos de avaliação associados à luz solar, assim como com a análise de diversas 

ferramentas que se encontram disponíveis para fazer previsões relacionadas com esta 

fonte de luz. Contudo, a informação recolhida pouco ou nada contribuiu para definir 

linhas de acção para proceder à avaliação de risco a realizar no V&A. A título de 

exemplo, Thorn (2005) descreve de que forma se procurou prever o impacto que a luz 

solar, que iria entrar através de um conjunto de janelas destapadas e envidraçadas da 

State Library of Victoria, teria numa das salas de leitura da biblioteca; Bullock e 

Saunders (1999) falam sobre a possibilidade de realizar medições da exposição 

cumulativa à radiação tendo por base os Blue Wool Standards; Hsu-Jen Huang, por 

outro lado, faz uma avaliação geral de alguns sistemas existentes de simulação 

computorizada da luz do dia, um tipo de ferramenta que não foi possível utilizar para a 

avaliação de risco apresentada neste relatório.  

Neste contexto, considera-se que o presente trabalho poderá servir de introdução 

e de exemplo – a seguir e a melhorar – para avaliações de carácter diverso que se 

pretendam realizar em instituições museológicas ou de outro tipo, em que os níveis de 

luz solar tenham um papel importante.  
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Anexo A 

 
 
 

 
Imagem A1 – Localização do Victoria and Albert Museum na cidade de Londres. 
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Anexo B 
 

 
 

Imagem B1 – Vista aérea do Victoria and Albert Museum (Londres). 
 
 
 

 
Imagem B2 – Fotografia da fachada do Victoria and Albert Museum (Londres) 
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Anexo C 

 
 

 
 

Imagem C1  – Planta geral (desenho CAD) do Victoria and Albert Museum,  
com destaque das galerias 25, 26, 27 e 16a. 
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Anexo D 
 
 

 
 

Planta D1  – Localização e sensibilidade à luz das esculturas a expor na galeria 26. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Planta D2  – Localização e sensibilidade à luz das esculturas a expor na galeria 27. 
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Anexo E 
 
 
 
 

 
 
 
Imagem E1  – Esquema do modo de funcionamento do sistema de monitorização ambiental OCEAN no 
Victoria and Albert Museum: os sensores espalhados pelo museu enviam os resultados das suas leituras 
para um Receptor (SR2), dados esses que são pedidos pelo programa informático RLog; através do 
OCEAN Server os dados são enviados de forma já organizada para o OCEAN, onde se encontram 
acessíveis para consulta dos colaboradores do museu. Os dados podem ser observados em formato de 
desenho CAD, gráfico ou relatório. 
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Anexo F 
 
Quadro F1 – Apresentação do coeficiente de determinação e da equação da recta de cada conjunto de 
dados analisados, da galeria 26, obtidos através da elaboração do respectivo gráfico.  

Monitores (x vs y) 
Coeficiente de 

determinação (R 2) 
Equação da recta Correlação 

21 vs 22 R² = 0,7885 y = 1,2157x - 5,458  
21 vs 23 R² = 0,4819  X 
21 vs 41 R² = 0,5404  X 
21 vs 26 R² = 0,3517  X 
21 vs 27 R² = 0,8278 y = 1,262x + 101,26  
21 vs 28 R² = 0,3354  X 
21 vs 46 R² = 0,8823 y = 0,8169x + 39,447  
21 vs 30 R² = 0,7098 y = 11,8x + 31,336  
21 vs 31 R² = 0,4313  X 
21 vs 42 R² = 0,6982  X 
21 vs 35 R² = 0,8041 y = 0,4457x + 16,438  
21 vs 34 R² = 0,6915  X 
21 vs 37 R² = 0,227   X 
  Correlações 

encontradas:  
5 

 
22 vs 21 R² = 0,7885 y = 0,6486x + 82,491  
22 vs 23 R² = 0,7268 y = 0,7358x + 119,54  
22 vs 41 R² = 0,7623 y = 0,222x + 9,1143  
22 vs 26 R² = 0,1732  X 
22 vs 27 R² = 0,7857 y = 0,8936x + 170,04  
22 vs 28 R² = 0  X 
22 vs 46 R² = 0  X 
22 vs 30 R² = 0,8382 y = 9,8844x + 235,1  
22 vs 31 R² = 0,5038  X 
22 vs 42 R² = 0,6917  X 
22 vs 35 R² = 0,7492 y = 0,2948x + 44,869  
22 vs 34 R² = 0,6994  X 
22 vs 37 R² = 0,2035  X 
  Correlações 

encontradas:  
6 

 
23 vs 21 R² = 0,4819  X 
23 vs 22 R² = 0,7552 y = 1,034x - 37,836  
23 vs 41 R² = 0,7464 y = 0,2472x + 3,395  
23 vs 26 R² = 0,2163  X 
23 vs 27 R² = 0,6401  X 
23 vs 28 R² = 0,8369 y = 0,9085x - 66,449  
23 vs 46 R² = 0,4155  X 
23 vs 30 R² = 0,2625  X 
23 vs 31 R² = 0,6476  X 
23 vs 42 R² = 0,6343  X 
23 vs 35 R² = 0,4673  X 
23 vs 34 R² = 0,3059   X 
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23 vs 37 R² = 0,3074  X 
  Correlações 

encontradas:  
3 

 
26 vs 21 R² = 0,3517  X 
26 vs 22 R² = 0,1732  X 
26 vs 23 R² = 0,2163  X 
26 vs 41 R² = 0,8515 y = 0,0162x + 2,3362  
26 vs 27 R² = 0,3843  X 
26 vs 28 R² = 0,7421  y = 0,162x - 129,85  
26 vs 46 R² = 0,1828   X 
26 vs 30 R² = 0,5173  X 
26 vs 31 R² = 0,2906  X 
26 vs 42 R² = 0,3767  X 
26 vs 35 R² = 0,3068  X 
26 vs 34 R² = 0,4027   X 
26 vs 37 R² = 0,138   X 
  Correlações 

encontradas:  
2 

 
27 vs 21 R² = 0,8278 y = 0,656x - 4,0829  
27 vs 22 R² = 0,7857 y = 0,8792x - 62,566  
27 vs 23 R² = 0,6401  X 
27 vs 41 R² = 0,7884 y = 0,2344x - 22,934  
27 vs 26 R² = 0,3843  X 
27 vs 28 R² = 0,7351 y = 1,8768x - 393,32  
27 vs 46 R² = 0,8103 y = 0,5703x + 10,696  
27 vs 30 R² = 0,69  X 
27 vs 31 R² = 0,4756  X 
27 vs 42 R² = 0,7263 y = 0,7549x - 53,637  
27 vs 35 R² = 0,7665 y = 0,3099x + 1,6393  
27 vs 34 R² = 0,6504  X 
27 vs 37 R² = 0,2072   X 
  Correlações 

encontradas:  
7 

 
28 vs 21 R² = 0,3354  X 
28 vs 22 R² = 0  X 
28 vs 23 R² = 0,8369 y = 0,9212x + 229,28  
28 vs 41 R² = 0  X 
28 vs 26 R² = 0,7421 y = 4,5806x + 2185,9  
28 vs 27 R² = 0,7351 y = 0,3917x + 332,32  
28 vs 46 R² = 0  X 
28 vs 30 R² = 0,6955  X 
28 vs 31 R² = 0  X 
28 vs 42 R² = 0,817 y = 0,4153x + 167,7  
28 vs 35 R² = 0,746 y = 0,1513x + 82,05  
28 vs 34 R² = 0,705 y = 2,2709x + 933,13  
28 vs 37 R² = 0,6876  X 
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  Correlações 
encontradas:  

6 

 
30 vs 21 R² = 0,7098 y = 0,0602x + 103,16  
30 vs 22 R² = 0,8382 y = 0,0848x + 45,677  
30 vs 23 R² = 0,2625  X 
30 vs 41 R² = 0,8302 y = 0,0218x + 3,0721  
30 vs 26 R² = 0,5173  X 
30 vs 27 R² = 0,69  X 
30 vs 28 R² = 0,6955  X 
30 vs 46 R² = 0  X 
30 vs 31 R² = 0,3029  X 
30 vs 42 R² = 0,6316  X 
30 vs 35 R² = 0,7244 y = 0,0302x + 43,794  
30 vs 34 R² = 0,7815 y = 0,6129x - 110,28  
30 vs 37 R² = 0,1492   
  Correlações 

encontradas:  
5 

 
31 vs 21 R² = 0,4313  X 
31 vs 22 R² = 0,5038  X 
31 vs 23 R² = 0,6476  X 
31 vs 41 R² = 0,3048   X 
31 vs 26 R² = 0,2906  X 
31 vs 27 R² = 0,4756  X 
31 vs 28 R² = 0  X 
31 vs 46 R² = 0,4452  X 
31 vs 30 R² = 0,3029  X 
31 vs 42 R² = 0,6336  X 
31 vs 35 R² = 0,4624  X 
31 vs 34 R² = 0,2016  X 
31 vs 37 R² = 0,1385  X 
  Correlações 

encontradas:  
0 

 
34 vs 21 R² = 0,6915  X 
34 vs 22 R² = 0,6994  X 
34 vs 23 R² = 0,3059   X 
34 vs 41 R² = 0,6114  X 
34 vs 26 R² = 0,4027   X 
34 vs 27 R² = 0,6504  X 
34 vs 28 R² = 0,5388  X 
34 vs 46 R² = 0,5388  X 
34 vs 30 R² = 0,7815 y = 1,2751x + 1050,6  
34 vs 31 R² = 0,2016  X 
34 vs 42 R² = 0,5992  X 
34 vs 35 R² = 0,6768  X 
34 vs 37 R² = 0,1742  X 
  Correlações 1 
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encontradas:  
 

35 vs 21 R² = 0,8075 y = 1,8107x + 39,154  
35 vs 22 R² = 0,7492 y = 2,5416x - 13,425  
35 vs 23 R² = 0,4673  X 
35 vs 41 R² = 0,6363  X 
35 vs 26 R² = 0,3068  X 
35 vs 27 R² = 0,7665 y = 2,4738x + 126,61  
35 vs 28 R² = 0,7448 y = 4,9033x - 176,45  
35 vs 46 R² = 0,8103 y = 1,6228x + 46,417  
35 vs 30 R² = 0,7244 y = 23,959x + 143,74  
35 vs 31 R² = 0,4624  X 
35 vs 42 R² = 0,7677 y = 2,1686x - 7,4319  
35 vs 34 R² = 0,6768  X 
35 vs 37 R² = 0,5594  X 
  Correlações 

encontradas:  
7 

 
37 vs 21 R² = 0,227  X 
37 vs 22 R² = 0,2035  X 
37 vs 23 R² = 0,3074  X 
37 vs 41 R² = 0,0046   X 
37 vs 26 R² = 0,138   X 
37 vs 27 R² = 0,2072   X 
37 vs 28 R² = 0,705 y = 0,3104x - 33,101  
37 vs 46 R² = 0,6876  X 
37 vs 30 R² = 0,0979  X 
37 vs 31 R² = 0,1492  X 
37 vs 42 R² = 0,1385  X 
37 vs 35 R² = 0,4962  X 
37 vs 34 R² = 0,1742  X 
  Correlações 

encontradas:  
1 

 
41 vs 21 R² = 0,5404  X 
41 vs 22 R² = 0,7623 y = 3,4342x + 55,121  
41 vs 23 R² = 0,7464 y = 3,0187x + 86,311  
41 vs 26 R² = 0,8515 y = 52,537x + 679,06  
41 vs 27 R² = 0,7884 y = 3,3638x + 178,93  
41 vs 28 R² = 0  X 
41 vs 46 R² = 0,7319 y = 1,9766x + 101,13  
41 vs 30 R² = 0,8302 y = 38,145x + 559,61  
41 vs 31 R² = 0,3048   X 
41 vs 42 R² = 0,7102 y = 2,0975x + 100,48  
41 vs 35 R² = 0,6363  X 
41 vs 34 R² = 0,6114  X 
41 vs 37 R² = 0,0046   X 
  Correlações 

encontradas:  
7 
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42 vs 21 R² = 0,6982  X 
42 vs 22 R² = 0,6917  X 
42 vs 23 R² = 0,6343  X 
42 vs 41 R² = 0,7102 y = 0,3386x - 5,6775  
42 vs 26 R² = 0,3767  X 
42 vs 27 R² = 0,7263 y = 0,9622x + 204,71  
42 vs 28 R² = 0,817 y = 1,9674x - 170,75  
42 vs 46 R² = 0,6907   X 
42 vs 30 R² = 0,6316  X 
42 vs 31 R² = 0,6336  X 
42 vs 35 R² = 0,7954 y = 0,3611x + 41,149  
42 vs 34 R² = 0,5992  X 
42 vs 37 R² = 0,4962  X 
  Correlações 

encontradas:  
4 

 
46 vs 21 R² = 0,8823 y = 1,08x - 4,6705  
46 vs 22 R² = 0  X 
46 vs 23 R² = 0,4155  X 
46 vs 41 R² = 0,7319 y = 0,3703x - 13,366  
46 vs 26 R² = 0,1828   X 
46 vs 27 R² = 0,8103 y = 1,4208x + 81,21  
46 vs 28 R² = 0  X 
46 vs 30 R² = 0  X 
46 vs 31 R² = 0,4452  X 
46 vs 42 R² = 0,6907   X 
46 vs 35 R² = 0,8103 y = 0,4993x + 7,6805  
46 vs 34 R² = 0,5388  X 
46 vs 37 R² = 0,0979  X 
  Correlações 

encontradas:  
4 
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Quadro F2 – Apresentação do coeficiente de determinação e da equação da recta de cada conjunto de 
dados analisados, da galeria 27, obtidos através da elaboração do respectivo gráfico.  

Monitores (x vs y) 
Coeficiente de 

determinação (R 2) 
Equação da recta Correlação 

1 vs 2 R² = 0,8839 y = 2,0024x + 49,285  
1 vs 3 R² = 0,6865  X 
1 vs 4 R² = 0,7746 y = 4,0767x + 212,8  
1 vs 6 R² = 0,6819  X 
1 vs 38 R² = 0,5725  X 
1 vs 36 R² = 0,4483  X 
1 vs 39 R² = 0,3891  X 
1 vs 13 R² = 0,5803  X 
1 vs 43 R² = 0,4189  X 
1 vs 44 R² = 0,7462 y = 96,087x - 1603,3  
1 vs 45 R² = 0,3546  X 
1 vs 15 R² = 0,3058  X 
1 vs 40 R² = 0,3708  X 
1 vs 18 R² = 0,7184 y = 197,58x - 5165,4  
1 vs 19 R² = 0,7726 y = 3,335x + 230,88  
1 vs 20 R² = 0,7337 y = 4,218x + 242,17  
  Correlações 

encontradas:  
6 

 
2 vs 1 R² = 0,8839 y = 0,4414x - 9,9123  
2 vs 3 R² = 0,8611 y = 0,9881x + 56,845  
2 vs 4 R² = 0,9011 y = 2,1972x + 76,108  
2 vs 6 R² = 0,6978  X 
2 vs 38 R² = 0,6908  X 
2 vs 36 R² = 0,8969 y = 1,2392x + 14,189  
2 vs 39 R² = 0,5487  X 
2 vs 13 R² = 0,7285 y = 27,19x + 62,596  
2 vs 43 R² = 0,0244  X 
2 vs 44 R² = 0,7712 y = 20,592x + 628,65  
2 vs 45 R² = 0,6299  X 
2 vs 15 R² = 0,6516  X 
2 vs 40 R² = 0,5231  X 
2 vs 18 R² = 0,6745  X 
2 vs 19 R² = 0,8318 y = 1,8022x + 123,42  
2 vs 20 R² = 0,7344 y = 2,1587x + 106,31  
  Correlações 

encontradas:  
8 

 
3 vs 1 R² = 0,6865  X 
3 vs 2 R² = 0,8611 y = 0,8714x - 14,321  
3 vs 4 R² = 0,8961 y = 2,0543x + 30,841  
3 vs 6 R² = 0,6997  X 
3 vs 38 R² = 0,8022 y = 2,7173x - 52,157  
3 vs 36 R² = 0,6129  X 
3 vs 39 R² = 0,5935  X 
3 vs 13 R² = 0,7948 y = 26,072x - 808,75  
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3 vs 43 R² = 0,0807  X 
3 vs 44 R² = 0,8194 y = 19,961x - 5,3888  
3 vs 15 R² = 0,4285  X 
3 vs 40 R² = 0,6949  X 
3 vs 18 R² = 0,7828 y = 34,742x - 786,79  
3 vs 19 R² = 0,8208 y = 1,5967x + 92,943  
3 vs 20 R² = 0,7886 y = 1,962x + 60,602  
  Correlações 

encontradas:  
8 

 
4 vs 1 R² = 0,7746 y = 0,19x - 21,603  
4 vs 2 R² = 0,9011 y = 0,4101x - 6,1451  
4 vs 3 R² = 0,8961 y = 0,4362x + 13,682  
4 vs 6 R² = 0,655  X 
4 vs 38 R² = 0,7119 y = 1,1533x + 25,22  
4 vs 36 R² = 0,8446 y = 0,4735x + 3,0988  
4 vs 39 R² = 0,5564  X 
4 vs 13 R² = 0,7102 y = 11,589x - 425,85  
4 vs 43 R² = 0,6951  X 
4 vs 44 R² = 0,7317 y = 8,9396x + 291,08  
4 vs 45 R² = 0,6669  X 
4 vs 15 R² = 0,7826 y = 1,2817x + 92,774  
4 vs 40 R² = 0,5865  X 
4 vs 18 R² = 0,6626  X 
4 vs 19 R² = 0,8316 y = 0,7557x + 90,801  
4 vs 20 R² = 0,7265   
  Correlações 

encontradas:  
9 

 
6 vs 1 R² = 0,6819  X 
6 vs 2 R² = 0,6978  X 
6 vs 3 R² = 0,6997  X 
6 vs 4 R² = 0,655  X 
6 vs 38 R² = 0,8906 y = 0,1087x + 90,568  
6 vs 36 R² = 0,4943  X 
6 vs 39 R² = 0,6653  X 
6 vs 13 R² = 0,9565 y = 1,1328x + 13,342  
6 vs 43 R² = 0,6425  X 
6 vs 44 R² = 0,9613 y = 0,8887x + 288,81  
6 vs 45 R² = 0,4847  X 
6 vs 15 R² = 0,6704  X 
6 vs 40 R² = 0,7352 y = 0,1951x + 162,06  
6 vs 18 R² = 0,9536 y = 1,5187x + 260,04  
6 vs 19 R² = 0,6173  X 
6 vs 20 R² = 0,7294 y = 0,0747x + 178,17  
  Correlações 

encontradas:  
6 

 
13 vs 1 R² = 0,5803  X 
13 vs 2 R² = 0,7285 y = 0,0268x + 60,106  
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13 vs 3 R² = 0,7948 y = 0,0305x + 78,361  
13 vs 4 R² = 0,7102 y = 0,0613x + 187,21  
13 vs 6 R² = 0,9565 y = 0,8444x + 219  
13 vs 38 R² = 0,8713 y = 0,0928x + 108,13  
13 vs 36 R² = 0,587  X 
13 vs 39 R² = 0,688  X 
13 vs 43 R² = 0,6526  X 
13 vs 44 R² = 0,9159 y = 29,722x + 709,37  
13 vs 45 R² = 0,5256  X 
13 vs 15 R² = 0,6958  X 
13 vs 40 R² = 0,7513 y = 0,1703x + 171,45  
13 vs 18 R² = 0,9465 y = 1,3063x + 448,93  
13 vs 19 R² = 0,6685  X 
13 vs 20 R² = 0,7692 y = 0,0663x + 175,56  
  Correlações 

encontradas:  
9 

 
15 vs 1 R² = 0,3058  X 
15 vs 2 R² = 0,6516  X 
15 vs 3 R² = 0,4285  X 
15 vs 4 R² = 0,7826 y = 0,6106x + 62,478  
15 vs 6 R² = 0,6704  X 
15 vs 38 R² = 0,7809 y = 0,8204x + 5,7978  
15 vs 36 R² = 0,7504  X 
15 vs 39 R² = 0,5155  X 
15 vs 13 R² = 0,6958  X 
15 vs 43 R² = 0,5178  X 
15 vs 44 R² = 0,2985  X 
15 vs 45 R² = 0,7427 y = 0,4077x + 59,296  
15 vs 40 R² = 0,676  X 
15 vs 18 R² = 0,6899  X 
15 vs 19 R² = 0,8068 y = 0,5071x + 98,611  
15 vs 20 R² = 0,7009  y = 0,5881x + 100,33  
  Correlações 

encontradas:  
5 

 
18 vs 1 R² = 0,7184 y = 0,0036x + 47,912  
18 vs 2 R² = 0,6745  X 
18 vs 2 R² = 0,7828 y = 0,0225x + 74,575  
18 vs 4 R² = 0,6626  X 
18 vs 6 R² = 0,9536 y = 0,6279x + 82,614  
18 vs 38 R² = 0,8952 y = 0,07x + 84,422  
18 vs 36 R² = 0,5112  X 
18 vs 39 R² = 0,6825  X 
18 vs 13 R² = 0,9465 y = 0,7245x - 3,1454  
18 vs 43 R² = 0,5373  X 
18 vs 44 R² = 0,9729 y = 0,5723x + 225,18  
18 vs 45 R² = 0,4866   X 
18 vs 15 R² = 0,6899  X 
18 vs 40 R² = 0,7783 y = 0,1291x + 123,58  
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18 vs 19 R² = 0,6388   
18 vs 20 R² = 0,7555 y = 0,0489x + 167,9  
  Correlações 

encontradas:  
8 

 
19 vs 1 R² = 0,7726 y = 0,2317x - 29,96  
19 vs 2 R² = 0,8318 y = 0,4616x - 18,695  
19 vs 3 R² = 0,8208 y = 0,5141x - 0,8765  
19 vs 4 R² = 0,8316 y = 1,1004x - 6,3179  
19 vs 6 R² = 0,6173  X 
19 vs 38 R² = 0,6707  X 
19 vs 36 R² = 0,4929  X 
19 vs 39 R² = 0,6685  X 
19 vs 13 R² = 0,3224  X 
19 vs 43 R² = 0,727 y = 10,199x - 238,33  
19 vs 44 R² = 0,727 y = 10,199x - 238,33  
19 vs 45 R² = 0,879 y = 0,8169x - 12,085  
19 vs 15 R² = 0,8068 y = 1,5909x - 3,2432  
19 vs 40 R² = 0,5764  X 
19 vs 18 R² = 0,6388  X 
19 vs 20 R² = 0,8137 y = 1,1308x - 3,5728  
  Correlações 

encontradas:  
9 

 
20 vs 1 R² = 0,7337 y = 0,1739x - 14,573  
20 vs 2 R² = 0,7344 y = 0,3402x + 24,279  
20 vs 3 R² = 0,7886 y = 0,4019x + 30,981  
20 vs 4 R² = 0,7265 y = 0,8204x + 84,819  
20 vs 6 R² = 0,7294 y = 9,76x - 305,03  
20 vs 38 R² = 0,7381 y = 1,1303x + 17,285  
20 vs 36 R² = 0,6992  X 
20 vs 39 R² = 0,5324  X 
20 vs 13 R² = 0,7692 y = 11,609x - 649,45  
20 vs 43 R² = 0,2641  X 
20 vs 44 R² = 0,8376 y = 9,3785x - 354,73  
20 vs 45 R² = 0,7363 y = 0,6102x + 35,566  
20 vs 15 R² = 0,6652   X 
20 vs 40 R² = 0,6711  X 
20 vs 18 R² = 0,7555 y = 15,448x - 562,19  
20 vs 19 R² = 0,8137 y = 0,7196x + 97,749  
  Correlações 

encontradas:  
11 

 
36 vs 1 R² = 0,4483  X 
36 vs 2 R² = 0,8969 y = 1,2392x + 14,189  
36 vs 3 R² = 0,6129  X 
36 vs 4 R² = 0,8446 y = 1,7838x + 81,911  
36 vs 6 R² = 0,4943  X 
36 vs 38 R² = 0,5601  X 
36 vs 39 R² = 0,4469  X 
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36 vs 13 R² = 0,587  X 
36 vs 43 R² = 0,5861  X 
36 vs 44 R² = 0,565  X 
36 vs 45 R² = 0,829 y = 1,3089x + 54,71  
36 vs 15 R² = 0,7504 y = 2,3603x + 187,58  
36 vs 40 R² = 0,5422  X 
36 vs 18 R² = 0,5112  X 
36 vs 19 R² = 0,8804 y = 1,5062x + 102,9  
36 vs 20 R² = 0,6992  X 
  Correlações 

encontradas:  
5 

 
38 vs 1 R² = 0,5725  X 
38 vs 2 R² = 0,6908  X 
38 vs 3 R² = 0,8022 y = 0,2952x + 73,441  
38 vs 4 R² = 0,7119 y = 0,6173x + 144,59  
38 vs 6 R² = 0,8906 y = 8,1972x - 162,91  
38 vs 36 R² = 0,5601  X 
38 vs 39 R² = 0,6728  X 
38 vs 13 R² = 0,8713 y = 9,3908x - 241,09  
38 vs 43 R² = 0,7149 y = 0,657x + 364,34  
38 vs 44 R² = 0,8738 y = 7,1057x + 206,26  
38 vs 45 R² = 0,5134  X 
38 vs 15 R² = 0,7809 y = 0,9519x + 168,69  
38 vs 40 R² = 0,7166 y = 1,6734x + 81,12  
38 vs 18 R² = 0,8952 y = 12,781x - 208,69  
38 vs 19 R² = 0,6707  X 
38 vs 20 R² = 0,7381 y = 0,653x + 139,08  
  Correlações 

encontradas:  
10 

 
39 vs 1 R² = 0,3891  X 
39 vs 2 R² = 0,5487  X 
39 vs 3 R² = 0,5935  X 
39 vs 4 R² = 0,5564  X 
39 vs 6 R² = 0,6653  X 
39 vs 38 R² = 0,6728  X 
39 vs 36 R² = 0,4469  X 
39 vs 13 R² = 0,688  X 
39 vs 43 R² = 0,3988  X 
39 vs 44 R² = 0,6338  X 
39 vs 45 R² = 0,2837  X 
39 vs 15 R² = 0,5155  X 
39 vs 40 R² = 0,6844  X 
39 vs 18 R² = 0,6825  X 
39 vs 19 R² = 0,4929  X 
39 vs 20 R² = 0,5324  X 
  Correlações 

encontradas:  
0 
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40 vs 1 R² = 0,3708  X 
40 vs 2 R² = 0,5231   X 
40 vs 3 R² = 0,6949  X 
40 vs 4 R² = 0,5865  X 
40 vs 6 R² = 0,7352 y = 3,7673x + 792,72  
40 vs 38 R² = 0,7166 y = 0,4282x + 154,12  
40 vs 36 R² = 0,5422  X 
40 vs 39 R² = 0,6844  X 
40 vs 13 R² = 0,7513 y = 4,4112x + 739,65  
40 vs 43 R² = 0,4853  X 
40 vs 44 R² = 0,8028 y = 4,0037x + 465,04  
40 vs 45 R² = 0,52  X 
40 vs 15 R² = 0,676  X 
40 vs 18 R² = 0,7783 y = 6,0283x + 1096,9  
40 vs 19 R² = 0,5764  X 
40 vs 20 R² = 0,6711  X 
  Correlações 

encontradas:  
5 

 
43 vs 1 R² = 0,4306  X 
43 vs 2 R² = 0,0244  X 
43 vs 3 R² = 0,0807  X 
43 vs 4 R² = 0,6951  X 
43 vs 6 R² = 0,6425  X 
43 vs 38 R² = 0,7149 y = 1,0881x - 189,24  
43 vs 36 R² = 0,5861  X 
43 vs 39 R² = 0,3988  X 
43 vs 13 R² = 0,6526  X 
43 vs 44 R² = 0  X 
43 vs 45 R² = 0,2336  X 
43 vs 15 R² = 0,5178  X 
43 vs 40 R² = 0,4853  X 
43 vs 18 R² = 0,5373  X 
43 vs 19 R² = 0,3224  X 
43 vs 20 R² = 0,2641  X 
  Correlações 

encontradas:  
1 

 
44 vs 1 R² = 0,7462 y = 0,0078x + 37,89  
44 vs 2 R² = 0,7712 y = 0,0375x + 25,757  
44 vs 3 R² = 0,8194 y = 0,041x + 43,928  
44 vs 6 R² = 0,9613 y = 1,0817x - 114,65  
44 vs 38 R² = 0,8738 y = 0,123x + 56,69  
44 vs 36 R² = 0,565  X 
44 vs 39 R² = 0,6338  X 
44 vs 13 R² = 0,9557 y = 1,2303x - 272,88  
44 vs 43 R² = 0  X 
44 vs 45 R² = 0,6006  X 
44 vs 15 R² = 0,2985  X 
44 vs 40 R² = 0,8028 y = 0,2005x + 121,56  
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44 vs 18 R² = 0,9729 y = 1,7x - 164,77  
44 vs 19 R² = 0,727 y = 0,0713x + 152,53  
44 vs 20 R² = 0,8376 y = 0,0893x + 121,38  
  Correlações 

encontradas:  
10 

 
45 vs 1 R² = 0,3546  X 
45 vs 2 R² = 0,6299  X 
45 vs 3 R² = 0,6669  X 
45 vs 4 R² = 0,6669  X 
45 vs 6 R² = 0,4847  X 
45 vs 38 R² = 0,5134  X 
45 vs 36 R² = 0,829 y = 0,6333x + 8,8342  
45 vs 39 R² = 0,2837  X 
45 vs 13 R² = 0,5256  X 
45 vs 43 R² = 0,2336  X 
45 vs 44 R² = 0,6006  X 
45 vs 15 R² = 0,7427 y = 1,8219x + 99,053  
45 vs 40 R² = 0,52  X 
45 vs 18 R² = 0,4866   X 
45 vs 19 R² = 0,879 y = 1,076x + 72,2  
45 vs 20 R² = 0,7225 y = 1,2078x + 84,572  
  Correlações 

encontradas:  
4 
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Anexo G  
 
Avaliação da eficácia dos blackouts 
 
 

 
 
Imagem G1  – Percentagens de iluminância verificadas no interior da galeria 17 com os blackouts a quarto 

alturas diferentes. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 3 metros de distância das janelas. 

Aqui pode observar-se que a redução de iluminância parece ser proporcional à área das janelas coberta. 

 
 
 
 
 

 
 
Imagem G2  – Percentagens de iluminância verificadas no interior da galeria 17 com os blackouts a quarto 

alturas diferentes. Estes valores referem-se às leituras efectuadas a 5 metros de distância das janelas. 

Neste caso verificou-se interferência da incidência de luz artificial directa no local onde as medições foram 

realizadas, pelo que estas não foram consideradas tão fiáveis como aquelas obtidas a meio da galeria. 
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Anexo H 
 
Apresentação realizada no V&A 
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