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* O texto desta dissertação está redigido em português de uso corrente em Portugal, razão pela qual 

poderão surgir algumas divergências linguísticas para o português do Brasil. 

* As citações apresentadas, ao longo do trabalho, foram mantidas nos idiomas de origem (inglês, francês 

ou castelhano) por forma a respeitar a fidelidade das palavras do autor. Apenas foram traduzidas, de 

forma livre, as transcrições inseridas diretamente no decorrer da frase, permitindo uma leitura mais 

fluente do texto.  
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Resumo 

Esta dissertação propõe uma leitura sobre o tema da iluminação artificial, destacando o 

seu papel em espaços museográficos, por estes elevarem a um expoente máximo, as 

potencialidades e exigências do desenho da luz. No final do século XVIII, quando os 

museus começaram a surgir como veículos de divulgação cultural, o seu funcionamento 

dependia das condições da luz natural. Na transição para o século XX, uma das grandes 

transformações nesses espaços resultou da introdução da iluminação elétrica, cujo 

desempenho, desde então, não cessou de melhorar. Hoje, a tecnologia LED surpreende-

nos com resultados quantitativos e qualitativos inéditos. Em pleno século XXI, com a 

atual evolução das sociedades, das tecnologias e das condições ambientais mundiais, 

enfrentamos um novo momento de viragem. Neste sentido, a pesquisa elegeu cinco 

tópicos gerais de análise cuja reflexão, em nossa opinião, revela-se determinante para o 

resultado do projeto de iluminação de um museu contemporâneo. Começa-se pelas 

Pessoas, porque a luz é, antes de tudo, um elemento essencial à condição humana e, a 

sua vertente artificial, resulta da invenção do homem. Explora-se o tema da Arquitetura, 

cujas formas apenas são perceptíveis sob o efeito da luz, originando esta relação 

indissociável. Avalia-se o Contexto, uma vez que as condicionantes locais influenciam 

qualquer projeto, mesmo o de iluminação. Prossegue-se com a Tecnologia, 

indispensável para o desenvolvimento de uma intervenção contemporânea. Enfim, 

examina-se a Obra de arte, o foco derradeiro de uma exposição museográfica, por 

excelência. Por último, alguns exemplos contemporâneos procuram ilustrar os temas 

explorados. E é das iniciais desses cinco temas que surge a palavra-síntese deste 

trabalho: PACTO. Com efeito, acreditamos que o triunfo do projeto de iluminação 

museográfico dependerá do pacto, por outras palavras, do acordo e da sintonia entre os 

elementos cruciais envolvidos no processo: as Pessoas, a Arquitetura, o Contexto, a 

Tecnologia e a Obra de arte. Através de uma metodologia apoiada na permanente 

atualização teórica com bibliografia específica, mas acima de tudo, numa participação 

ativa em conferências e workshops internacionais especializados sobre o tema, 

procuramos absorver e aqui relatar as mais recentes descobertas e aplicações práticas de 

um elemento tão dinâmico e interdisciplinar como é a luz artificial. Num museu do 

século XXI, além da inevitabilidade do pensamento sustentável e eficiente, junta-se ao 

processo o desafio de adequadamente valorizar a arquitetura, enaltecer as obras de arte 

com máxima preservação e, com toda a sensibilidade possível, tornar a experiência do 

visitante funcional e, principalmente, inesquecível. 

Palavras-chave: luz, iluminação artificial, lighting design, museografia, LED.  
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Abstract 

This work proposes a reading about artificial lighting, emphasizing its role in 

museographic spaces that raise, in a maximum exponent, the potential and exigencies of 

lighting design. In the late XVIII century, when the museums began to emerge as 

cultural spreading vehicles, their operation depended on the natural light conditions. In 

the transition to the XX century, one of the major changes in those spaces resulted from 

the introduction of electric lighting, whose performance didn’t stop to improve since 

then. Today, LED technology surprises us with unprecedented quantitative and 

qualitative results. In the XXI century, with the current evolution of societies, 

technologies and global environmental conditions, we are facing a new turning point. In 

this sense, this research selected five general topics of analysis whose reflection, in our 

opinion, is decisive to contemporary museum lighting design results. It begins with 

People, because, first of all, light is an essential element for the human condition and 

the artificial version is its own invention. It explores the Architecture theme, whose 

forms are only perceptible under light, resulting in this inseparable relationship. It 

evaluates the Context, since the local conditions affect any project, even the lighting 

design one. It continues with Technology, essential for the development of any 

contemporary intervention. It examines the Artwork, the ultimate focus of a museum-

exhibition, par excellence. Finally, some contemporary examples try to illustrate the 

explored themes. And with the initials of those five themes it comes the word that 

synthesizes this work: PACTO (in english: PACT). Actually, we believe that the 

triumph of a museum's lighting project will depend on the pact, in other words, the 

agreement and the harmony between the five crucial elements involved in the process: 

People, Architecture, Context, Technology and Artwork. Through a methodology 

supported by the permanent theoretical update with specific bibliography, but mainly 

through an active participation in international conferences and workshops specialized 

on this topic, we tried to absorb and here report the most recent discoveries and practical 

applications of such a dynamic and interdisciplinary element as artificial light. Besides 

the sustainable and efficient thinking, a 21st century museum must add to the process 

the challenge of adequately enhance the architecture, rise the art works perception with 

maximum preservation and, with total sensitivity, make the visitor experience 

functional and, above all, unforgettable. 

Key words: light, artificial illumination, lighting design, museography, LED.  
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Introdução  

A opção pela ‘Linha 2: Conforto, Eficiência energética e Ergonomia’ da Área de 

Concentração ‘Tecnologia da Arquitetura’ do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) teve como origem 

a pesquisa iniciada em 2008, no momento da conclusão do curso de Arquitetura na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP). Este foi marcado pela 

realização do trabalho de conclusão de curso que explorou o tema da evolução da 

iluminação artificial e sua interação no espaço público.2 

Em 2010, ingressei profissionalmente na área da iluminação, coordenando e 

desenvolvendo projetos, associados a diferentes escalas e setores de mercado.  

De retorno ao meio acadêmico, defendi no ano de 2011 a dissertação de Mestrado 

Integrado na FAUP, dessa vez concentrando a pesquisa no campo da iluminação 

museográfica, analisada sob o prisma da relação da luz com a obra artística e com a 

obra arquitetónica que a expõe.3 O estudo de caso eleito foi o Museu Nacional Soares 

do Reis, no Porto. 

É numa aposta de continuidade e releitura desses últimos trabalhos que a presente 

pesquisa se apresenta, propondo uma revisão das anteriores dissertações e 

acrescentando informação atualizada e novos exemplos de casos internacionais. 

Reforçando a minha curiosidade, me propus assim a prosseguir e atualizar o estudo no 

âmbito da iluminação museográfica, agora com outro olhar e amadurecimento. 

                                                           
2 MIER, Rita, Da Iluminação do espaço. Para uma concepção arquitetônica da luz artificial no espaço público, Trabalho Conclusão 

de Curso, FAUP, Porto, 2007/2008 
3 MIER, Rita, Iluminar: obra arquitetônica e obra artística. Uma (re)visão do Museu Nacional Soares dos Reis, Dissertação de 

Mestrado, FAUP, Porto, 2010/2011 

Trabalho Conclusão Curso, FAUP, 2008 (esq.) e Dissertação Mestrado, FAUP, 2011 (dir.) 
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Ao contrário de muitas linhas de pesquisa no campo da disciplina da Arquitetura em 

que assistimos a uma clara supremacia da teoria sobre a prática, já na área da 

iluminação artificial nos deparamos com o cenário inverso. Ou seja, a sua aplicação 

prática revela-se disseminada e banal - no sentido em que todos os espaços construídos 

são de alguma forma iluminados -, porém a bibliografia e sustento teórico oferecidos 

sobre esta matéria apresentam-se significativamente em menor quantidade. A 

conscientização e fundamentação para a pertinência da problemática da iluminação 

artificial na sua relação com o ser humano e o espaço construído ainda tem um longo 

caminho a percorrer.  

Paralelamente, têm-se tornado cada vez mais recorrentes e inquietantes temas como os 

da sustentabilidade ambiental e da racionalização dos consumos energéticos, fatores 

imperativos para qualquer projeto consciente do século XXI. Sendo a produção de 

energia significativamente poluente na sua emissão de CO2 e cada vez mais cara, torna-

se fundamental, neste novo século, atuar na redução dos gastos elétricos e promover a 

qualidade das soluções luminotécnicas adotadas nas intervenções arquitetónicas. 

Temos também vindo a assistir a um forte progresso do saber científico e da evolução 

tecnológica que diariamente nos surpreendem com o aumento da eficiência dos 

equipamentos e com a otimização e variedade de fontes de iluminação. Veja-se o 

aperfeiçoamento exponencial da tecnologia LED, dos sistemas ópticos das luminárias, 

do nível de rendimento das mesmas, da qualidade da reprodução cromática ou dos 

inovadores processos de automação e gestão associados. 

Como justificativa de interesse pela temática, de salientar ainda a interdisciplinaridade 

intrínseca a este tema, no qual o lighting designer tem vindo a assumir um papel cada 
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vez mais reconhecido, agregando conhecimento das mais variadas áreas, como arte, 

arquitetura, engenharia, psicologia, fisiologia, design ou conservação. 

A estrutura prevista para esta dissertação de Mestrado contempla um desenvolvimento 

ao longo de cinco capítulos pautados por cinco perguntas. Embora os títulos reportem 

para tópicos de análise distintos e aparentemente genéricos, todos são abordados em 

convergência com o tema central desta dissertação: a iluminação em museus de arte. 

Cada divisão entre capítulos é ilustrada com uma imagem da exposição 

‘Imaterialidade’,4 realizada no Sesc Belenzinho de São Paulo e visitada pessoalmente 

em Julho de 2015. Os incríveis trabalhos expostos, apesar de colocarem o espectador 

diante de situações sensoriais intangíveis – graças a elementos imateriais como luz, 

som, ar e palavra – faziam com que o visitante se tornasse parte da obra. No caso da 

minha experiência, naturalmente subjetiva, as fotografias escolhidas para encabeçar 

cada capítulo deste trabalho trouxeram-me à memória o tema retratado em cada um. 

Um primeiro capítulo apresenta-se com a imagem da obra ‘Você e Eu – Horizontal’, 

de Anthony Mccall. Através do movimento lento e constante de planos visíveis de luz 

(graças ao uso de fumaça), esta criação elevava ao expoente máximo a experiência entre 

a luz e a percepção visual das PESSOAS. Iluminar, para quem e por quem? Este 

capítulo introdutório relembra, sumariamente, a importância básica das características 

definidoras da luz e do processo visual humano, salientando os efeitos físicos, 

psicológicos e fisiológicos desse elemento. Tanto de origem natural como artificial, a 

luz ganha especial importância no âmbito do estudo eleito para esta pesquisa, os museus 

de arte. De entre os possíveis visitantes, elege-se um setor da população em crescente 

expansão – a terceira idade -, que introduz novos contornos ao tema da percepção 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/programacao/66677_IMATERIALIDADE#/content=na-midia>. Acessso em 09/2015. 

Entrada da Exposição ‘Imaterialidade’, SESC Belezenzinho, São Paulo, 26.07.15. 

http://www.sescsp.org.br/programacao/66677_IMATERIALIDADE#/content=na-midia
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visual. Depois de refletir nos seres humanos enquanto recetores da experiência 

luminosa, o capítulo encerra-se com uma abordagem às pessoas que desenham e 

projetam com esse ‘material’- oportunidade para descrever a recente profissão do 

lighting designer, que reúne sabedoria técnica e sensibilidade artística no 

desenvolvimento de projetos luminotécnicos. 

O segundo capítulo é retratado pela ‘Seção Diagonal’ de Marcius Galan, trabalho 

artístico onde a ilusão de um espelho ou vidro esverdeado inexistente, questionava a 

veracidade espacial, despoletando a incrível sensação de sermos ludibriados pelas 

formas da ARQUITETURA. Iluminar, que espaço? Com efeito, a relação 

indissociável entre luz e arquitetura não poderia deixar de ser abordada nesta 

dissertação, em particular na vertente artificial desse elemento. No caso específico dos 

espaços museográficos, este capítulo contextualiza histórica e tecnicamente a evolução 

da iluminação e, por fim, aborda conceitos gerais que evidenciam a importância e o 

poder de transformação que a luz atinge nos museus. Reflete-se sobre o projeto 

arquitetónico e luminotécnico nas salas expositivas, onde o desenho da luz natural e 

artificial assume os contornos mais rigorosos e diversificados, mas também nas áreas de 

preambulares: entrada e circulações. A pesquisa expõe as soluções técnicas e estéticas 

mais frequentemente adotadas neste tipo de projetos e refere a influência de algumas 

decisões de âmbito arquitetónico para o comportamento da luz, como a escolha das 

tonalidades e materiais de acabamento das superfícies.  

O terceiro capítulo surge ilustrado com a instalação ‘Você está aqui’ de Fabiana de 

Barros e Michel Favre. Incorporando artes plásticas, cinema, fotografia e novas mídias, 

o trabalho desta dupla chamou particular atenção por integrar o público na obra, desde 

logo através do próprio título, relembrando o papel do ‘aqui’, ou seja, do CONTEXTO 
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que nos rodeia. Iluminar, onde? A reflexão sobre as condicionantes do local onde se 

implementa uma nova intervenção arquitetónica representa um momento relevante para 

o projeto, mesmo no que diz respeito à iluminação. Por um lado, é indubitável o 

carácter e simbolismo universal da luz, mas também não podemos esquecer a proporção 

mundial da atual crise energética. Paralelamente, o mercado da iluminação tem-se 

tornado cada vez mais global, com o proliferar de escritórios, fabricantes, feiras, 

simpósios e concursos de cariz internacional. Por outro lado, o contexto – geográfico, 

cultural, social, político-económico - de cada realidade local, exige atenção no momento 

de projetar. Questiona-se, aqui, se o fenómeno da globalização não estará originando 

soluções e projetos luminotécnicos idênticos por todo o mundo… 

Em seguida, abre-se o quarto capítulo com a apresentação da obra ‘Reathro Green’ de 

James Turrell, que, de forma sublime, nos surpreendia com uma projeção muito 

definida de luz verde num canto da sala, dando a ilusão de que estávamos 

percecionando um volume…uma simulação de tridimensionalidade apenas possível 

graças à evolução da TECNOLOGIA. Iluminar, como? O século XXI chegou com 

uma oferta vasta de instrumentos e recursos tecnológicos, também à disposição dos 

projetos luminotécnicos. Com uma aparição revolucionária, a tecnologia LED é alvo de 

particular estudo neste capítulo, por ter transformado completamente os resultados e 

métodos de iluminação, inclusive para as obras de arte. Por sua vez, inovadores 

sistemas de automação têm permitido não só otimizar a eficiência e sustentabilidade 

energética dos museus, como também melhorar a gestão da iluminação por parte dos 

lighting designers e curadores, através de um controle cada vez mais flexível e 

individualizado da luz, face a cada objeto exposto. 

Luz e sombra no SESC Belenzinho, São Paulo, 26.07.15. 
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O quinto capítulo inicia-se com uma imagem da obra ‘Poco a poco’ de José 

Damasceno. Esta intervenção, composta por grandes manchas resultantes da 

justaposição de pontos pretos, remeteu-me para o processo de deterioração de certos 

materiais face à luz, que ‘pouco a pouco’ pode ir danificando a OBRA DE ARTE. 

Iluminar, o quê? O efeito da iluminação sobre certos objetos expostos em museus é 

crucial quando se aborda uma temática nesta área de intervenção projetual. Como é de 

conhecimento geral, há raios de luz extremamente nocivos para matérias mais sensíveis, 

o que eleva a pertinência deste estudo em ambientes museográficos. São referidas 

algumas regras gerais que devem ser respeitadas no momento de iluminar uma obra de 

arte e, na sequência, aborda-se genericamente o campo da conservação preventiva, do 

qual a iluminação não pode deixar de fazer parte. 

Em tom de síntese, um último capítulo procura ilustrar os referidos temas, através da 

breve apresentação de diferentes exemplos de casos atuais. Foram selecionados alguns 

museus de referência, à escala mundial, que recentemente se tornaram palco de 

experimentação face a novidades tecnológicas e conceptuais.  

Para a concretização de uma metodologia fundamentada e exequível no 

desenvolvimento deste trabalho, o processo de pesquisa baseou-se não só no apoio 

documental e bibliográfico especializado, como também numa participação frequente 

em conferências, cursos e workshops internacionais5 sobre o tema da iluminação. 

  

                                                           
5 Conferências internacionais: 4º, 5º e 6º LEDforum (São Paulo, 2013, 2014 e 2015); XIII ENCAC / IX ELACAC (Campinas, 

2015); 5º PLDC (Roma, 2015); Curso internacional: Lighting Academy da Targetti (Florença, 2014); Workshops internacionais: Luz 
para a Coexistência, com Social Light Movement (São Paulo 2015); Lighting Detectives – Light Up Ninja, com Kaoru Mende - 

LPA (São Paulo, 2014). 
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I. PESSOAS: iluminar, para quem e por quem? 

I.1 Experienciando a luz…  

"O olho deve a sua existência a luz, (...) funciona na luz e para a luz, a fim de que a luz 

interna venha ao encontro da luz externa.” 6 

Seria errónea qualquer abordagem ao tema da luz, natural ou artificial,7 sem antes de 

mais falar da sua relação com o Homem. Afinal, sem luz não há visão. 

Quando falamos em projeto de iluminação ou de lighting design, também não o 

podemos fazer sem, acima de tudo, refletir nas pessoas, pois de uma forma simplificada, 

“design é tudo o que se refere aos seres humanos.”8 

Mas qual a descrição desse elemento não tangível, vital no quotidiano do Homem? 

A natureza da luz tem sido alvo de controvérsia. A partir do seculo XVII, existiram dois 

modelos concorrentes para a luz: um tentava explicá-la em termos de partículas e o 

outro em termos de ondas. 

No seculo XIX mostrou-se, com grande sucesso, que as propriedades da luz se podiam 

explicar identificando-a com ondas eletromagnéticas (ou radiações). 

A cada onda monocromática, medida em nanómetros, corresponde um parâmetro 

designado por frequência. As radiações eletromagnéticas abrangem uma vasta gama de 

frequências que constituem o espectro eletromagnético (ver figura). 

                                                           
6 G0ETHE, J.W., Doutrina das Cores, Nova Alexandria, Sao Paulo, 1993 [1810],p.44 
7 Por uma questão de fácil entendimento, ao longo deste trabalho distinguiremos luz natural e luz artificial, em referência à luz 

diurna e luz elétrica, respetivamente. Porém, alguns especialistas defendem outras interpretações. Para Howard Brandston, por 
exemplo, “toda a luz é natural, seja a luz do dia, a do fogo, ou a produzida por mãos-humanas.” in BRANDSTON, Howard M., 

Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução Paulo Sérgio Scarazzato, São 

Paulo, 2010, p.77 
8 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.61 
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Como se pode observar, as radiações visíveis, designadas por luz, correspondem apenas 

a uma pequena porção desse espectro, variando do vermelho ao violeta. A sobreposição 

da multiplicidade de radiações monocromáticas, que constituem o espectro óptico, dá 

origem à luz branca, que se pode decompor nas suas frequências constituintes, fazendo-

a atravessar um prisma de vidro. A luz solar é um exemplo de luz branca. 

Esta teoria permaneceu como dominante até aos princípios do seculo XX, altura em que 

se descobriu que, por si só, nem o modelo corpuscular nem o modelo ondulatório 

permitiam explicar todo a conduta da luz. Fundiram-se os dois, passando-se a aceitar 

que a luz apresenta um comportamento dual, de onda eletromagnética/partícula. 

Quando a luz atinge uma superfície, o seu comportamento vai variar, verificando-se em 

maior ou menor percentagem os fenómenos da reflexão, refração, absorção ou difração. 

A possibilidade de visualizar um objeto está relacionada com a reflexão da luz que nele 

incide, parte da qual chega aos nossos olhos. A visão é, portanto, um fenómeno 

tripartido cujo resultado depende de propriedades da luz incidente, do objeto em que 

essa luz incide e do receptor da luz por ele refletida. Exemplificando: quando a luz 

atinge um corpo, este absorve certas frequências, refletindo outras que se compõem e 

chegam ao olho humano sob a forma de uma luz de determinada tonalidade. Sob a luz 

branca, se um objeto absorver todas as radiações visíveis é percecionado como preto, 

enquanto que se ele as reenviar todas, aparece como branco. 

A forma como esta luz é percebida depende, também, de fatores fisiológicos e 

psicológicos do observador. Assim, o procedimento de perceção visual gera-se, 

resumidamente, da seguinte forma: 

 

1 

Espectro eletromagnético. 
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“When all the visible colors of light, from red through to violet, enter our eyes, either 

directly or after being bounced off intervening surfaces, they stimulate specialized cells 

at the back of the retina. The signals from these cells are transmitted via the optic 

nerves to our brain, where a color image of the world is built up.”9 

Na conclusão deste processo, a perceção visual da luz deriva dos impulsos elétricos que 

viajam da retina ate ao cérebro, onde finalmente são descarregados em conjunto com a 

memória e a imaginação. Nesse momento, a interpretação de cada pessoa origina uma 

percepção visual distinta e única, o que leva Howard Brandston a afirmar que “a luz nos 

permite ver não somente através dos nossos sentidos, mas também através da nossa 

alma.”10 

Assim, como consequência ao fenómeno da perceção luminosa, ressaltam dois aspectos 

fundamentais: o efeito físico, relacionado com o olho e o seu modo de funcionamento, e 

o psicológico, que remete para as interpretações internas, ou seja, para a forma como a 

mente traduz a informação enviada para o olho. 

Estes efeitos, que influenciam diariamente o Homem, são inúmeros, podendo as 

variações de qualidade ou quantidade da luz gerar resultados completamente 

antagónicos no recetor, tanto a nível físico (desconforto ocular), como psicológico, 

sendo estes mais difíceis de analisar, mas não menos importantes. 

“During the winter months in countries where natural light levels are low, instances of 

SAD (seasonal affective disorder) syndrome can afflict some individuals".11 

A luz pode estimular ou causar monotonia, induzir aproximação ou afastamento, 

melhorar ou piorar o ânimo, favorecer ou impedir a orientação, provocar sensações 

                                                           
9 NlESEWANO, Nonie, Lighting, Whitney Library of Design, Nova lorque, 1999, p.7 
10 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.23 
11 NlESEWANO, Nonie, Lighting, Whitney Library of Design, Nova lorque, 1999, p.12 

Esquema básico de funcionamento da visão através do olho humano. 
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térmicas opostas, dar segurança ou insegurança, energia ou fadiga, conforto ou 

desconforto. Deste modo, não restam dúvidas sobre o lugar de destaque que a perceção 

visual ocupa na temática da iluminação, e sobre o papel desta, consequentemente, no 

comportamento do ser humano. 

“Visual perception involves far more than a passive and mechanistic response to 

patterns of light: it is a complex, active process of information selection, filtering, 

interpretation, and storage in which context, prior experience, and expectations are 

combined with incoming sensory data to create meaningful perceptions.” 12 

Embora possa ser mais evidente a forma como a luz natural é capaz de alterar o bem-

estar do ser humano, sabemos que a luz ‘artificial’ possui idêntico poder. 

Desde a descoberta do fogo – primeira fonte de luz artificial manipulável pelo Homem – 

este elemento tornou-se primordial para a vivência do ser humano, transformado energia 

em vida, comunicação e arte.  

Embora esta relação possa parecer óbvia, a verdade é que muitas vezes nos deparamos 

com projetos de iluminação onde tudo parece ter sido pensado, menos o fator mais 

importante: a relação desse elemento com os seres humanos que dela tirarão proveito, 

seja a nível funcional ou simplesmente decorativo. 

Ora, se a relação do ser humano com a luz natural, proveniente do sol ou da lua, desde 

sempre existiu e foi imutável ao longo dos séculos, já a convivência com a iluminação 

artificial foi sofrendo significativas transformações com o passar do tempo. Até à 

invenção da luz elétrica, o quotidiano do ser humano era essencialmente condicionado 

pelo ritmo da luz natural e por recursos pouco evoluídos, como velas ou candeeiros. 

                                                           
12 LAM, William M.C., Perception and lighting as formgivers for architecture, McGraw-Hill, Nova lorque, 1977, p.12 

Segundo a empresa ARUP, ordem de prioridade dos parâmetros a considerar num projeto de iluminação: ideal (esq.) versus realidade (dir.). 
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“It is extraordinary to think that up until the mid-19th century there had been no 

significant advances in artificial lighting for around 2000 years or more - the tallow 

candle, the oil lamp and the torch covered in pitch or tar are ancient and very limited 

technologies.”13 

Mas, qual é efetivamente o efeito dessa luz que, na ausência do sol, também desvenda o 

nosso espaço envolvente, encaminha o nosso olhar e influencia o nosso humor e 

sentimentos? 

Se a dicotomia luz natural/ser humano e espaço já foi amplamente analisada por 

teóricos e profissionais da área, o mesmo não se pode afirmar no que concerne a inter-

relação entre iluminação artificial/ser humano e espaço. 

Consequência dessa realidade, frequentemente o ato de iluminar o espaço - construído 

ou natural -, na ausência da luz solar, é apenas remetido para o campo da técnica, 

afastando-o do domínio da arquitetura, da arte e da própria compreensão do ser humano. 

Historicamente, só a partir dos anos 60 o Homem começou a ganhar verdadeira 

consciência sobre o processo completo da perceção visual, no âmbito da luminotecnia: 

“The perception-orientated lighting design of the 1960s no longer considered man and 

his needs as a mere recipient of his visual surroundings but as an active factor in the 

perception process. The designers analyzed what was the significance of the individual 

areas and functions. Using the pattern of meaning thus established, it was then possible 

to plan lighting as a third factor and to develop an appropriate lighting design.”14 

Nesse período, o processo de conexão visual entre o observador e o objeto começou a 

ganhar novos contornos à luz da psicologia da perceção, tendo-se estabelecido, por 

consequência, três parâmetros fundamentais inter-relacionando o ser humano e a 

iluminação artificial. Concluiu-se que, do ponto de vista físico, a luz é imprescindível à 

                                                           
13 GARDNER, Carl, MOLONY, Raphael, Light, Rotovision, Crans-Près-Céligny, 2001, p. 12 
14 ERCO, “Basics / History. Percpetion-oriented lighting design”, in Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.6. Disponível em: 

<http://www.erco.com/guide>. Acesso em: 08/2015. 

‘Sol’ artificial no Weather Project, de 0lafur Eliasson, Tate Modern Museum, Londres, 2003.  

http://www.erco.com/guide
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visão e tem de se apresentar com níveis suficientes para que o ser humano possa ver 

bem. A nível fisiológico, deve-se evitar o ofuscamento e proporcionar, através de uma 

boa repartição das luminâncias, o conforto visual.  Finalmente, no que concerne o 

patamar psicológico, a iluminação influencia muito o Homem, devendo ajustar-se, 

adequadamente, às tarefas a exercer sob o seu efeito. 

“Contrôle de la lumière et bonne répartition de celle-ci en harmonie avec le local et 

avec les activités que s’y développent, constituent, comme la quantité de cette lumière, 

des éléments essentiels.”15 

É indubitável que hoje o mundo vive cada vez mais 24 sobre 24 horas, e para tal a 

iluminação artificial é uma necessidade inevitável para o exercício das nossas funções. 

Mas mais do que isso, não devemos esquecer a capacidade deste elemento em revelar-se 

numa ‘matéria’ capaz de despoletar sensações, recriar ambiências, promover a 

comunicação ou mesmo ser protagonista das mais puras formas de arte.  

Como iremos analisar ao longo deste trabalho, os museus representam um dos palcos 

onde essas competências mais são postas à prova, num alto nível de exigência. 

Já nos anos 50, António Gonçalves alertava: 

“Iluminar bem não constitui apenas uma técnica. A iluminação dos museus é mais do 

que um problema científico. Se, como órgão de cultura, o museu de arte supõe uma 

dupla função – ‘educativa e estética’ – o que importa não é ter como primordial pôr as 

características do objeto em relevo, mas que a sua beleza seja comunicada ao visitante. 

(...) A preocupação é criar a ambiência ótima para que a obra de arte seja ‘sentida’. 

Iluminar bem não é procurar o efeito espetacular, mas predispor à emoção estética.”16 

                                                           
15 DÉRIBÉRÉ, Maurice, CHAUVEL Pierrette, L’éclairage naturel et artificiel dans le bâtiment: Traité du Bâtiment – sous la 

direction de G. du Bois d’Auberville, Ed. Eyrolles, Paris, 1968, p. 105 
16 GONÇALVES, António Manuel, “Iluminação dos Museus: Iluminação do Museu Nacional de Arte Antiga”, in Boletim do Museu 

Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1956, p.32, 33 

Ilustrações transmitindo diferentes graus de intimidade, tipo de espaço e período do dia a que determinada cena parece se reportar, através da simples 

mudança das soluções luminotécnicas. 
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Nesta perspetiva, também é pertinente a opinião de Miguel A. Rodríguez Lorite, que 

estabelece uma interessante distinção entre os atos de ‘ver’, ‘olhar’ e ‘contemplar’ a 

obra de arte. Segundo o investigador de ciências físicas, é verdade que para ‘vermos’ 

um objeto apenas precisamos de um pouco de uma ‘qualquer’ luz, pois ver é 

simplesmente reconhecer algo apreendido. Mas quando confrontados com algo que nos 

traz curiosidade, então ‘olhamos’ e para isso nós precisamos da luz em determinadas 

condições, em termos de quantidade e qualidade, que nos permitirá perceber formas, 

texturas e cores com precisão. Mas talvez isso ainda seja insuficiente, pois diante de 

uma obra de arte o que precisamos é de ‘contemplar’ e para que isto seja possível, o 

ambiente luminoso tem de ser organizado por forma a equilibrar harmoniosamente as 

necessidades visuais do observador num determinado cenário em que é tão importante a 

obra, quanto o espaço arquitetónico e a disposição museográfica. Uma coisa é iluminar 

e outra é colocar uma luz.17 

Assim, para qualquer pessoa que visite um museu, a luz não só constitui uma 

contribuição fundamental para a apreciação de um trabalho artístico ou de um 

testemunho histórico a partir de diferentes ângulos - revelando todos os seus contornos e 

tonalidades - como, simultaneamente, pode tornar-se num instrumento vital para a 

criação de um atrativo cenário que torne aprazível a sua experiência. 

Neste sentido, de forma a evocar sensações e desencadear interatividade com o público, 

a capacidade de comunicação e a correta iluminação dos espaços museográficos 

representam veículos primordiais dessa conquista, que exige um trabalho com 

dedicação, sabedoria e sensibilidade.  

                                                           
17 JIMÉNEZ, Ana Castro, “Visitar el Museo del Prado de noche” in Arte by Suite 101, 09.05.10. Disponível em: 

<http://www.suite101.net/content/visitar-el-museo-del-prado-de-noche-a16548#ixzz1SOKyc8aG>. Acesso em: 05/2015. 

‘Ver, olhar ou contemplar’? Visitantes no Rieberg Museum, Zürich, Suiça.  
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“Assim como uma fina sinfonia precisa ser cuidadosamente concebida e executada, da 

mesma maneira o design de um museu precisa de ser composto de grande sensibilidade 

(…). Este design precisa ser concernente não apenas à preservação do trabalho 

exibido, mas também às pessoas que o apreciarão e à harmoniosa mistura de espaço, 

luz e objetos.”18 

Em suma, às palavras de Howard Brandston, apenas acrescentaria que no caso do 

design da iluminação para um objeto exposto num museu, não só devemos atentar às 

“pessoas que o apreciarão” como também não devem ser esquecidas as pessoas que 

permanecem toda a sua jornada de trabalho dentro desses espaços de exposição, ou seja, 

funcionários como vigilantes ou seguranças. Aliás, é uma falha frequente que normas de 

iluminação negligenciem outros indivíduos que frequentarão espaços reservados a 

tarefas e usuários específicos, como atentam Pernille Krieger e Eik Nielsen, a propósito 

de casas de repouso destinadas a pessoas da terceira idade - setor da população que 

abordaremos no subcapítulo seguinte: 

“Several publicly available handbooks describe lighting for the elderly solely by 

unspecified interior design proposals and do not refer to the actual activities that take 

place in a room (diversity of use).(…) The guidelines need to address the elderly, the 

employees, the janitor, as well as all parts of the built environment.”19 

 

  

                                                           
18 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.66. 
19 KRIEGER, Pernille, NIELSEN, Eik Lykke, “Lighting Design to help elderly citizens live independently” in Convention 
Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 

231. 

‘Para quem projetamos?’: questão levantada pela empresa ARUP na Palestra do 5º Ledforum, São Paulo, 21.08.14 
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I.2 …na terceira idade 

No estudo da relação luz/ser humano, um dos temas que tem conhecido cada vez maior 

interesse corresponde à reflexão sobre a luz para a terceira idade.  

Destaquemos dois fatores incontornáveis da era atual:  

Por um lado, o envelhecimento demográfico é mundialmente evidente no século XXI. 

Além do crescimento da população resultante do fenómeno baby-boom, que durou até 

1965, a esperança média de vida tem aumentado em todo o planeta, principalmente nas 

sociedades desenvolvidas. Na Europa, por exemplo, a somar à baixa taxa de natalidade, 

estima-se que em 2060 um terço dos cidadãos terá 65 anos ou mais.20  

“Consistently low birth rates and higher life expectancy will transform the shape of 

the EU-28’s age pyramid; probably the most important change will be the marked 

transition towards a much older population structure and this development is already 

becoming apparent in several EU Member States.”21 

Por outro lado, está provado que o envelhecer no ser humano é acompanhado por uma 

degeneração natural e progressiva da função óptica: as pupilas decrescem, o cristalino 

do olho amarela e torna-se mais denso, a elasticidade e a habilidade de focar diminuem. 

Estes fenómenos físicos fazem diminuir o campo periférico da visão, piorar a 

capacidade de perceção e acuidade visual, de reconhecimento das cores e de 

sensibilidade ao contraste. Ao mesmo tempo, aumentam o tempo de adaptação visual 

face a situações de luminosidade contrastantes, assim como a susceptibilidade ao 

incómodo, provocado pelo ofuscamento.22  A nível de patologias oftalmológicas, o 

                                                           
20 KRIEGER, Pernille, NIELSEN, Eik Lykke, “Lighting Design to help elderly citizens live independently” in Convention 
Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed.VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p.229. 
21 EUROSTAT - Statistics Explained, “Population structure and ageing”, 2015. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing>. Acesso em: 12/2015. 
22 DARÉ, Ana Cristina Lott, “O Design de Iluminação voltado aos idosos”, artigo publicado na Revista Reação, anuário 2010/2011, 

ano 14, nº77, p.8. 

Gráfico com percentagem média de pessoas saudáveis, com patologias ou incapacitadas, ao longo dos anos. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Birth
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Life_expectancy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Population_pyramid
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envelhecimento pode, assim, despoletar doenças circulatórias, maculares, glaucomas, 

descompensações corneanas, etc.23 Tais alterações, prejudiciais à perceção dos objetos e 

da envolvente – cada vez mais restrita a espaços específicos - acabam por limitar a 

confiança e independência do indivíduo. 

Face a este panorama, a iluminação artificial ganha extrema importância na sua relação 

com as pessoas na terceira idade, uma vez que projetada de forma adequada, pode 

atenuar as mudanças indesejadas resultantes do envelhecimento ocular: por exemplo, 

quedas e acidentes são evitados, proporcionando um desempenho confortável das 

funções e uma independência no exercício das tarefas. Inversamente, uma iluminação 

inadequada pode ter um impacto muito negativo no dia-a-dia de um idoso. 

É sabido que um olho mais velho necessita de mais luz que um jovem, para obter o 

mesmo resultado visual, sem causar fadiga. Estima-se que, em média, uma pessoa de 65 

anos requeira 2,5 vezes mais de luz que uma de 20 anos e que a partir dos 80, esse rácio 

aumente para 10 vezes.24 

Porém, não só a quantidade de luz deve ser analisada, pois os valores de iluminância 

representam apenas um dos critérios a considerar para o bom resultado do projeto 

luminotécnico final. Questões como os níveis de uniformidade e ofuscamento, presença 

de reflexos, sombras e contrastes, são igualmente importantes aspectos a avaliar nas 

soluções de iluminação, pois todas condicionam o conforto visual das pessoas idosas.  

“For ageing vision, lighting should be high and uniform within a room and from one 

room to another, because older eyes take longer to adapt to changing levels of 

illuminance. Most importantly, good lighting should be glare free, because with ageing 

                                                           
23 CYPEL, Marcela, “Envelhecimento, Senescência, Senilidade”. Disponível em: <http://ceospoftalmologia.com/envelhecimento-

senescencia-senilidade/>. Acesso em: 12/2015. 
24 BUTTERS, Tom, “Healthy Lighting for Quality Senior Living”, in Webinar: Lighting Innovation for the aging, PHILIPS 
Education. Disponível em: <http://www.lighting.philips.com/main/education/lighting-university/lighting-university-

browser/webinar/innovation-for-the-aging>. Acesso em: 02/2016. 

Gráfico evidenciando o aumento da idade média da população europeia entre 2001 e 2014. 
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vision, the light is scattered more within the eye causing increased sensitivity to 

glare.”25 

Apesar destas análises serem geralmente estudadas para ambientes domésticos e lares 

de terceira idade, parece-nos essencial fazer um alerta para este tema no âmbito dos 

espaços museográficos, foco desta pesquisa. 

Com efeito, o aumento da população idosa saudável, visitando museus, implica que 

estas instituições culturais se adaptem ao máximo a esta crescente realidade. 

Por exemplo, é de extrema importância para visitantes de terceira idade, a forma como 

será resolvida a questão da adaptação visual no ato da entrada no museu – passagem da 

realidade luminosa externa para a interna –, assim como a distribuição progressiva de 

iluminâncias ao longo dos percursos e entre ambientes internos (ver cap.II.4). 

“Seniors take longer to respond to light level changes. A senior may take up 12 minutes 

to achieve 50% adaptation. (…) So when you are in transition area, it’s very key if you 

are going from a light area to a dark area (…). For seniors, we have to understand that 

at entry point you really need to have more of light during the day to assist with this 

adaptation.”26 

Os atuais recursos tecnológicos já viabilizam uma fácil programação e controle flexível 

da iluminação (ver cap. IV.2), pelo que poderiam ser usados em prol da necessidade 

visual dos visitantes. Infelizmente, esta ideia ainda não parece ter sido posta em prática! 

“It is important to remember that while science can tell us a lot about what is 

technically possible, it should also help answer the urgent question of what is humanly 

justifiable”.27  

                                                           
25 AGRAWAL, Nitika, “Lighting for senior care home facilities: recommendations for ageing vision and dementia.” in Convention 

Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design Convention 28-31 October 2015, Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 236. 
26 BUTTERS, Tom, “Healthy Lighting for Quality Senior Living”, in Webinar: Lighting Innovation for the aging, PHILIPS 

Education. Disponível em: <http://www.lighting.philips.com/main/education/lighting-university/lighting-university-

browser/webinar/innovation-for-the-aging>. Acesso em: 02/2016. 
27 KRIEGER, Pernille, NIELSEN, Eik Lykke, “Lighting Design to help elderly citizens live independently” in Convention 

Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design Convention 28-31 October 2015, Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 231. 

Grupo de idosos observando exposição temporária no Museu Sorolla, em Madrid, Espanha. 
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I.3 Desenhando a luz 

“I think light is a material as anything else.” 28 

Nas mãos de um artista plástico, como James Turrell, a luz artificial pode tornar-se num 

autêntico material de construção, fundamental para a concepção e beleza da sua obra. 

Num projeto de arquitetura, idem. Mas afinal que mãos ‘desenham a luz’ num edifício? 

Falamos anteriormente da relação da luz com o ser humano que a experiencia, mas 

agora centremos a atenção nas pessoas que definem e manipulam esse elemento, 

usando-o como ferramenta de trabalho. 

O arquiteto Álvaro Siza Vieira reconhece que “o teto é um receptáculo, atualmente, de 

mil coisas. Num teto, quantas vezes está o ar condicionado por baixo; a luz, a 

iluminação, é preciso controlar um tanto de coisas, para que não resulte um espaço 

invadido por mecanismos.”29 Esta constatação traduz a importância de um trabalho 

projetual pluridisciplinar, em que vários intervenientes, com base na sua experiência e 

conhecimento, cruzam perspectivas para atingir a melhor harmonização possível dos 

diferentes elementos essenciais à constituição do espaço arquitetónico. 

Atualmente, perante o célere progresso tecnológico, as soluções de iluminação artificial 

não podem mais ser controladas pelos arquitetos em exclusividade, sem recorrer à ajuda 

de profissionais especializados que traduzam, nas suas obras, os conceitos 

luminotécnicos pretendidos, aliando a uma perspetiva de cariz estético, uma visão 

técnica mais especializada. 

                                                           
28 TURRELL, James, in MILLIN, Laura J., James Turrell: Four Light Installations, The Real Comet Press, Seattle, 1982, p.18 
29 SIZA VIEIRA, Álvaro, “Fundação Iberê Camargo: o projecto, a obra, as tecnologias” in Cadernos d’Obra. Revista Científica 

Internacional de Construção (nº 2), Editora Gequaltec, Porto, Março 2010, p.19 

Frank Lloyd Wright no seu espaço de trabalho, com luminárias desenhadas pelo próprio arquiteto. Taliesin East, E.U.A., 1956. 
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“Cooperation is therefore vital to strategic design.” 30 

No caso específico do projeto de um museu, a necessidade dessa conjunção 

interdisciplinar, para o desenho da luz, eleva-se a um dos seus expoentes máximos.  

A iluminação - na sua interação com o espaço construído, com as obras de arte e com os 

visitantes - não pode resultar de um trabalho isolado, mas antes da simbiose entre três 

personagens representativas de um triângulo que correlaciona obra de arte, obra 

arquitetónica e desenho de luz, como já atentava Pietro Belluschi em 1936: 

“Il est absolument indispensable qu’une collaboration étroite s’établisse entre le 

conservateur des collections, l’architecte et l’éclairagiste, tant au point de vue 

artistique qu’au point de vue de la meilleure utilisation des appareils nouveaux, sans 

gaspillage de lumières et sans risque d’incendie.”31 

Ou seja, a colaboração estreita entre o curador do museu, o arquiteto e o especialista de 

iluminação é inevitável para o sucesso do resultado final. Afinal, estamos perante um 

‘território’ onde ciência e arte, técnica e estética se cruzam, inevitavelmente. E nos 

casos em que a consonância deste trabalho de equipe falha, o insucesso dos resultados 

luminotécnicos tornar-se-á mais evidente ou poderá gerar um desapontamento por parte 

de algum dos intervenientes… “Quantas vezes a previsão do arquiteto, ao conceber 

condições ideais, se concretiza em problemas para o conservador!”32 

Um exemplo ‘mítico’, testemunho de profunda discordância na definição da luz num 

espaço museológico, remonta a meados do século XX e corresponde à fase de projeto 

do Museu Guggenheim de Nova Iorque, inaugurado em 1959 e da autoria do arquiteto 

                                                           
30 LOWTHER, Clare, SCHULTZ, Sarah, Bright. Architectural Illumination and Light Installations. Frame Publishers, Amsterdam, 
2008, p.5 
31 BELLUSCHI, Pietro, “Le Portland Art Museum”, in Revista Museion, volumes 33-34, Office International des musées, Paris, 

1936, p.70 
32 GONÇALVES, António Manuel, “Iluminação dos Museus: Iluminação do Museu Nacional de Arte Antiga”, in Boletim do Museu 

Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1956, p.32 

Afinação final da iluminação com curadores do Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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Frank Lloyd Wright. O então diretor, James Johnson Sweeny, adotou uma postura 

bastante crítica relativamente a alguns princípios que o edifício vanguardista de Wright 

propunha, embora este tenha feito todos os esforços “no sentido de salvaguardar o 

essencial, mostrando-se inflexível na defesa da rampa e da inclinação das paredes-

suporte das obras a expor, assim como de todo o sistema de iluminação – que assentava 

na combinação entre luz natural e artificial.”33 Efetivamente, o resultado luminotécnico 

não foi o esperado, como explica e avalia Siza Vieira, reportando-se a este insólito 

episódio, numa entrevista: 

“Ele (Frank Lloyd Wright) não foi à inauguração deste edifício, zangou-se com o 

cliente. Mudaram completamente a iluminação. A luz entrava de baixo, era luz indireta 

natural! A forma é a mesma, mas lá dentro a luz não vem das paredes. Tem uma 

iluminação péssima.” 34 

Esta, e muitas outras ocorrências, retratam as variadas opções e céleres mudanças em 

relação à forma de iluminar artificialmente os museus, nos últimos cem anos. 

Historicamente, a investigação e desenvolvimento de projetos de iluminação artificial 

começou a surgir na segunda metade do século XIX, da qual se destacaria a invenção da 

lâmpada elétrica por Edison, em 1879. 

“Luther Stieringer (1845-1903), a protégé of Thomas Edison, was largely responsible 

for the development of architectural lighting as a new art form in the late nineteenth 

century.” 35 

                                                           
33 GUIMARÃES, Carlos, Arquitectura e Museus em Portugal – Entre Reinterpretação e Obra Nova, FAUP Publicações, Porto, 

2004, p.119 
34 SIZA VIEIRA, Álvaro, “Fundação Iberê Camargo: o projecto, a obra, as tecnologias” in Cadernos d’Obra, Revista Científica 
Internacional de Construção (nº 2), Editora Gequaltec, Porto, Março 2010, p.109 
35 NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p.231 

Interior do Museu Guggenheim, do arquiteto Frank Lloyd Wright, fotografado por Ezra Stollers. Nova Iorque, 1959. 
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Porém, foi ao longo do século XX, nomeadamente em pleno período moderno da 

arquitetura, que vários arquitetos começaram a mostrar particular interesse com o 

desempenho da luz artificial nas suas obras, tanto a nível interno como externo. 

“Architects like Erich Mendelsohn, Bruno Taut or Ludwig Mies van der Rohe carefully 

considered their designs’ nocturnal appearance and artists such as Fernand Léger and 

Lászlo Moholy-Nagy described visions of projected light frescoes and a luminous 

urbanism.”36 

Diversos sistemas de iluminação artificial, incorporados no próprio projeto de 

arquitetura, foram assim sendo alvo de estudo e reflexão pelos arquitetos desse período. 

Denote-se, por exemplo, como Alvar Aalto (1898-1976) explorou, em 1927, a 

distribuição da luz natural e artificial no seu projeto para a Biblioteca Municipal de 

Viipuri, na Rússia. Através de uma análise qualitativa e criteriosa, própria do 

vocabulário deste arquiteto, lê-se a sua intenção de criar uma luz difusa e livre de 

sombras. Tanto na vertente de iluminação diurna como na elétrica, a solução procura ser 

a mais adequada possível a um espaço onde a leitura representa a atividade principal: 

“The Finnish architect Alvar Aalto is esteemed for the wonderful quality of light in 

buildings he designed, among them libraries. During the several years that he had to 

design the Viipuri Municipal Library (1927-35), he searched for an appropriate quality 

of light for reading.”37 

Um maior número de especialistas no desenho da ‘nova luz’ foi então emergindo, entre 

os quais se destacaram personalidades que investigaram e trabalharam a vertente 

artificial deste elemento e a sua relação com o espaço construído, de uma forma 

exemplar: 

                                                           
36 NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p.6 
37  MILLET, Marietta S., Light Revealing Architecture, Ed. Ven Nostrand Reinhold, London, 1996, p. 32 

Fotografia interior da Biblioteca Municipal 

de Viipuri, Rússia. 

Esquissos (1927) de Alvar Aalto, para estudo da difusão da luz natural (1) e iluminação artificial (2) na 

Biblioteca Municipal de Viipuri, Rússia, datada de 1935. 
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“A iluminação arquitetónica como design sistematizado começou a florescer no início 

do século XX. Nomes como Stanley MC Candless, Richard Kelly, Bill Richardson, John 

Waldrum, para citar alguns, desenharam sistemas de iluminação que eram poesias 

para serem apreciadas.”38 

Nessa época, para além do objetivo de atingir níveis quantitativos de iluminância ideais, 

num determinado espaço, entendeu-se a necessidade de avaliar fatores qualitativos do 

sistema. Neste panorama, resultante da crescente sensibilização para esta área e face ao 

célere avanço tecnológico que ao longo do século passado se foi sentindo, começaram a 

surgir vários especialistas neste campo. 39 Um dos profissionais que se distinguiu pelo 

seu papel pioneiro e influente em alguns dos mais notáveis edifícios desta época foi 

Richard Kelly (1910-1977).  

“Richard Kelly’s work in its historical context and examines its legacy in architectural 

illumination today. Kelly’s collaboration with Ludwig Mies van der Rohe, Louis I. 

Kahn, Philip Johnson, and many others at Mid-Century helped to define the nocturnal 

imagery of modern architecture.”40 

Com formação em Engenharia pela Universidade de Colômbia e em Arquitetura pela 

Universidade de Yale, Richard Kelly desenvolveu diversas soluções luminotécnicas que 

eram resultado de um profundo conhecimento e preocupação com a estrutura 

arquitetónica.41  

                                                           
38 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.49. 
39 Além dos nomes referidos na citação, notabilizaram-se, em projetos luminotécnicos do período moderno da arquitetura, outros 

especialistas como Abe Feder (1910-1997) ou Douglas Leigh (1907-1999). 
40 Apresentação-resumo do Simpósio The Structure of Light: Richard Kelly and the Illumination of Modern Architecture, Yale 

University School of Architecture, U.S.A., 01-02.10.10. Disponível em: 

<http://www.architecture.yale.edu/drupal/events/symposia/fall_2010>. Disponível em 07/2014. 
41 Entre os vários projetos nos quais Richard Kelly participou, destacam-se obras como a Kaufmann House (1946) de Richard 

Neutra, a Glass House (1949) de Philip Johnson, o Seagram Building (1958) de Mies Van der Rohe e Philip Johnson, o New York 

State Theatre (1965) de Philips Johnson, o Kimbell Art Museum (1972) ou o Yale Center for British Art (1977) de Louis Kahn. O 
trabalho luminotécnico em parceria com Louis Kahn foi particularmente marcante na carreira de Richard Kelly, nomeadamente em 

obras museológicas. 

Lighting designer Richard Kelly (1910-1977). Glass House (1949), de Philip Johnson. Lighting design de Richard Kelly. 

http://www.architecture.yale.edu/drupal/events/symposia/fall_2010
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O reconhecimento de Kelly resultou, essencialmente, da sua investigação no 

cruzamento da área da psicologia da percepção com a iluminação cenográfica e do seu 

destaque como precursor no desenho da luz no espaço arquitetónico. Contrariando a 

premissa inflexível das quantidades de luz e as rígidas regras da iluminância uniforme, 

Kelly propôs qualidades individuais de iluminação, adequadas aos diferentes espaços e 

utentes. Com base neste princípio, enunciava, nos anos 50, a distinção entre três funções 

básicas que podem caracterizar os espaços em termos luminosos e cujos princípios 

ainda hoje são seguidos.42 

“With his definition of different types of artificial light in architecture (‘focal glow’, 

‘ambient luminescence’ and ‘sparkling brilliance’) he helped to formulate an emerging 

language and theory of architectural lighting.”43 

O conceito ‘ambient luminescence’ (ambiência luminosa) corresponde a uma 

iluminação geral do espaço, respeitando os níveis mínimos necessários e tornando 

claramente visíveis o contexto, o objeto e o observador. O propósito não se prende com 

a criação de uma luz generalizada que invada os espaços indiscriminadamente, mas 

antes que recrie uma iluminação ambiente/básica. Em termos de aplicação 

programática, esta solução adequa-se a espaços de circulação e de atividade em geral.  

Relativamente ao ‘focal glow’ (luminosidade focada), trata-se de uma segunda forma de 

iluminação onde já se encontra subjacente uma mensagem: áreas pontualmente mais 

iluminadas automaticamente dirigem a atenção do observador. Este efeito permite guiar 

as pessoas ao longo de um percurso, enaltecer uma determinada zona ou simplesmente 

assinalar um objeto de destaque. 

                                                           
42 HEIDE, Rogier van der, “Why light needs darkness”, Conferência TED – Ideas worth spreading, Amsterdam, Outubro 2010, 
minuto 6. Disponível em: <http://www.ted.com/talks/rogier_van_der_heide_why_light_needs_darkness.html>. Acesso em: 06/2015. 
43 NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p.229 

Yale Center for British Art, Louis Kahn, 1977. Kimbell Art Museum, Louis Kahn, 1972. Auditório (esq.) e sistema refletor da luz (dir.). 

http://www.ted.com/talks/rogier_van_der_heide_why_light_needs_darkness.html
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Finalmente, o ‘sparkling brilliance’ (jogo de brilhos) refere-se ao papel da luz como 

efeito decorativo e de comunicação. Ao pretender-se realçar um determinado espaço ou 

objeto, nomeadamente em ocasiões festivas e especiais, a manipulação de efeitos com a 

luz pode ser a ferramenta ideal para lhes conferir vida e ambiência ou transmitir uma 

informação de carácter excepcional. 

Pode-se considerar que nomes como o de Richard Kelly ajudaram a fazer emergir a 

profissão dos lighting designers, ainda hoje considerada recente: 

“Our profession as lighting designers is young. It grew out the advent of electric light. 

The usability and complexity of lighting tools has grown and an increased awareness of 

the impact that electric light can have on a space and the people that inhabit it has 

tipped the balance from engineering lighting towards designer lighting.”44 

Os lighting designers surgiram, desta forma, no sentido de unir sabedoria técnica e 

sensibilidade artística. Se por um lado, os níveis quantitativos da luz podem ser 

rigorosamente mesuráveis, por outro, a dimensão sensitiva e os parâmetros estéticos que 

lhe estão subjacentes não podem ser controlados por qualquer tipo de ‘medidor’.  

“Illumination engineering is only a small part of lighting design!... Lighting and the 

environment are an interactive human perceptual phenomenon that cannot be evaluated 

by simple pas/fail scores.”45 

Ao penetrar-se neste campo, a racionalidade e o espírito rigoroso característicos da 

ciência e da engenharia não são suficientes para atingir a melhor solução luminotécnica. 

Esta deverá antes resultar da simbiose entre arte e técnica, entre estética e rigor. 

                                                           
44 OLSEN, Arve, “Imitating or developing a design culture” in Convention Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design 

Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 55. 
45 ZEKOWSKI, Gerry, “The Undeification of the Calculation”, in Lighting Design+Application, vol.14 (nº 2), IES, New York, 

1984, p.33 

Evolução do estudo de luz para o Kimbell Art Museum.  South Center Gallery, no Kimbell Art Museum, Louis Kahn/Richard Kelly. 
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A tarefa de iluminar um espaço ou um objeto - função exigente que implica bastante 

sensibilidade por parte de quem projeta a luz - também significa saber obscurecer ou 

não iluminar, pois só este contraste nos revela as formas e nos permite visualizar a 

materialização e formas da arquitetura.  

Consequência desta dimensão mais subjetiva e sensitiva subjacente ao domínio da luz, 

na sua vertente artificial, os lighting designers poderão assim ser definidos pelo 

conjunto de profissionais cujo desafio, descrito de uma forma simples, se baseia na 

capacidade de encontrar a luz certa, na quantidade e qualidade certas, para o local e 

momento certos.  

“Whether the project is a museum, a department store, a hospital or a public space, 

transportation to enlightenment can occur thanks to lighting design.”46 

Através de um constante trabalho pluridisciplinar, de diálogo com o arquiteto, com os 

engenheiros e com o cliente, é essencial que este novo profissional desenvolva um olhar 

holístico. Em museus, serão certamente envolvidos no processo outros profissionais, 

como curadores, diretores, restauradores, artistas, designers, etc. 

Além da aptidão para aferir os níveis exigíveis de luminância e iluminância de um 

determinado espaço, segundo uma visão mais objetiva e técnica, o lighting designer 

deve, paralelamente, ser sensível a uma série de outros fatores relevantes para o 

desempenho da luz em cada contexto, atentando, por exemplo: à composição geral e 

diferentes escalas do espaço em questão, à luz natural, às cores, reflexão e textura dos 

diversos materiais de revestimento (paredes, pavimentos, tetos) ou ao ambiente a recriar 

conforme a função a desenvolver. 

                                                           
46 LOWTHER, Clare, SCHULTZ, Sarah, Bright. Architectural Illumination and Light Installations, Frame Publishers, Amsterdam, 

2008, p.5 

Projeto de iluminação museográfico do escritório Licht Kunst Licht para o Museu dos Reis Bávaros, Hohenschwangau, Alemanha. 
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Atualmente, com o célere desenvolvimento científico, é exigível também que o lighting 

designer tenha domínio sobre a evolução tecnológica que acompanha esta área. 

“A profissão de lighting designer vem ganhando contornos cada vez mais complexos. 

Com a rápida evolução tecnológica de equipamentos, técnicas e teorias, os 

profissionais passam a ser cada vez mais exigidos. Atualmente, os lighting designers 

investigam a relação da arquitetura, percepção visual e estrutura. Entendem, também, 

que não se trata apenas de obter a iluminação correta para o desempenho de tarefas, 

mas de obter uma luz que cria ambientes, valoriza a arquitetura, o conforto ambiental e 

os aspectos fisiológicos.”47 

Portanto, este profissional assume uma função exigente e agregadora de múltiplas 

disciplinas, podendo recorrer, no seu processo de trabalho, às mais variadas ferramentas 

e formas de comunicação, como: croquis, desenhos técnicos, simulações 3D, cálculos 

luminotécnicos, testes de luz com amostras de luminárias, desenvolvimento de 

protótipos, tabelas descritivas de equipamentos, consumos energéticos, etc. Com base 

nestes e outros instrumentos, o lighting designer mostrará a sua aptidão e capacidade de 

absorver as informações dos diferentes intervenientes, organizar espacialmente a luz e 

as sombras, dimensionar racional e esteticamente as fontes de iluminação no espaço, 

lidar com os diferentes fatores do projeto (questões científicas e tecnológicas, artísticas, 

históricas, socioculturais, etc.) e claro, usar a sua sensibilidade e compreensão ímpar do 

espaço para que o resultado seja adequado, aprazível e, quem sabe, impercetível, como 

defende o lighting designer da Arup, Jeff Shaw:  

“The ultimate aim of the lighting designer is to create a lighting concept where the light 

is not talked about. People simply come, enjoy where they are, do what they came for, 

and go home again.”48 

                                                           
47 CORREA, Cris, LD Studio – 1997-2015, Editora C4, São Paulo, 2015, p. 16 
48 SHAW, Jeff, “De luxe transparency”. Disponível em: <http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/>. Acesso em: 

08/2015. 

Detalhe do projeto da LD Studio para vitrine, no 

Museu da Liturgia, Tiradentes, 2012. 

Esquisso do projeto de iluminação de Speirs&Major 

para um monumento em Cambridge, 1999. 
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Organigrama ilustrando a interdisciplinaridade, num processo projetual, subjacente ao exercício da profissão de lighting designer. 
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II. ARQUITETURA: iluminar, que espaço? 

II.1 Uma relação indissociável… 

Ao tornar visível, valorizar e organizar o espaço, a luz assume-se como uma ‘matéria’ 

intangível sem a qual esse espaço não faz sentido. 

“Em primeiro lugar, porque sem luz não se vê, não existe arquitetura. Em segundo 

lugar, porque quem trabalha os espaços trabalha-os em sucessão, isto é, provocando 

emoções, conforto, resposta às necessidades do trabalho, do lazer… e para isso é 

determinante o domínio da ‘luz’.”49 

Paradoxalmente, apesar da incrível aptidão em tornar perceptível o ambiente e os 

objetos que nos rodeiam, estamos perante um elemento caracterizado pela sua 

misteriosa invisibilidade, por uma materialidade imaterial, pela ausência de gravidade.  

Como referido no cap.I.1, apenas percecionamos um material pela luz que ele reflete, 

isto é, pelo resultado da incidência dos seus raios sobre qualquer corpo que se cruze no 

seu trajeto, desencadeando os mais variados efeitos e emoções.  

Mas, o quão relevante e manipuladora é a vertente artificial da luz, considerada um dos 

elementos essenciais na arquitetura? Na nossa opinião, o seu poder é quase ilimitado. 

Entre outros efeitos, permite-nos definir um espaço, enfatizar ou esconder um volume, 

criar atmosferas contrastantes, transmitir determinada mensagem ou sensação 

comunicativa, gerar atratividade ou repulsa ou simplesmente transmitir energia ou paz. 

Portanto, ao servir a arquitetura, a iluminação deve ser indissociável de um processo 

criativo munido de sensibilidade artística e emocional, pois essa postura constitui um 

componente decisivo para a qualidade do resultado final. 

                                                           
49 SIZA VIEIRA, Álvaro, “Entrevista ao Arqtº Álvaro Siza Vieira” pela Saint-Gobain Glass in Newsletter SGG (nº 69), Abril 2008. 

Disponível em: <http://pt.saint-gobain-glass.com/newsletter/2008_files/abr2008_02_home.html>. Acesso em 06/2014. 

http://pt.saint-gobain-glass.com/newsletter/2008_files/abr2008_02_home.html
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“L’éclairagisme est la science de l’éclairage. C’est à la fois une technique et un art, 

c’est-à-dire qu’elle doit de manière directe et intuitive s’encadrer harmonieusement 

dans le concept de l’architecture de par sa définition même.”50 

A luz, natural ou não, é incrivelmente capaz de embelezar e ordenar os espaços 

construídos pelo Homem e, sendo o modo como as pessoas irão ocupar o espaço 

projetado uma das maiores preocupações do arquiteto, a iluminação artificial tornou-se 

um dos principais instrumentos à sua disposição para humanizar a arquitetura ou para 

decifrar uma outra face da sua aparência formal diurna. 

Neste domínio, revela-se crucial a compreensão do poder da luz, mas também da 

sombra. 

O lighting designer brasileiro Peter Gasper afirmava que “não iluminar é tão importante 

como iluminar”51 e de uma forma lógica e esclarecedora, Louis Kahn também nos 

descrevia a trilogia matéria/luz/sombra: 

“On peut dire que la lumière, donatrice de toutes les présences, est créatrice d’un 

matériau, et le matériau a été créé pour projeter une ombre, et l’ombre appartient à la 

lumière.”52 

Com efeito, um espaço invadido por uma luz totalitária que destrói a diferença, anula a 

surpresa e nega qualquer poética, certamente não será um espaço que nos transmita 

emoção e bem-estar. 

“Darkness is not something to be dispelled forever by light. It is not the enemy of light, 

but rather its friendly counterpart. (...) Through the interaction of both, space and form 

became visual realities.” 53 

                                                           
50 DÉRIBÉRÉ, Maurice, CHAUVEL Pierrette, L’éclairage naturel et artificiel dans le bâtiment: Traité du Bâtiment – sous la 

direction de G. du Bois d’Auberville, Ed. Eyrolles, Paris, 1968, p.13 
51 GASPER, Peter, “Pensar a Luz”, Conferência na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 22.04.08. 
52 KAHN, Louis I., Silence et lumière - Choix de conférences et d'entretiens 1955-1974, Tradução Mathilde Bellaigue e Chrsitian 

Devillers, Ed. Du Linteau, Paris, 1997 (2ª Edição), p. 164 

Panteão de Roma, construído em 125 d.C. 

Luz, forma e espaço simbolizando o universo. 

Notre-Dame-du- Haut, Rondchamp, de Le Corbusier, 1955: luz natural e sombra criando 

uma atmosfera única e dramática. 
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No que diz respeito à luz natural, desde sempre o arquiteto procurou no interior da sua 

obra controlar e moldar a difusão deste elemento, permitindo a sua entrada espontânea 

em determinadas áreas ou dirigindo e retendo a sua expansão noutras. 

Como afirmava Louis Kahn, “a plenitude da luz, da qual nos protegemos, a plenitude do 

ar, tão bem-vinda, estão sempre presentes como base das formas arquitetónicas.”54 

Como já referido, a invenção da lâmpada incandescente por Edison, em 1879, e o 

consequente proliferar da iluminação elétrica, originaram uma revolução no panorama 

urbano e arquitetónico das sociedades desenvolvidas.  Desde então, a aplicação deste 

elemento foi alvo de variadas interpretações e manipulações. A luz elétrica passou a ser 

considerado como um potencial novo material de construção, que trouxe mudanças 

conceituais profundas, como as causadas pela chegada do aço ou da placa de vidro no 

século XIX.55 

“Because lighting controls so many aspects of a space, you cannot design that space 

properly without designing the lighting for it, too.”56 

Porém, se adaptarmos à vertente artificial da iluminação a célebre frase de Le Corbusier 

que nos descreve a arquitetura como “o jogo sábio, correto e magnífico das formas sob a 

luz”,57 podemos constatar que o desafio é muito distinto, por forma a atingir efeitos 

‘corretos’ e ‘magníficos’... Quer seja pela ausência de quantidade e/ou qualidade de luz 

ou, inversamente, pela invasão indiscriminada e excessiva deste elemento nos espaços 

em que é distribuído, por vezes deparamo-nos com uma iluminação capaz de assumir o 

                                                                                                                                                                          
53 LARSON, Leslie, Lighting and its design, Whitney Librairy of Design, Nova Iorque, 1964, p.6 
54 KAHN, Louis I., Silence et lumière - Choix de conférences et d'entretiens 1955-1974, Tradução Mathilde Bellaigue e Chrsitian 
Devillers, Ed. Du Linteau, Paris, 1997 (2º Edição), p. 123 
55 NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p.231 
56 DOMBROSKI, William, “Lighting Education: An Overview”, in Lighting Design+Application, vol.15 (nº 3), IES, New York, 
1985, p.32 
57 LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Éditions Arthaud, Paris, 1990, [1923], p.25 

Representação de luz artificial projetada sobre a empena de um edifício em Marselha, 

Grupo Dunes. 
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controlo sobre o espaço, podendo mesmo deturpar a sua leitura. 

Como visto no subcapítulo I.3, o período moderno foi particularmente expressivo na 

manipulação da iluminação artificial pelos arquitetos. Mas apesar de a revolução 

tecnológica do século XX ter transformado a iluminação artificial num importante 

instrumento de composição espacial, este progresso foi, todavia, travado no pós-guerra, 

período em que “os ambientes luminosos permaneceram muito tempo estritamente 

destinados a um papel funcional passivo” e, mais tarde, “as crises energéticas dos anos 

70 prolongaram o défice de imaginação neste domínio.”58  

Nas últimas décadas, este panorama melhorou significativamente e vários projetos de 

arquitetura começaram a encarar a iluminação artificial como um autêntico material de 

construção, fundamental para a realização e beleza da sua obra e, acima de tudo, para o 

bem-estar das pessoas que nele viverão ou trabalharão. 

Para tal, a metodologia num projeto arquitetónico deve defender que o conceito da luz 

artificial presida à sua concepção. Pelo contrário, se a introdução desse elemento num 

projeto for tardia ou negligenciada, a sua incorporação será à priori mais laboriosa, 

custosa e, provavelmente, decepcionante. 

Atualmente, face aos novos desafios lançados pela ‘revolução’ da tecnologia LED e dos 

novos sistemas de automação (ver cap. IV) a complexidade desta área projetual 

aumentou bastante, o que, para a disciplina da arquitetura, significa a necessidade de 

uma ainda maior e mais prematura interdisciplinaridade com o projeto de iluminação.  

 

  

                                                           
58 NARBONI, Roger, Lumière et ambiances: concevoir des éclairages pour l’architecture et la ville, Le Moniteur, Paris, 2006, p.13 

Intenso trabalho interdisciplinar entre as equipas de arquitetura (Willmotte), engenharia (Bronnenberg), lighting 

design (Beernielsen) e fornecimento de luminárias (Philips) para o Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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II.2 ...em espaços museográficos 

Na eleição de um objeto arquitetónico cujo desempenho da iluminação artificial assuma 

uns dos papéis mais vitais e delicados que lhe possa ser atribuído, o ‘museu’59 destaca-

se como um espaço emblemático. A opção pelo estudo em torno da iluminação em 

museus de arte justifica-se pelo fato de estes tipos de edificações reunirem pertinentes e 

rigorosos aspectos para a observação do desenho da luz. Enquanto equipamento público 

ao serviço da sociedade, em que um dos principais objetivos se baseia na arte de expor 

objetos de interesse histórico e artístico, os fenómenos da visão e da percepção 

adquirem, neste meio, contornos de exigência extrema. 

Assim, a função por excelência de um museu exige que o projeto luminotécnico se 

adeque a múltiplas abordagens e que resulte de um trabalho multidisciplinar rigoroso e 

simultaneamente sensível. “Preocupação permanente dos conservadores e dos 

arquitetos, o problema da iluminação é talvez o mais importante e o mais delicado da 

Museologia”,60 o que implica um árduo trabalho face à dificuldade em harmonizar 

parâmetros técnica e esteticamente ideais. 

Embora a noção de ‘museu’ como local de preservação de bens culturais seja muito 

antiga, apenas no século XVIII se generalizou o seu uso enquanto veículo de educação e 

divulgação cultural público.61  

Inicialmente de carácter mais privado e fechado, os museus apenas expunham o seu 

                                                           
59 “Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao 
público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em 

vista o estudo, a educação e a fruição.” Definição extraída dos Estatutos do I.C.O.M. (International Council of Museums), adotados 

na 16ª Assembleia Geral do ICOM (Haia, Holanda, 05.09.89) e alterados pela 18ª Assembleia Geral do ICOM (Stravanger, 
Noruega, 07.07.95) e pela 20ª Assembleia Geral do ICOM (Barcelona, Espanha, 06.07.01). 
60 GONÇALVES, António Manuel, “Iluminação dos Museus: Iluminação do Museu Nacional de Arte Antiga”, in Boletim do Museu 

Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1956, p.32 
61 Na verdade, considera-se que a primeira maior instituição museológica de cariz público e educativo foi o Museu Ashmolean, em 

Oxford, Inglaterra, fundado no século XVII, mais precisamente em 1683. 

Museu Ashmolean, Universidade de Oxford. Considerado o primeiro museu público, fundado em 1683 (esq.), a sua mais recente expansão inaugurou 

em 2009, com projeto da autoria do arquiteto Rick Mather (dir.). 
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acervo histórico e artístico a um público alvo seleto, a uma minoria de elite. De forma 

gradual, foi havendo uma mutação deste comportamento sociocultural e o leque de 

visitantes destas instituições foi aumentando. Considera-se que só após a Revolução 

Francesa, em 1789, se efetivou o acesso geral aos museus, consolidando-se, assim, a sua 

função de instituição de conservação e divulgação da arte.  

“L’idée du Musée naît au XVIIIème siècle: Les Papes consacrent aux antiques un des 

bâtiments du Capitole construit par Michel-Angel.”62 

Já no século XIX, com uma maior proliferação dos museus,63 destacaram-se dois tipos 

de edifícios: os construídos de raíz e os que foram adaptados a esse novo programa.64 

Em muitos casos, os novos museus reconheceram a sua origem nas diversas exposições 

industriais e artísticas que se tornaram importantes locais de exibição dos maiores 

progressos da época, nas áreas da ciência e tecnologia. Não só se destacaram as 

inovadoras estruturas dos pavilhões desenvolvidos para a ocasião,65 como aí se exibiram 

as mais recentes potencialidades da energia elétrica. 

“Cependant M. Edison continua ses recherches, et à force de patience ou de sagacité, il 

finit par réaliser sa ‘lampe à incandescence’, dont les visiteurs admirèrent les effets à 

l’Exposition d’électricité, en 1881.”66 

Paralelamente, surgiram os museus-palácios, que “refletem a influência das tendências 

historicistas e a sua adequação à afirmação dos valores nacionais, conferindo 

                                                           
62 HAUTECOEUR, Louis, “Architecture et organisation des Musées”, in Revista Museion, volumes 23-24, Office International des 
musées, Paris, 1933, p.5 
63  “Até finais do século XIX e começos do seguinte, o museu ganhará expressão numérica traduzida em dezenas de novos museus 

na Europa (mais de 400 repartidos pela Alemanha e Inglaterra) e na sua exportação para os Estados Unidos.” in GUIMARÃES, 
Carlos, Arquitectura e Museus em Portugal – Entre Reinterpretação e Obra Nova, FAUP Publicações, Porto, 2004, p. 71 
64 HAUTECOEUR, Louis, “Architecture et organisation des Musées”, in Revista Museion, volumes 23-24, Office International des 

musées, Paris, 1933, p.6 
65 A nova arquitectura de ferro e vidro ganhava aqui notável reconhecimento. 
66 FIGUIER, Louis, L’Art de l’Éclairage, Ed. Jouvet et Cie, Paris, 1887, (2ªedição), p.242 

Farol central de luz elétrica na Exposição Internacional de 

Eletricidade, Paris, 1881. 
Exposição de Arte Ornamental, Museu Nacional, Lisboa, 1882. 
Iluminação a arco voltaico. 
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igualmente ao museu o valor inequívoco de monumento”.67 

Nestes casos, em que edifícios pré-existentes se transformavam em locais de 

acolhimento para espólios museológicos, nem sempre se verificavam boas condições 

para albergar a nova função. Afinal, “uma leitura da arquitetura como componente 

central na concepção, organização e imagem pública, a par da criação dos ambientes 

internos tão importantes para definir as condições de luz, da forma, da expressão global 

das exposições, estava ainda longe das preocupações dos que se iam afirmando 

museólogos e, muito mais ainda, das dos políticos.”68 

Relativamente à questão da iluminação, note-se que na época em que começaram a 

proliferar estes edifícios - final século XVIII e início do século XIX - a luz elétrica 

ainda não existia, pelo que a luz natural se apresentava como praticamente o único meio 

de o visitante vislumbrar as peças expostas. Por consequência, os museus ficavam 

impossibilitados de abrir nos dias mais escuros, como é descrito a propósito da National 

Gallery, em Londres: 

“Before the introduction of artificial lights the Gallery often had to be closed on dark 

days as there was insufficient natural light for visitors to see the paintings properly.”69 

Várias soluções em torno da introdução da iluminação natural nas salas de exposição 

foram sendo desenvolvidas, em paralelo com a evolução conceptual e arquitetónica 

desses espaços. 

No final do século XVIII, algumas das diferentes concepções de entrada da luz solar nos 

espaços expositivos foram retratadas pelo pintor Hubert Robert, através de várias 

                                                           
67 GUIMARÃES, Carlos, Arquitectura e Museus em Portugal – Entre Reinterpretação e Obra Nova, FAUP Publicações, Porto, 

2004, p. 33 
68 Idem, p. 217 
69 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.2. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/2>. Acesso em: 06/2015. 

Luz natural na Sala do Kaiser-Friedrich-Museum, Berlim, 1906. 
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representações, realistas e imaginárias, da Grande Galeria do Museu do Louvre, em 

Paris. 

“A lo largo de la primera mitad del siglo XIX los museos se van especializando – arte, 

arqueología, ciencias naturales, artes aplicadas, etc. – ya se va perfeccionando el tema 

arquitectónico central de museo: la iluminación natural, ya sea a través de ventanas 

termales laterales, lucernarios cenitales, cúpulas con óculos, linternas, etc.”70 

Já no que concerne a gradual introdução da iluminação artificial nos museus, este 

fenómeno foi sendo reflexo dos avanços da evolução tecnológica neste campo, na 

transição do século XIX para o século XX, trazendo um novo leque de opções 

luminotécnicas e espaciais, até então impensáveis.  

Com a inovadora revolução despoletada pela luz elétrica, um aliciante desafio foi assim 

lançado aos arquitetos e engenheiros da época, no sentido de aliar valores estéticos a 

novos princípios técnicos. 

Relata um jornal português dos anos 30 que “a missão do arquiteto é a de procurar este 

conforto, associando a arte à comodidade. A eletricidade torna-se para ele, um precioso 

auxiliar. Invisível e dócil, traz consigo: luz, calor, higiene, comodidade, asseio, etc.”71 

Do ponto de vista sociocultural, esta mudança originou novos hábitos e um maior 

dinamismo na afluência às instituições museológicas, ao permitir alargar o leque e 

número de visitantes. Trabalhadores e estudantes passaram a poder visitar os museus 

nos dias de fraca luminosidade e mesmo após o cair da noite.72 

                                                           
70 MONTANER, Josep Mª, Museos para el nuevo siglo, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1995, p.8 
71 Jornal Notícias Ilustrado (nº 101), Lisboa, 18 Maio 1930, p.23 in MATOS, Ana Cardoso de; MENDES, Fátima; FARIA, 

Fernando; CRUZ, Luís, A Electricidade em Portugal. Dos primórdios à 2a Guerra Mundial. Edição EDP, Museu da Electricidade, 

Lisboa, 2004. p.224 
72 HAUTECOEUR, Louis, “Architecture et organisation des Musées”, in Revista Museion, volumes 23-24, Office International des 

musées, Paris, 1933, p.25 

Pintura La Grande Galerie, vers 1795, de Hubert Robert, retratando o 

interior do Louvre. Luz natural de norte e sul. 
Pintura Projet d’aménagement de la Grande Galerie, vers 1798, de Hubert 

Robert, imaginando entradas de luz zenital (introduzida em 1937). 
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O British Museum,73 em Londres, fundado em 1753, viria a ser o maior edifício a ser 

iluminado por luz elétrica, na capital inglesa, em 1890. Até então, a luz natural 

condicionava a abertura, ao público, do museu. 

“Visitors had to put up with whatever natural light was available, the museum closing 

early in winter because of the lack of daylight. Experiments were carried out into the 

use of electricity, and the British Museum was the first major building in the capital to 

be lit by electric light as early as 1890.” 74 

No caso da National Gallery, na mesma cidade, a decisão de instalar eletricidade foi 

tomada em 1914, mas só em 1935 todo o museu se encontrava equipado com a nova 

iluminação.75 

Embora o início do século XX tenha testemunhado um acelerado progresso neste 

domínio, alguns profissionais lamentavam, mesmo assim, o atraso que ainda se 

verificava na arte de expor objetos artísticos, em museus. Em 1936, o arquiteto Pietro 

Belluschi76 afirmava, na revista de Museografia Museion, que esta área ainda se 

encontrava em plena ‘fase de experimentação’:  

“L’art de présenter les objets de musée au public est un art bien plus récent que l’on 

imagine. En effet, il est encore à la phase d’expérimentation.” 77 

Se, num primeiro momento, os objetos expostos num museu eram iluminados com o 

simples propósito de os tornar mais visíveis, progressivamente, a investigação científica 

e artística evoluiu no sentido de aprimorar a qualidade perceptiva da obra de arte e do 

                                                           
73 Um dos primeiros grandes museus de carácter público e gratuito, o Museu Britânico abriu ao público em 1759, sob reinado de 
Jorge II. Em 2000, foi inaugurada a maior praça coberta da Europa (Great Court), que corresponde ao espaço de circulação central, 

estabelecendo a comunicação entre todas as áreas. 
74 PHILIPS, Derek, Lighting Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1997, p. 123 
75 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.2. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/2>. Acesso em: 06/2015. 
76 Autor do Museu de Portland, fundado em 1892, em Oregon, nos Estados Unidos. 
77 BELLUSCHI, Pietro, “Le Portland Art Museum”, in Revista Museion, volumes 33-34, Office International des musées, Paris, 

1936, p.70 

Galeria Oriental do British Museum, em Londres, iluminada a lâmpadas elétricas de arco voltaico, em 1918. 
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próprio espaço arquitetónico que a recebe, através da iluminação.  

Em meados do século XX, destacaram-se vários estudos no campo da iluminação 

museográfica, que ganhou especial interesse e dedicação, nomeadamente pelas 

investigações na área da conservação preventiva (ver cap. V.2). Paralelamente, como 

visto atrás, tornou-se evidente a necessidade de avaliar fatores qualitativos dos sistemas 

luminotécnicos, muito para além de atingir níveis quantitativos ideais de iluminância.  

Esta área projetual foi assim assumindo um papel cada vez mais rigoroso e delicado, 

nomeadamente na mediação do diálogo entre a arquitetura e os objetos expostos. 

“O objetivo da planificação da iluminação, regra geral, será a de seguir com a relação 

da importância aplicada em cada caso entre arte e arquitetura.”78 

Nos dias de hoje, assistimos ao desenvolvimento de um cada vez maior número de 

projetos de iluminação museográficos, alguns muito complexos, totalmente dependentes 

de uma parceria constante com as equipes de arquitetura, engenharia, design e 

museografia, desde os primeiros traços do projeto. 

Como exemplo recente, a iluminação a cargo do escritório Licht Kunst Licht para a 

ampliação do Städel Museum, em Frankfurt, foi resultado de um processo árduo e 

extenso que recorreu à construção de protótipos e ao desenvolvimento de inúmeros 

estudos e testes luminotécnicos, até atingir o seu impressionante resultado final, como 

se pode ver nas imagens das páginas seguintes. 

  

                                                           
78 GANSLANDT, Rüdiger, HOFMANN, Harald, Manual – Cómo planificar con luz, Editora Vieweg e Erco Iluminación, S.A., 

Barcelona, 1992, p.241. 

Interatividade com o visitante, através de jogos de cor, luz e sombra, em exposição no Museu Charlottenborg, Copenhaga, 21.08.11. 
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Etapas do projeto de iluminação para o Museu Städel, Frankfurt, Alemanha, do escritório Licht Kunst Licht: desenhos técnicos e maquetes. 
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Etapas do projeto de iluminação para o Museu Städel, Frankfurt, Alemanha, do escritório Licht Kunst Licht: protótipo real e resultado final. 
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II.3 Salas expositivas 

Como analisado anteriormente, desde o surgimento do equipamento público museu, que 

a criação deste tipo de espaços se tornou num aliciante desafio projetual e de exploração 

espacial. Com o passar do tempo, mais possibilidades criativas, mas também algumas 

condicionantes, têm surgindo, principalmente para as salas expositivas, o local por 

excelência de exibição das obras de arte e objetos históricos. 

Na época atual, em que a estimulação do interesse do público pelos museus e a redução 

dos consumos energéticos se assumem como elementos chave para a sobrevivência 

destas organizações, os fatores de atratividade devem basear-se não só na qualidade e 

quantidade do seu acervo, como também nas condições da imagem interior do espaço 

que o acolhe.  

Para o êxito deste parâmetro, a luz – de fonte natural e artificial – deve ser encarada 

como um fator decisivo para a valorização destes espaços arquitetónicos e dos objetos 

neles expostos, assim como para a conquista do bem-estar dos visitantes. Os museus, 

“se pretenderem conservar o seu lugar na sociedade moderna e cativar o público, têm 

necessariamente de recorrer aos modernos especialistas em iluminação.”79 

A atenção para questões como o conforto visual, índices de reprodução cromática, 

eficiência e baixo consumo energético dos equipamentos, conservação preventiva, 

integração com o espaço e valorização arquitetónica através da luz, etc. são parâmetros 

essenciais no momento de iluminar uma sala de exposição. Porém, os espaços em que 

todos estes princípios são rigorosamente cuidados ainda representam uma minoria. 

                                                           
79 CHATELAIN, Jean (Pref.), I.C.O.M. (International Council of Museum), “A luz e a protecção dos objectos e espécimes expostos 

nos museus e galerias de arte”, Tradução do original: CHATELAIN, Jean, (Pref.), I.C.O.M., “La lumière et la protection des objets 
et spécimens exposés dans les musées et galeries d’art”, pelo grupo de trabalho francês Éclairage des œuvres d’art, Association 

française de l’éclairage, Paris, 1971, p.1 

Corte com conceitos de iluminação da Limarí Lighting Design para Museu Chileno de Arte Colombiana. 
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“Display spaces in many museums depend on highly variable and poorly controlled 

lighting.”80 

Assim, face à realidade contemporânea, cabe aos museus apostar na máxima qualidade 

de apresentação do seu espaço e do seu espólio, sendo-lhes exigido um cada vez maior 

rigor na forma como devem exibir as suas exposições, de forma a que estas sejam 

contempladas por um público diversificado. 

Através de uma simbiose complexa - uma vez que se encontra em jogo um delicado 

compromisso entre inovação tecnológica e sensibilidade artística - arquitetos, curadores 

e lighting designers enfrentam, atualmente, o desafio de encontrar as melhores soluções 

luminotécnicas possíveis, por forma a garantir uma comunicativa e eficiente 

distribuição da luz, nos novos ou renovados espaços museológicos. 

Mas, por englobar questões técnicas e simultaneamente sensitivas, o desenho da 

iluminação nos museus deve ser encarado com extrema seriedade, não só nos espaços 

de exposição como em todos os outros que compõem o projeto de arquitetura global. 

Com efeito, iremos encontrar nos museus diferentes ambientes nos quais a iluminação 

artificial desempenhará funções completamente distintas e, portanto, exigirá na sua 

concepção um trabalho adequado e de extremo profissionalismo. 

Desde logo, duas realidades arquitetónicas distintas são determinantes para a definição 

do ambiente luminoso das salas expositivas. Se, no caso de museus contemporâneos, a 

iluminação pode e deve ser pensada desde o início do projeto - nascendo 

simultaneamente com a obra - já no caso de edifícios antigos adaptados a funções 

museológicas o processo é distinto, pelo inevitável condicionamento à composição 

espacial preexistente. Nestas situações, uma das tarefas mais importantes e difíceis de 

                                                           
80 MICHALSKI, Stefan, “Light, Ultraviolet and Infrared”, in Ten Agents of Deterioration, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 

2010, p.1. Disponível em: <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx>. Acesso em 05/2015. 

Corte parcial demonstrando o sistema de iluminação para o Museu Menil Collection (1986), 

Texas, do arquitecto Renzo Piano. 
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todo o processo de requalificação reflete-se no desenvolvimento de uma nova 

iluminação, balizada pelo compromisso de cumprir as modernas exigências e, 

simultaneamente, respeitar as características do espaço original. Pela complexidade da 

tarefa, nem sempre os museus instalados em espaços originalmente com outras funções 

obtiveram a iluminação desejada do ponto de vista da museologia. 

Independentemente das duas referidas circunstâncias, a forma de iluminar os espaços 

museográficos internos vai depender sempre do projeto de arquitetura e apresenta-se 

como um delicado desafio para o qual se podem estudar as mais variadas soluções. 

Outro “problema fundamental a considerar é o da escolha genérica da luz ‘natural’ ou 

‘artificial’”,81 opção intrinsecamente dependente do projeto de arquitetura. A época de 

construção do edifício e a sua função programática inicial representam duas premissas 

determinantes para o tipo de iluminação que se irá desenvolver nos espaços expositivos. 

Alguns críticos defendem que no que concerne pinturas antigas, “a maior parte das 

obras de arte foram criadas em condições naturais de iluminação”, pelo que deveriam 

ser observadas na mesma ambiência, “não alterando a ‘mensagem’ que o artista 

imprimiu ao criá-la em condições naturais.”82 

Na segunda metade do século XX, com a consciência dos malefícios dos raios solares 

nas obras de arte e ainda sem tecnologia suficiente para os controlar, verificou-se uma 

certa tendência de fechar as fenestrações de salas expositivas instaladas em antigos 

edifícios. 

Observe-se o caso do Museu Americano de Historia Natural em Nova Iorque: 

                                                           
81 GONÇALVES, António Manuel, “Iluminação dos Museus: Iluminação do Museu Nacional de Arte Antiga”, in Boletim do Museu 
Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1956, p.33 
82 Idem, p.33, 34 

Estudo dos anos 60 da luz natural e artificial, direta e indireta (esq.) e fotografia atual (dir.), do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal. 
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“Imagine uma renovação feita em 1950 na qual os vãos das janelas foram fechados 

com alvenaria, placas acústicas encobriram tetos decorativos, e luminárias com 

lâmpadas fluorescentes tomaram o lugar de elegantes lustres e candelabros de época – 

basicamente um fiasco estético.”83 

Já nos anos 90, a reforma do arq. Fernando Távora no Museu Nacional Soares dos Reis, 

no Porto, também optou pelo tamponamento das arcadas das galerias para o jardim, 

como forma de criar um blackout definitivo para estes espaços de exposição. 

Anteriormente vedadas pelo interior por meio de longas cortinas macheadas, essas 

aberturas foram fechadas com uma nova parede permitindo, segundo o conceito adotado 

na época, criar mais uma superfície de suporte para as peças expostas, além de conferir 

uma atmosfera homogénea em todos os lados que encerram as salas, para a 

contemplação das obras de arte expostas. Trinta anos depois dessa intervenção, 

acreditamos que atualmente não faria sentido a medida adotada, desaproveitando a 

entrada de iluminação natural nas salas expositivas. 

Felizmente, assistimos nos novos ou renovados projetos museológicos (ver cap. VI) o 

máximo uso do recurso natural e gratuito da luz solar.  

“The National Gallery aims to maximize, within conservation limits, the use of natural 

light to illuminate its collection where possible, controlled by externally mounted blinds 

and supplemented with artificial light sources as required.”84 

A iluminação natural tem, contudo, de ser devidamente utilizada. Por um lado, por 

questões de conservação preventiva (ver cap. V.2), isto é, devido à deterioração que esta 

fonte de luz pode causar nos materiais que compõem as obras de arte, se for introduzida 

                                                           
83 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.67. 
84 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.5. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/5>. Acesso em: 06/2015. 

Obras dos anos 90 no Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, Portugal: tamponamento das entradas laterais de luz natural, nas salas expositivas. 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/5
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no espaço de forma direta.85 Uma vez que “a luz provoca danos irreversíveis em objetos 

museológicos, pois pode desencadear e acelerar reações fotoquímicas que contribuem 

para a degradação dos objetos, provocando desvanecimento e envelhecimento 

acelerado”,86 o controle dos níveis de iluminância e das radiações emitidas87 pela fonte 

de luz (natural ou artificial) representa umas das principais preocupações em 

conservação. Por outro lado, mesmo que cuidadosamente filtrada, a luz natural torna-se 

incapaz de assumir de forma exclusiva e independente a iluminação interior dos espaços 

expositivos, pela sua limitação de horário e pelas variações de intensidade luminosa que 

os raios solares apresentam ao longo do dia e do ano, podendo apresentar-se intensos ou 

fracos. 

Complementada com luz artificial, a luz natural (indireta e/ou difusa) pode, todavia, ser 

corretamente controlada e filtrada através de mecanismos inteligentes e soluções 

duráveis, previstas desde o início do projeto de arquitetura. 

Se no caso da iluminação zenital serão necessários sistemas mais complexos de 

filtragem da luz, já em janelas podem ser aplicadas soluções mais simples, como brises-

soleil, telas, rolôs ou filtros ultravioletas.88 Estas hipóteses podem corresponder a 

estratégias de baixo custo construtivo, ao mesmo tempo que apresentam boa eficiência 

do ponto de vista da sustentabilidade e não impedem o visitante de estabelecer algum 

contato visual com o exterior. Em todo o caso, “mesmo com a colocação destas 

                                                           
85 Na natureza, assistimos a dois tipos de incidência luminosa: a luz dirigida que nos incide diretamente por meio dos raios solares e 

a luz difusa que age indiretamente por reflexão em toda a abobada celeste. Na iluminação artificial também se joga com ambos os 
tipos de difusão. Se refletida numa parede branca, a luz perde grande parte da sua radiação U.V. 
86 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 

Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.97 
87 Em relação às radiações emitidas pelas fontes de luz, natural ou artificial, existem três tipos: os raios perceptíveis ao nosso olhar, 

que se encontram no espectro visível (comprimento de onda entre 400 e 750 nanómetros, englobando todas as cores do arco-íris), a 

radiação ultravioleta e a infravermelha. A luz solar engloba os três tipos de radiação, daí a sua nocividade para os interiores 
museológicos. 
88 Alguns filtros não só reduzem a radiação U.V. (quase a 100%), como também diminuem o calor e a transmissão de luz visível. 

Soluções para filtrar a entrada de luz natural nas salas expositivas, através de brises-soleil externos, Instituto Moreira Salles (IMS), Rio de Janeiro. 
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proteções tem de se garantir que, em nenhuma hora do dia, existam objetos que estejam 

sujeitos a iluminação direta pelo sol.”89 

No que diz respeito à luz artificial para salas expositivas, a célere evolução tecnológica 

tem oferecido opções cada vez mais diversificadas de luminárias e fontes de luz, cuja 

qualidade não cessa de tentar se aperfeiçoar, aproximando-se ao máximo da luz natural. 

Leia-se as intenções do recente projeto Iluminando el Prado, no museu madrileno: 

“Este proyecto, financiado por la Fundación Iberdrola, permitirá al Prado alcanzar 

mayores niveles de eficiencia energética, mejorar la conservación material de las obras 

expuestas y favorecer su apreciación en unas condiciones más próximas a la luz 

natural.”90 

Para a integração da iluminação artificial na arquitetura, diversas opções são viáveis, 

sob as mais variadas formas. Mas apesar da multiplicidade de abordagens, 

identificamos, de forma genérica, as seguintes soluções projetuais que introduzem a 

iluminação no espaço museográfico (ver imagens): 

- luz natural e/ou artificial difusa indireta através de claraboias ou sancas; 

- luz artificial direta homogênea, através de projeção de luz com fachos muito abertos 

ou de efeito wallwasher, com luminárias embutidas no forro, de sobrepor ou suspensas; 

- luz artificial direta pontual, através de spotlights, projetores embutidos no forro, de 

sobrepor ou suspensos, com diferentes fachos de abertura; 

- luz direta com efeito de ‘recorte’, acompanhando rigorosamente os limites definidos 

pela obra de arte. 

                                                           
89 CAMACHO, Clara, (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de 
ConservaçãoPreventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.57 
90 “El Museo del Prado presenta su proyecto integral de iluminación con tecnología LED patrocinado por la Fundación Iberdrola 

Iluminando el Prado / Lighting the Prado”, Notícia de 14 Maio 2015. Disponível em: 
<https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-presenta-su-proyecto-integral/4e4a8052-1cb2-4727-b18d-

f77561ffe838>. Acesso em 12/2015. 

Diferentes tipos de iluminação: indireta difusa (natural e/ou artificial); direta homogénea (efeito wallwasher); direta focalizada; direta ‘recortada’. 
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Com muita frequência, observamos o recurso a soluções mistas no mesmo espaço. 

Tal como referido a propósito da luz natural, também as fontes de luz artificial têm de 

ser cuidadosamente aplicadas de forma a não danificar as obras expostas. Um dos 

grandes desafios de quem elabora um esquema ou projeto de iluminação museográfica 

será, portanto, o de estabelecer um equilíbrio entre os requisitos para a perfeita 

apreciação da obra de arte e as normas relativas à preservação da mesma (ver cap. V.2). 

Outras características do projeto arquitetónico também são determinantes para a forma 

como a luz irá interagir com o espaço e consequentemente com o objeto artístico 

exposto. Por exemplo, a definição da tonalidade e dos materiais de revestimento das 

diferentes superfícies que compõem o espaço (teto, paredes e pavimento) representam 

fatores decisivos para o comportamento e resultado da luz percepcionada, devido aos 

níveis de reflexão de cada material e cor. 

Por exemplo, no Seagram Building (1958), em Nova Iorque, da autoria dos arquitetos 

Mies Van der Rohe e Philip Johnson, as decisões de Richard Kelly foram essenciais. 

“For Richard Kelly, who saw his role as a close collaborator with the architects, the 

lighting of the Seagram Building was certainly one of the key moments of his career.”91 

A nível do piso térreo, face ao desejo de evidenciar a área de entrada, o lighting 

designer convenceu inteligentemente os arquitetos a permutarem o mármore escuro para 

um travertino claro, o que proporcionou uma muito maior reflexão da luz e 

consequentemente a criação de um espaço mais luminoso, ‘flutuante’. 

Quanto às características dos planos verticais, segundo alguns críticos, o recurso 

frequente ao branco puro como revestimento das paredes de suporte das obras pictóricas 

                                                           
91 NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p. 188 

Efeitos de luminosidade distintos num mesmo espaço, conforme a tonalidade dos revestimentos selecionados pelo projeto arquitetónico. 
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revela-se uma opção pouco favorável. Assim alega, pela sua experiência neste campo, 

Stefan Michalski: 

“Most old objects look brighter and less damaged when placed on a dark matte surface, 

than when placed on a bright glossy surface. (…) The museum tradition of white 

surfaces everywhere, as somehow ‘neutral’ for display rooms and cases must be 

reexamined. When judging the effect of ‘nice bright’ walls, one must ask whether the 

collection itself looks bright, or just the space – at the expense of the objects.” 92 

Mais uma vez, evocando a título exemplar o ícone museológico Guggenheim de Nova 

Iorque, a sua obra assistiu a uma discussão precisamente em torno deste parâmetro. 

Enquanto que o diretor James Johnson Sweeny defendia que as paredes interiores 

deveriam ser pintadas com uma tonalidade branca luminosa, já Frank Lloyd Wright 

insistia que essa solução passaria o fundo para primeiro plano, atribuindo um tom 

‘cadavérico’ e retirando protagonismo à obra exposta: 

“El blanco, que ya de si es el color más estruendoso, es la suma de todos los colores. Si 

sobre él se hace incidir una luz intensa, adquiere un tono cadavérico. (…) El fondo 

pasaría a primer plano! Así pues, contrarrestando el equilibrio de valores de 

prácticamente cualquier composición de colores, el cadáver se adueñaría de todo. En 

cambio, un marfil suave… es receptivo para la luminosidad, se anula discretamente en 

lugar de competir.”93 

Analogamente, Louis Kahn demonstrou sempre particular preocupação com a reação de 

determinados materiais face à luz, nomeadamente nas suas obras museológicas. A sua 

escolha pelo concreto e mármore travertino como materiais para o Kimbell Art Musem 

                                                           
92 MICHALSKI, Stefan, “Light, Ultraviolet and Infrared”, in Ten Agents of Deterioration, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 
2010, p.1. Disponível em: <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx> 
93 KRENS, Thomas, “La génesis de un museo, História del Guggenhheim”, in El arte de este siglo. El Museo Guggenheim y su 

colección, The Solomon T. Guggenheim Foundation, Nueva York y FMGB Guggenheim Bilbao Museo, Bilbao, 1997, p.19 in 
GUIMARÃES, Carlos, Arquitectura e Museus em Portugal – Entre Reinterpretação e Obra Nova, FAUP Publicações, Porto, 2004, 

p.119 

Seagram Building (1958), de Mies Van der Rohe e Philip Johnson. 

Luminotecnia de Richard Kelly. Planta do 3º piso, teto refletor. 

Interior do Museu Guggenheim, fotografado por Ezra Stoller. 

Nova Iorque, 1956. 
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relacionou-se com a forma como as características das respetivas superfícies 

responderiam ao efeito da iluminação em cada espaço.94 

No que concerne os espaços de exposição e a iluminação do objeto artístico, a 

diversidade de opções para a ambiência luminosa desejada, é extensa. Contudo, alguns 

artistas e arquitetos defendem conceitos bem consolidados do ambiente que consideram 

‘ideal’. Por exemplo, o pintor alemão Georg Baselitz, em 1938, defendia: 

“O museu deverá ser entendido como um abrigo da obra de arte, como um local onde 

deve ser possível visualizar a obra de uma forma simples, completa, sem restrições nem 

pretensões (...). Para tal, são necessários espaço, paredes e luz. A melhor luz vem de 

cima; a melhor sala para este fim tem paredes cegas e altas, poucas portas e luz 

zenital, não tem janelas laterais, nem divisórias, nem rodapés, nem lambris, nem 

apainelados, nem chão brilhante; além disso, também não tem cor.”95  

O arquiteto Ávaro Siza Vieira, por sua vez, é da opinião que: 

“Nos museus a luz faz-se doce, cuidadosa, impassível de preferência e imutável. É 

preciso não ferir os cuidados de Vermeer, não se deve competir com a violenta luz de 

Goya, ou a penumbra, não se pode desfazer a quente atmosfera de Ticiano, prestes a 

extinguir-se, ou a luz universal de Velásquez ou a dissecada de Picasso, tudo isso 

escapa ao tempo e ao lugar no voo da Vitória de Samotrácia.”96 

Ora, se uns defendem que os espaços expositivos se devem revestir da maior 

neutralidade e homogeneidade possíveis em termos luminotécnicos, já outros acreditam 

que os sistemas de iluminação adotados deverão depender e se adequar ao tipo de objeto 

em causa, em função das suas dimensões, cores ou mesmo dos seus significados 

culturais e simbólicos. 

                                                           
94 MILLET, Marietta S., Light Revealing Architecture, Ed. Ven Nostrand Reinhold, London, 1996, p. 73 
95 BASELITZ, Georg, “Four Walls and Light from Above or Else, No Painting on the Wall”, Museum Architektur, Text un Projekte 

von Künstlern, KUB Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2000, p.11, in BARATA, Paulo Martins, “Serralves em 

perspectiva: Condições de habitabilidade da Obra de Arte”, Museu de Serralves. Álvaro Siza, Ed. White & Blue, Lisboa, 2001, p. 25 
96 SIZA VIEIRA, Álvaro, “Museus”, fevereiro 1988, in BARATA, Paulo Martins, et al., Museu de Serralves. Álvaro Siza, Ed. 

White & Blue, Lisboa, 2001, p.5 

Esquissos com estudo da iluminação (solução ‘mesas invertidas’) para Centro Galego de Arte Contemporânea, Santiago Compostela, Siza Vieira. 
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Na primeira situação, o desafio do projeto de iluminação será o de balancear a eventual 

‘competição’ entre a arquitetura interior do edifício e os objetos nele expostos. 

No caso da segunda opção, as vantagens são evidentes pelo tratamento individual que 

pode ser dado a cada objeto de arte, mas quando existe excesso de contraste entre o 

objeto iluminado e o entorno, algumas críticas surgem. Por exemplo, na opinião de 

alguns especialistas, a solução de luz focalizada confrontada com um fundo escuro não 

é a mais indicada. Por um lado, há quem condene este efeito pela separação entre obra 

artística e contexto arquitectónico no qual se insere:  

“La solución de oscurecer todas las superficies e iluminar sólo el objeto creyendo que 

así se mejoran las condiciones de visualización del mismo, es uno de los más frecuentes 

errores. La iluminación en definitiva es el encuentro de un orden visual en el espacio 

arquitectónico en el que las fuentes de luz no son sólo las luminarias sino todas y cada 

una de las superficies que lo integran.”97 

Por outro lado, pessoas mais velhas poderão sentir desconforto ou dificuldade 

perceptiva, uma vez que o contraste brusco entre luz e sombra obrigada a uma constante 

adaptação visual (ver cap. I.2). 

Analogamente, as diferenças acentuadas de intensidades luminosas entre salas num 

mesmo museu também podem causar algum incómodo para a referida faixa etária, caso 

não haja espaços de transição adequados para a visão se adaptar. Aliás, esta questão 

deve ser colocada desde o primeiro momento da entrada dos visitantes no museu, como 

será em seguida analisado. 

  

                                                           
97 LORITE, Miguel Angel Rodríguez, La Iluminación en las exposiciones temporales de bienes culturales, Madrid, 30 Julho 2010, 

p.3. Disponível em: <http://ge-iic.com/files/Exposiciones/La_iluminacion.pdf>. Acesso em: 08/2015. 

Museu Mimesis, Paju Book, Coreia do Sul, Siza Vieira. Museu Iberê Camargo, P.Alegre, Siza Vieira. 
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II.4 Áreas preambulares 

“Considere cada passo do percurso: Como se dá o acesso ao espaço e o que as pessoas 

podem experimentar ao fazê-lo – o acesso é sempre um ponto crítico. Para onde as 

pessoas irão e como seu deslocamento pode ser feito de modo eficiente, confortável, 

estimulante ou, que sabe, tranquilo?”98 

No que diz respeito às áreas de entrada e circulação de um museu, poder-se-á pensar 

que a iluminação artificial desempenha um papel independente relativamente às zonas 

de exposição, facultando total liberdade ao projeto luminotécnico geral. 

Porém, observando com maior acuidade a natureza destes espaços, concluímos que 

mesmo aqui, onde à priori as exigências luminotécnicas são bastante menores do que 

nas áreas expositivas, alguns fatores necessitam de ser cuidadosamente estudados. 

Tal como o projeto de arquitetura de um edifício deve ser concebido na sua plenitude 

pelo arquiteto, também o projeto luminotécnico deve ser pensado de forma integral, 

percorrendo todos os percursos do visitante, da entrada às salas expositivas. 

“Um designer de iluminação deve ter uma visão holística do seu trabalho. Todas as 

tarefas são somente subsistemas de um sistema maior – um escritório é um subsistema 

de um edifício, assim como o lobby e a recepção que lhe dão acesso.”99 

Como em qualquer equipamento público, a entrada constitui o ponto de recepção dos 

visitantes, sendo o primeiro espaço interior que lhes é apresentado. 

Em termos de iluminação, este momento detém um destacado desempenho, não só pelo 

carácter estético e ambiência que confere ao espaço arquitetónico, como também se 

revela fundamental para o conforto visual do visitante, uma vez que se trata do ponto de 

                                                           
98 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.60. 
99 Idem, p.143. 

Esquisso representativo de possíveis níveis de iluminância (em lux), a nível de espaço exterior e interior. 
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transição entre a realidade luminosa exterior e aquela que, pela primeira vez, se sentirá 

no interior do museu. 

A propósito da cidade de Granada, o arquiteto Álvaro Siza Vieira descreve ser 

“característico nas suas edificações existir um pórtico onde a luz já é controlada, depois 

vemos uma zona mais interior, até que se chega a uma outra zona, mas essa já de 

penumbra.”100 Analogamente, em interiores museológicos, devemos refletir sobre este 

conceito de percurso gradual da luz, onde a transição para o interior, cada vez mais 

íntimo e introspetivo, se faz acompanhar por uma progressiva variação em termos 

luminosos. Cite-se, como exemplo, a forma como Louis Kahn projetou o Kimbell Art 

Museum (Fort Worth Texas, 1972), cujo espaço da entrada foi pensado como uma 

adequada transição entre o intenso, luminoso e quente universo externo e o contido, 

restrito e fresco ambiente interno.101  

Com efeito, num dia de sol com céu limpo, esta mudança de espaços pode significar a 

passagem de um exterior com níveis de iluminância extremamente elevados (de 10.000 

a 100.000 lux) para um átrio interior bastante menos luminoso (de 50 a 500 lux). De 

noite, porém, o efeito reverte-se, e o interior poderá estar 10 a 100 vezes mais iluminado 

que o contexto externo. 

Em países onde a luminosidade exterior é geralmente pouco intensa esta diferença não é 

tão acentuada. Talvez por este motivo, os níveis de luminosidade interior em vários 

museus do norte da Europa não se apresentem, geralmente, tão elevados (ver cap. III.2). 

À iluminação do átrio ou espaço de recepção cabe, assim, o papel de harmonizar a 

diferença entre a passagem exterior e interior do museu, embora seja paralelamente seu 

                                                           
100 SIZA VIEIRA, Álvaro, “Entrevista ao Arqtº Álvaro Siza Vieira” pela Saint-Gobain Glass in Newsletter SGG (nº 69), Abril 2008. 
Disponível em: <http://pt.saint-gobain-glass.com/newsletter/2008_files/abr2008_02_home.html>. Acesso em: 06/2014. 
101 MILLET, Marietta S., Light Revealing Architecture, Ed. Ven Nostrand Reinhold, London, 1996, p. 161 

Diagrama mostrando o papel entrada de um museu como ponto 

transição entre os ambientes externo e interno. 
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objetivo, no período noturno, assinalar este ponto de convergência, convidando e 

atraindo o visitante a aproximar-se. 

No que diz respeito às áreas internas de circulação, ao longo de um museu, a criação de 

diferentes ambientes (de descontração ou concentração) pode e deve ser nestes locais 

auxiliada por diferentes jogos de luz e sombra, sistemas de iluminação adequados e 

temperaturas de cor próprias. Por um lado, tais recursos permitem sentir a hierarquia 

espacial, por outro, dinamizam o percurso, pois “caminhar por um labirinto 

uniformemente iluminado de corredores monótonos induzirá à fadiga mesmo o mais 

entusiasmado amante da arte.”102  

Deste modo, o carácter estimulante, comunicativo e o sentido de orientação que os 

espaços de circulação transmitem num equipamento público são determinantes para a 

sua correta e confortável utilização, por parte dos visitantes.  

A destacar aqui também, o importante papel que estes espaços desempenham no diz 

respeito à adaptação visual das pessoas que transitam destas áreas para a zona de 

exposição propriamente dita. 

Deste ponto de vista, a própria organização e iluminação do museu deve ser pensada no 

sentido de criar zonas de transição adequadas, de modo que o visitante possa proceder à 

necessária adaptação visual entre as áreas de circulação e as salas de exposição. No caso 

de salas onde a opção luminotécnica recaia numa iluminação focalizada das peças 

expostas, em contraste com uma envolvente sombria, esta preocupação deve ser ainda 

mais observada para que haja uma suave adaptação da visão. A discrepância de 

ambientes que por vezes existe entre o acesso à sala de exposições e o interior desta faz 

                                                           
102 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.66. 

Diálogo da luz artificial (projeto Licht Kunst Licht) e luz natural, em área de circulação do Museu dos Reis Bávaros, Hohenschwangau, Alemanha.  
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com que o visitante possa sentir desconforto visual, principalmente se pertencer a uma 

faixa etária mais avançada, como analisado anteriormente. 

Se o percurso apresenta níveis de iluminância elevados, certamente uma exposição com 

baixa luminosidade (relativa) vai parecer que se encontra na penumbra. Este fenómeno 

explica-se pelo fato de o ser humano não ver por quantidade de luz, mas sim por 

contraste. Louis Kahn exemplificava este comportamento perceptivo evocando a eterna 

interdependência entre luz e sombra, pois mesmo um espaço previsto para ser obscuro 

deve, graças a qualquer tipo de abertura, receber a luz suficiente para nos mostrar o 

quanto ele é sombrio.103 Atentando a estas situações, o pesquisador Stefan Michalski 

argumenta: 

“A solução tem de ser arquitetónica: um espaço de transição que demore algum tempo 

a atravessar para a vista se adaptar. Esta transição constitui um problema que só muito 

raramente tem sido bem resolvido.”104 

Conclui-se que a iluminação artificial dos espaços de circulação num museu deve ser 

cuidadosamente tratada, pois não só garante a segurança do visitante para o seu perfeito 

deslocamento, como representa um precioso instrumento de valorização e orientação no 

interior do espaço arquitetónico e, acima de tudo, assegura a adaptação visual do 

público, no momento que antecede o acesso às salas de exposição. 

A título exemplar, observe-se como a equipa Limarí lighting design (LLD) refletiu essa 

preocupação, no recente projeto para o Museo Chileno de Arte Precolombiana, em 

Santiago do Chile: 

                                                           
103 KAHN, Louis I., Silence et lumière - Choix de conférences et d'entretiens 1955-1974, Tradução Mathilde Bellaigue e Chrsitian 

Devillers, Ed. Du Linteau, Paris, 1997 (2º Edição), p. 192 
104 CASANOVAS, Luís Elias, entrevistado pela autora, Lisboa, 29.04.11, citando conversa com Stefan Mischalski na Palestra “A 
Lebre – de Albrecht Dürer”, proferida por Casanovas, no âmbito do Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no Património, 

organizado pela Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz), Porto, 22.04.05 

Luz artificial indicadora de percurso, Centro 

Arte Contemporâneo Graça Morais, Portugal. 
Luz natural demarcando percurso, Museu  

NY Carlsberg Glyptotek, EUA. 

Luz ténue no acesso a sala de exposição com baixos 

níveis de iluminância, Museu do Oriente, Portugal. 
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“Em sintonia com a arquitetura sóbria, os lighting designers decidiram iluminar as 

escadas de acesso exclusivamente a partir de LEDs lineares embutidos nos corrimões 

(4,8W/m, 3000K), proporcionando uma iluminação subtil que auxilia os visitantes a se 

adaptarem ao sistema visual com níveis baixos de luminosidade das salas 

expositivas.”105  

 

 

 

  

                                                           
105 CARVALHO, Fernanda, “Um novo olhar sobre o passado” in Revista L+D. Luz, Design, Arquitetura., nº 54, Editora Lumière, 

São Paulo, Julho/Agosto 2015, p.70. 

Iluminação suave nas escadas de acesso à sala expositiva, para progressiva adaptação visual dos visitantes, no Museu Chileno de Arte Precolombiana. 
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Você está aqui [You are here] 

Fabiana de Barros & Michel Favre | 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. CONTEXTO: iluminar, onde? 
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III. CONTEXTO: iluminar, onde? 

III.1 Uma questão global… 

“Uma linguagem solitária, universal em si própria, a luz une a humanidade, 

abrangendo todo o espectro de necessidades e emoções. Ela define culturas e revela a 

arquitetura, cria sombras e nasce delas (…). Ela pode ser aproveitada para inspirar, 

ajudar, criar um senso de comunidade.”106 

Alegoricamente exprimindo a luta contra as trevas e a vontade de aliar o Homem à 

espiritualidade, "em todas as regiões a luz tem simbolizado o bom e, em efeito, o 

divino".107 Exemplos como as primitivas festas dos solstícios de Verão e de inverno, as 

saturnais da Roma Antiga em dezembro, as comemorações primaveris do carro solar na 

cultura céltica, as festas barrocas explorando os fogos de artifício "para surpreender as 

elites e os convidados e celebrar o poder real"108 até às mais atuais Festas das Luzes,109 

permitem concluir que, desde tempos longínquos e em todo o mundo, o Homem se vem 

dedicando às mais variadas práticas profanas e religiosas para celebrar o simbolismo da 

luz. 

"From the fireworks of antiquity to the rage for lighting at world's fairs, it was not the 

public utility but the fancy lights at fairs and festivities that delighted an audience eager 

to be entertained.”110 

Mas além da questão simbólica e do papel vital que a iluminação desempenha na vida 

quotidiana de qualquer ser humano, este elemento adquiriu uma importância de 

destaque no domínio científico do século XXI, pela sua repercussão em termos de 

                                                           
106 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.23 
107 B0WERS, Brian, A History of Lighting technology, Oxford University Press lnc., Nova lorque, 1998, p.1 
108 NARB0Nl, Roger, Lumière et ambiances : concevoir des éclairages pour l’architecture et la ville, Le Moniteur, Paris, 2006, p.12 
109 De destacar a pioneira Fêtes des Lumières, em Lyon, França. 
110 GERHARO, Auer, "City, light and art", Topos n° 46, Munique, 2004, p.92. 
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energia, ambiente, educação e saúde. 

Precisamente no ano de 2015, ao longo do qual esta dissertação foi desenvolvida, o 

tema central aqui estudado – a luz – foi tópico de debate a nível mundial, conquistando 

uma atenção única e merecida. Declarado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 2015 torn 

415ou-se o Ano Internacional da Luz / International Year of Light and Light-based 

Technologies (IYL 2015). 

Segundo a descrição de John Dudley, Presidente do Comitê de Direção do IYL 2015: 

“Um Ano Internacional da Luz é uma tremenda oportunidade para garantir que os 

responsáveis pelas decisões políticas internacionais e interessados fiquem cientes das 

potenciais resoluções para os problemas tecnológicos de luz. Temos agora uma 

oportunidade única para aumentar a consciência global desta questão.”111 

O objetivo principal desta iniciativa foi o de chamar a atenção da população mundial 

para o desenvolvimento sustentável das tecnologias baseadas na luz, promovendo uma 

discussão global sobre a sua importância cultural, económica, política e ambiental. 

“The International Year of Light is a global initiative which will highlight to the citizens 

of the world the importance of light and optical technologies in their lives, for their 

futures, and for the development of society. It is a unique opportunity to inspire, educate, 

and connect on a global scale.”112 

Infelizmente, neste mesmo século XXI, quando visualizamos a imagem noturna do 

planisfério, continua a identificar-se uma forte distinção entre o hemisfério Norte e o 

Sul, sendo neste último que habita a maioria dos cerca de 1,5 biliões de pessoas ainda 

sem acesso a energia ou luz elétrica.113 

                                                           
111 Disponível em: <http://www.light2015.org/Home/About.html>. Acesso em: 12/2015. 
112 Idem 
113 LOVINS, Amory B., Rocky Mountain InstItúte, Reinventando o Fogo. Soluções ousadas de negócios na era da energia, Editora 

Cultrix, São Paulo, 2013, Prefácio XVII 

Logotipo do evento International Year of Light 2015 (IYL). 
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O mundo diurno e o mundo noturno vistos do espaço: uma clara percepção do excesso versus falta de luz elétrica. 
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 “Over one-quarter of the world’s population lives without access to electricity.”114 

Em paralelo, o êxodo humano para as metrópoles não pára de crescer, considerando-se 

que “até 2030, o número de pessoas vivendo em cidades em todo o mundo deverá 

ultrapassar cinco biliões. Em 2050, estima-se que os centros urbanos sejam compostos 

por um total de 70% da população global.”115 Portanto, é inevitável pensar de forma 

aprofundada como será gerido o consumo de energia e iluminadas as cidades, no futuro. 

”The future development of society in both developed countries and emerging economies 

around the world are intimately tied up with the ability to effectively light our cities, 

homes, schools and recreation areas.”116 

O crescente consumo energético e as mudanças climáticas mundiais representam temas 

de extrema atualidade e preocupação, nos quais a iluminação artificial desempenha um 

papel preponderante. Segundo a AIE (Agência Internacional de Energia), “19% da 

necessidade mundial de eletricidade diz respeito à iluminação.”117 

Assim, em pleno século XXI, todos os museus deveriam encarar como vital a 

diminuição dos consumos energéticos. 

Veja-se o bom exemplo da National Gallery, em Londres, que assume um constante 

compromisso de diminuição dos gastos elétricos e de produção de dióxido de carbono:  

“Preserving this collection in an appropriate environment while ensuring access for the 

public and future generations has been a challenge, particularly when energy costs are 

rising and the demand to reduce our carbon footprint is high. The Gallery is committed 

                                                           
114 “Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA)”. Disponível em: <http://global-off-grid-lighting-association.org/> 
115 PHILIPS LIGHTING, “Why the world needs more light”, 07.10.13. Disponível em: <http://www.psfk.com/2013/10/world-
needs-light-future-light.htm>. Acesso em: 08/2015. 
116 Disponível em: <http://www.light2015.org/Home/WhyLightMatters/Light-in-the-Built-Environment.html>.Acesso em: 12/2015. 
117 ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes), “Dossier: La pollution 
Lumineuse”, 01.08.07, p. 11. Disponível em: <www.jourdelanuit.fr/IMG/pdf/Dossier_ANPCEN_poll_lumineuse-2.pdf>. Acesso 

em 12/2015. 

Objetivos (vermelho) e Emissões (verde) de CO2 na National Gallery, Londres, 

entre 2005 e 2015. 
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to preserving the collection as its highest priority while also accepting the importance of 

reducing our energy consumption.”118 

Em paralelo, o negócio da arquitetura e do lighting design não pára de crescer de forma 

cada vez mais global. Graças à facilidade e velocidade com que hoje pessoas e 

informação viajam através dos mais variados meios tecnológicos, muitos profissionais 

trabalham para todo o mundo e para as mais diversas culturas. 

Escritórios de renome, como o inglês Speirs and Major,119 já desenvolveu projetos 

luminotécnicos para a Europa, Ásia, Oriente médio, África e Américas. As maiores 

empresas de lighting design da atualidade possuem, inclusive, escritórios em diferentes 

pontos geográficos. Observe-se o caso da Light Cibles120, fundada em 1983 por Louis 

Clair e hoje com departamentos em França, China, Malásia e Singapura ou da 

Lichtvision,121 com escritórios em Berlim, Hong Kong e Londres. 

Esta progressiva globalização na área da iluminação também se denota noutros setores. 

As principais marcas de luminárias, que lideram o mercado mundial, assumem presença 

atualmente em todos os continentes. A empresa iGuzzini122, por exemplo, tem 

representações em mais de 64 países, da mesma forma que a Erco123 é distribuída 

internacionalmente. Sem esquecer, claro, a proliferação de produtos oriundos da China. 

Resta relembrar o carácter internacional das Associações de iluminação como a 

IALD124, a IES125ou a CIE126, entre outras; as diversas Feiras de exposição (ex.: 

                                                           
118 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, março 2013, p.2. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/2>. Acesso em 06/2015. 
119 Disponível em: <http://www.speirsandmajor.com/work/architecture/>. Acesso em: 01/2016 
120 Disponível em: <http://www.light-cibles.com/contact>. Acesso em: 01/2016 
121 Disponível em: <http://www.lichtvision.com/contact.html>. Acesso em: 01/2016 
122 Disponível em: <http://www.iguzzini.com/contacts>. Acesso em: 01/2016 
123 Disponível em: <http://www.erco.com/contact/>. Acesso em: 01/2016 
124 Disponível em: <https://www.iald.org/>. Acesso em: 01/2016 
125 Disponível em: <http://www.ies.org/>. Acesso em: 01/2016 
126 Disponível em: <http://www.cie.co.at/>. Acesso em: 01/2016 

Distribuição no mundo de representantes internacionais da marca italiana iGuzzini (esq.) e da alemã Erco (dir.). 



 
 

| 71 |  

Light&Building,127 Light Fair,128 etc.); os Concursos (ex.: Lamp Lighting Design 

Awards,129 Lumen Awardsn130 IES Illumination Awards,131 etc.) ou os Simpósios e 

Conferências (ex.: PLDC132, LEDforum, etc.) que reúnem, periodicamente, um cada vez 

maior número de profissionais de todo o mundo. 

Ainda em debate atual, discute-se a criação de uma Certificação Internacional para 

lighting designers (CLD), que se baseará na prova de competência e domínio prático 

dos candidatos. Segundo a entidade, o objetivo será o de contribuir para uma melhor 

definição da profissão, assim como trazer reconhecimento internacional e visibilidade 

da pessoa certificada, face à concorrência.133 

Os aspectos referidos, e outros talvez que ficaram por enumerar, procuram evidenciar o 

carácter globalizante que atualmente detém a área da iluminação. Porém, indo ao 

encontro da questão levantada pelo lighting designer Arve Olsen, como esta recente 

realidade de projetos internacionais enfrenta os desafios do contexto de cada projeto? 

“The business of architecture and design has become increasingly globalized. (…) 

Developing projects overseas means adding something to another culture, but when we 

do so, how do we approach it? How mindful are we of the local design culture and how 

truthful are we with regard to our own culture?”134  

                                                           
127 Disponível em: <http://light-building.messefrankfurt.com/>. Acesso em: 01/2016 
128 Disponível em:  <http://www.lightfair.com/>. Acesso em: 01/2016 
129 Disponível em: <http://www.lamp.es/en/prizes/objectives>. Acesso em: 01/2016 
130 Disponível em: <https://lumenawards.secure-platform.com>. Acesso em: 01/2016 
131 Disponível em: <http://awards.ies.org/>. Acesso em: 01/2016 
132 Disponível em: <http://www.pld-c.com/>. Acesso em: 01/2016 
133 “Certificação Internacional para Lighting Designer”, artigo in Revista L+D – Luz, Design, Arquitetura, nº 54, Editora Lumière, 

São Paulo, Julho/Agosto 2015, p.20. 
134 OLSEN, Arve, “Imitating or developing a design culture” in Convention Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design 
Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 55. 

 

Intervenção luminotécnica efémera na fachada de um edifício patrimonial, na Fête des Lumière, Lyon, 11.12.10. 
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III.2 …a refletir localmente 

“Para compreender qualquer cena visual e a emoção que ela evoca, deve-se fazer mais 

do que apenas olhar. É preciso compreender o contexto da vida em que ela se encaixa, a 

influência da cultura, a importância dos aspectos demográficos e da resposta humana 

em função da sua escala. Contexto, cultura, aspectos demográficos, escala – esses 

pontos são essenciais para compreender como as pessoas respondem ao espaço, mas 

não são (nem poderiam ser) ensinados na prática.”135 

Após a análise anterior, podemos deduzir que talvez para muitos profissionais a tarefa 

de iluminar artificialmente os espaços de arquitetura se tenha tornado num mero um ato 

globalizado, indiferente à realidade na qual o edifício se insere ou às pessoas que o irão 

experienciar. No entanto, pretendemos neste capítulo evocar alguns fatores que tentam 

comprovar a necessidade do contrário. 

“Can we see the beginnings of lighting design cultures with distinct vernaculars in 

different areas of the world? Is the mindset behind artificial lighting in a region based on 

the people of the region, the architecture of the region, or the natural light of the region? 

Can culture be expressed through lighting?”136 

Evidentemente não nos atreveremos aqui a responder com profundidade às pertinentes 

perguntas lançadas pelo lighting designer Arve Olsen. Porém, acreditamos sim na 

possibilidade de uma cultura ser expressa através da luz, mesmo que de fonte artificial.  

Do ponto de vista da luz natural, não há dúvidas que este elemento varia conforme cada 

ambiente cultural, espelha tradições e detém as notáveis capacidades de nos orientar no 

espaço e no tempo, gerando biorritmos que nos guiam, diariamente, em função do local 

onde vivemos. 

                                                           
135 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.14. 
136 OLSEN, Arve, “Imitating or developing a design culture” in Convention Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design 

Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 56 

Fotografia noturna aérea de Paris, Cidade das Luzes. 
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“Especially when we have lived in a place, we know its rhythms of light and dark, clear 

and cloudy, and bright and dull. (…) These differences and many more can lead to habits 

and rituals having to do with daily rhythms of light, such as gathering to watch the 

sunrise on east-coast beaches or the sunset in the west.”137 

Considerando que o genius loci de um lugar resulta igualmente do papel que a luz nele 

representa, determinados espaços tornam-se memoráveis pelo espírito e peculiaridade 

que aquele elemento único lhes confere. Compare-se cidades como Veneza ou Nova 

Iorque ou observe-se a forma peculiar como a cultura japonesa se relaciona com a luz… 

Apelando ao ‘silêncio visual’, o escritor e filósofo japonês Junichiro Tanizaki escreveu, 

em 1933, o Elogio da Sombra. Como que numa premonição aos futuros malefícios da 

poluição luminosa, este tratado estético contrapôs o escuro e o claro, defendendo que a 

beleza é o resultado da harmonia calculada entre a sombra e a luz, perdendo 

automaticamente a sua existência se os efeitos da penumbra forem suprimidos. Em 

início do século XX, o autor atribuía o gesto de desprezo pela escuridão à sociedade 

ocidental em particular, defendendo que esta “nunca sentiu a tentação de se deliciar com 

a sombra.”138 À questão sobre a origem de uma diferença de gostos tão radical entre o 

Ocidente e Oriente, Tanisaki apontou o facto de os orientais se acomodarem com os 

limites que lhes são impostos, além de não sentirem qualquer repulsa pelo que é 

obscuro: 

"Resignamo-nos a ele como algo que é inevitável: se a luz é fraca, pois que o seja! 

Mais, afundamo-nos com delícia nas trevas e descobrimos-lhe uma beleza própria."139 

 

                                                           
137 MILLET, Marietta S., Light Revealing Architecture, Ed. Ven Nostrand Reinhold, London, 1996, p. 6, 8 
138 TANIZAKI, Junichiro, Elogio da Sombra, tradução Margarida Gil Moreira, Relógio d’Água, Lisboa, 1999 [1933], p.48 
139 Idem, p.49 

Praça do Mercado iluminada, entre as ruas escuras de Veneza (esq.) versus excesso de luz na Timesquare, retratada por Reinhold Nägele, 1953 (dir.) 
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Pelo contrário, o filósofo japonês defendia a opinião de que "os ocidentais, sempre à 

espreita do progresso, agitam-se incessantemente à procura de uma condição melhor 

que a atual. Sempre em busca de uma claridade mais viva, afadigaram-se, passando da 

vela ao candeeiro de petróleo, do petróleo ao bico de gás, do gás à iluminação elétrica, 

para cercar o menor recanto, o último refúgio da sombra.”140 

Apesar de estas transcrições datarem de 1933, ainda hoje se sente o prevalecer deste 

referencial cultural na iluminação japonesa, que condena a tendência de tornar tudo 

visível, iluminado e brilhante. São prova evidente disso os projetos do renomado 

escritório Lighting Planners Associates (LPA), fundado pelo japonês Kaoru Mende, 

defensor de que sombra e escuridão são a essência do lighting design.141 

De ressaltar, porém, que a importância da sombra nunca deixou de ser reconhecida 

pelos mais célebres arquitetos da cultura ocidental, como Louis Kahn, que descreve em 

Silence et Lumière: 

“Je perçois la Lumière comme la source de toutes présences, et le matériau comme de la 

lumière dépensée. Ce qui est fait para la Lumière projette une ombre, et l’ombre 

appartient à la Lumière.”142 

Mas, a forma como será estabelecido esse jogo de luz e sombras, nas áreas externas que 

nos rodeiam e nas internas que nos acolhem, fará com que os espaços ganhem 

ambiências totalmente distintas. Evidenciando os cheios ou os vazios, tonalidades e 

texturas específicas, através de uma iluminação mais ou menos intensa, com 

temperaturas de cor mais fria ou mais quente, segundo uma emissão de luz direta ou 

                                                           
140 TANIZAKI, Junichiro, Elogio da Sombra, tradução Marg. Gil Moreira, Relógio d’Água, Lisboa,1999 [1933], p.49 
141 MENDE, Kaoru, “Sombra e Escuridão: A Essência do Lighting Design”, Palestra no 5º Ledforum, Realização Revista L+D e 

Editora Lumière, São Paulo, 21 e 22 Agosto 2014. 
142 KAHN, Louis I., Silence et lumière - Choix de conférences et d'entretiens 1955-1974, Tradução Mathilde Bellaigue e Chrsitian 

Devillers, Ed. Du Linteau, Paris, 1997 (2º Edição), p. 214 

Shôji: a importância da luz e da sombra na 

arquitetura tradicional japonesa. 

 

Kyoto State Guest House, 2005. Projeto luminotécnico de Kaoru Mende (LPA). 
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indireta… todos esses ingredientes poderão fazer o projeto exprimir com maior ou 

menos evidência, a cultura de um determinado lugar. 

E, ao falar de lugar, não podemos deixar de apontar a questão geográfica. De facto, cada 

local, além do seu tipo de clima com temperaturas médias, ventos, índices de 

pluviosidade e umidade próprios, apresentará valores de iluminância externa 

particulares e número de horas de luz solar ao longo do ano muito específicos. 

Só dentro da Europa, por exemplo, verifica-se um comportamento de luz diurna muito 

distinto entre o norte e o sul, como descreve o escandinavo Arve Olsen: 

“Natural light in Scandinavia is equally distinct as the design language of the region. It 

is cooler in colour temperature than in southern Europe. The sun can be above the 

horizon all night and below the horizon all day; the blue hour can last for four hours and 

the aurora borealis dances across the night sky.”143 

Não só para o projeto arquitetónico, mas também para o luminotécnico, parece-nos 

fundamental conhecer as características e comportamentos climatéricos, a localização e 

o entorno de cada edifício a ser projetado. 

No caso de um museu, estes fatores serão determinantes para a definição da quantidade 

e tipo de aberturas para o exterior, não só para a qualidade ambiental interior do espaço, 

como para a conservação preventiva do seu acervo. O projeto de iluminação interno 

terá, portanto, que estabelecer uma postura adequada em relação à realidade climatérica 

e natural envolvente. Poder-se-á optar pelo máximo aproveitamento da luz natural 

externa, desde que devidamente filtrada de forma a não danificar os objetos expostos 

(ver cap. V.2) ou, em oposição, o diálogo que o interior terá com a realidade luminosa 

externa poderá ser propositadamente contrastante. 

                                                           
143 OLSEN, Arve, “Imitating or developing a design culture” in Convention Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design 

Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 2015, p. 56. 

Simulação representando as mudanças na temperatura de cor da luz natural ao longo de 24h.  
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De um modo geral, e como será verificado nos exemplos do capítulo VI, observa-se 

uma tendência geral em permitir a entrada de luz natural nos espaços museográficos, o 

que, durante algumas décadas da segunda metade do século XX, foi geralmente 

condenado. Recorrendo a métodos eficazes de filtragem dos raios nocivos, esta 

iniciativa, além de representar uma poupança nos consumos energéticos, aumenta a 

relação do visitante com o contexto externo onde se insere o museu. A título exemplar, 

na reforma de 1999 do Saguão dos Fósseis do Museu de Historia Natural de Nova 

Iorque, o projeto luminotécnico de H.M.Brandston & Partner devolveu à galeria a 

entrada de iluminação diurna, que em tempos havia sido bloqueada, o que, segundo o 

autor, “naturalmente acrescentou veracidade à experiência do ‘você está aqui’.” 144 

Como analisado no capítulo II.4, o desenho da luz é determinante para a adaptação 

visual do visitante a cada um dos espaços internos de um museu, começando pela 

entrada principal, passando pelos acessos verticais e áreas de circulação, até às salas de 

exposição. Apesar do leque alargado de ambientes iluminados em que o olho humano é 

capaz de ver - desde 1 lux proveniente da luz lunar aos 100.000 lux resultantes do sol145 

- a visão humana demora alguns minutos para adaptar-se quando transita de uma 

atmosfera com muita luminosidade para outra de mais penumbra e vice-versa.146 

Portanto, as características geográficas e climatéricas de um determinado local não 

devem ser ignoradas no momento de definir o conceito luminotécnico de um museu, 

uma vez que podem alterar bastante o modo como este será vivenciado. 

 

                                                           
144 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.69. 
145 ERCO, “Basics/History. Percpetion-oriented lighting design”, in Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.19. 

Disponível em: <http://www.erco.com/guide>. Acesso em: 07/2014. 
146 MICHALSKI, Stefan, “Light, Ultraviolet and Infrared”, in Ten Agents of Deterioration, Canadian Conservation Institute (CCI), 

Ottawa, 2010, p.5. Disponível em: <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx>. Acesso em: 07/2014. 
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Mas, que outras condicionantes próprias do lugar poderão ser influentes no momento de 

iluminar um museu? O que dizer, por exemplo, das influências políticas, económicas e 

socioculturais de um determinado contexto para o projeto luminotécnico? 

Do ponto de vista social, um bom projeto de arquitetura nunca deve ser indiferente à 

sociedade e cultura do país ou cidade onde se insere. Também em termos do projeto de 

iluminação, esses aspectos devem ser analisados pela projetista, que além de trazer para 

o projeto a sua experiência pessoal, deverá atender à cultura local.  

“A resposta emocional é definida pela cultura que o rodeia – é que é o seu país, sua 

região ou mesmo o seu local de trabalho. Esses aspectos estão sujeitos às influências do 

meio: pessoas e climas que afetam suas preferências, seus sentimentos. É 

responsabilidade de um designer despertar sensibilidade para aquelas emoções, porque 

elas são parte da vida das pessoas.”147 

Dentro da população que visita um museu numa determinada cidade, podemos 

considerar que aquela se dividirá entre turistas e visitantes locais. A sociedade natural 

dessa localidade terá algumas características específicas, como uma maior ou menor 

tradição de visita a entidades culturais, um tipo e número de visitantes médio ou uma 

faixa etária predominante. São dados importantes para entender o público alvo. 

Certos acontecimentos históricos também podem interferir socialmente no tipo de 

acesso aos museus. Como exemplo, atente-se à mudança sociocultural originada pela 

introdução da luz elétrica nas instituições museológicas, no início do século XX. A sua 

utilização permitiu alargar o leque e número de visitantes e assim aumentar o 

dinamismo da afluência aos museus, a partir desse período, como relatou Louis 

Hautecoeur, em 1933: 

                                                           
147 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.122. 

A Party of Working Men at the National Gallery, Gravura de 

E.J. Brewtnall, Londres, 1870. 
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“L’éclairage artificiel permet d’ouvrir les Musées par les jours de brouillard et après la 

tombée de la nuit. Les Musées américains sont très souvent ouverts le soir et sont ainsi 

accessibles aux ouvriers, après leur travail, aux étudiants après leurs cours.” 148 

Relativamente à faixa etária dos visitantes, e relembrando o tema desenvolvido no cap. 

I.2, as pessoas de idade mais avançada têm mais dificuldade de visualização, além de 

tempos prolongados de adaptação visual quando confrontadas com fortes contrastes 

luminosos. Este fenómeno leva alguns especialistas como Stefan Michalsky149 ou 

Kevan Shaw150 a defender que a iluminação se deve adaptar conforme o tipo de público. 

Se há anos atrás essa flexibilização parecia impossível, hoje a evolução tecnológica já 

tornou viável essas medidas, como será observado no capítulo IV.2. 

Em termos económicos ou políticos, algumas considerações também podem ser 

apontadas. Os recursos disponíveis para a realização do projeto, o custo da energia 

local, os consumos exigidos ou a disponibilidade e preço da tecnologia e equipamentos 

oferecidos, representam alguns dos condicionamentos que poderão influenciar o projeto 

luminotécnico. 

Por exemplo, a média do budget aplicado à iluminação nos projetos museográficos em 

que o escritório alemão de lighting design Lich Kunst Licht participou, ronda os 5%,151  

face ao custo total da obra. Porém, este rácio não pode ser generalizado a todas as 

realidades económicas!… 

Outro aspecto a observar, é o do aumento das exigências ambientais e das políticas 

energéticas que apelam a um cada vez menor consumo elétrico por parte dos edifícios. 

                                                           
148 HAUTECOEUR, Louis, “Architecture et organisation des Musées”, in Revista Museion, volumes 23-24, Office International des 

musées, Paris, 1933, p.25 
149 MICHALSKI, Stefan, “Light, Ultraviolet and Infrared”, in Ten Agents of Deterioration, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 
2010, p.2. Disponível em: <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx> 
150 SHAW, Kevan, Museum Lighting in the Second Decade of the 21st Century, Edinburgh, Setembro 2010, p.2. Disponível em: 

<http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/Shaw_Museum_Lighting_21st_Century.pdf>. Acesso em: 05/2014. 
151 Média resultante da análise de budget a oito projetos de museus. 

Disponível em:  <http://www.lichtkunstlicht.com/en/projects/museums.html>. Acesso em: 12/2015. 



 
 

| 79 |  

Ao mesmo tempo, é requerida nos dias de hoje uma crescente melhoria da apresentação 

e qualidade expositiva dos espaços museográficos. Na busca desse equilíbrio de gestão, 

a questão económica não pode deixar de ser um fator decisivo das opções assumidas. 

Observe-se o exemplo da postura de investimento de museus como o Prado, em Madrid, 

que em 2014 avançou com o projeto inovador "Iluminando o Prado" envolvendo a 

substituição das lâmpadas halógenas por novas luminárias equipadas com tecnologia 

LED, em todas as salas da galeria de arte, economizando 75% de energia por ano: 

“Renovarse o morir. Eso es por lo que ha apostado el Museo más importante de España. 

Este museo clásico y tradicional ha decidido inmiscuirse en la vanguardia que sigue el 

arte en estos momentos. La tecnología avanza y la innovación es utilizada por el 

mercado del arte para atraer a un público cada vez más variado y exigente.”152 

Em termos de decisões politicas, uma participação mais ou menos ativa por parte do 

estado e município local irá traduzir-se em formas de financiamento distintas que 

também terão influência na execução dos projetos. Embora de forma indireta, interessa 

saber como essa gestão pode ou não interferir nas opções projetuais, nomeadamente 

luminotécnicas, em diferentes contextos governamentais. 

No caso do Brasil, historicamente tem sido competência do Estado o fomento às artes e 

à cultura, mas as últimas décadas têm sido marcadas pelo aumento de parcerias público-

privadas, através de leis de incentivo.  

Já em referência aos EUA, Howard Brandston em 1980 alegava que “os critérios para 

iluminação parecem atender apenas a políticas energéticas”.153 Três décadas mais tarde, 

acrescenta: 

                                                           
152 LORITE, Miguel Angel Rodríguez, La Iluminación en las exposiciones temporales de bienes culturales, Madrid, 30 Julho 2010, 

p.4. Disponível em: <http://ge-iic.com/files/Exposiciones/La_iluminacion.pdf>. Acesso em: 11/2015. 
153 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.140. 

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert. Teste luminotécnico no âmbito do projeto “Iluminando el 

Prado”, justapondo na mesma obra iluminação com lâmpadas halógenas (esq.) e novas luminárias LED (dir.). 
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“O estado de flutuação das reservas de energia neste país tem causado mais dano à 

prática de iluminação do que qualquer outro acontecimento histórico. Um rápido olhar 

sobre as recomendações da IESNA, da terceira à sexta edição, mostra que elas 

cresceram e diminuíram com a maré da energia.”154 

Concordando com Brandston, as políticas energéticas não podem monopolizar 

totalmente os projetos de iluminação, mas são sem dúvida um importante critério nos 

dias de hoje, em qualquer parte do mundo. Por um lado, reduzir as emissões de energia 

e consequentemente de dióxido de carbono (CO2) é uma forma de diminuir a 

contribuição do efeito estufa para o aquecimento global. Por outro lado, a necessidade 

de redução dos consumos elétricos é urgente face aos custos imprevisíveis de 

combustíveis fósseis que marcam a economia atual. Como referido anteriormente, a 

National Gallery, por exemplo, vem seguindo as metas definidas pelo governo inglês: 

“In response to the impact of CO2 emissions on the environment and the prospect of 

dwindling fossil fuel reserves, the UK government has set target deadlines to reduce 

CO2 emissions. The Government's current target is a 34% reduction in CO2 emissions by 

2020 and an 80% reduction by 2050. (…) For the National Gallery the challenge has 

been to achieve substantial reductions in our energy use, while maintaining, or 

improving, our environmental conditions for the preservation of the collection”155 

Em suma, estes e eventualmente outros fatores que ficaram por referir, procuram 

chamar a atenção do leitor para a importância de se atentar à singularidade do contexto 

em que um novo projeto se insere.  Não esqueçamos nunca, como defende Brandston, 

que “a iluminação é o moderno caminho para nossa cultura e sua preservação. A luz é 

promotora, apreciadora, percursora da nossa cultura.”156  

                                                           
154 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.140. 
155 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.1. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/3>. Acesso em 06/2015. 
156 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 

Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.146. 
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IV. TECNOLOGIA: iluminar, como? 

IV.1 A revolução dos LEDs… 

Além de proporcionar os mais variados efeitos visuais e estéticos, um projeto 

luminotécnico contemporâneo não pode ser indiferente a alguns pontos-chave, como a 

funcionalidade, a sustentabilidade e a eficiência.157 Nesse sentido, um parâmetro 

indispensável e determinante para o resultado do projeto de iluminação, nomeadamente 

museográfico, consiste na opção pelos tipos de fonte de luz e sistemas de controle. 

“The choice of light sources outlines the technical qualities of the lighting design 

concept and the limits to the lighting qualities that can be achieved.”158 

A tecnologia na área da iluminação tem vindo a evoluir de forma extremamente célere 

nas últimas décadas e, hoje, o mercado oferece uma extensa gama de produtos e 

soluções. No caso particular das salas expositivas de um museu, a escolha pelo tipo de 

equipamentos de iluminação e respetivas lâmpadas apresenta-se como uma tarefa 

rigorosa, pois não só se encontram em jogo opções de cariz estético e funcional, como 

também delicadas condicionantes a nível da conservação preventiva, como será 

analisado no capítulo seguinte.  

“Providing and maintaining an in-house lighting service is therefore essential. The 

design and installation has to be efficient, discreet and easily maintained.”159 

 

                                                           
157 LOWTHER, Clare, SCHULTZ, Sarah, Bright. Architectural Illumination and Light Installations, Frame Publishers, Amsterdam, 

2008., p.5 
158 ERCO, “Basics / History. Percpetion-oriented lighting design”, in Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.72. Disponível em: 
<http://www.erco.com/guide>. Acesso em 05/2015. 
159 MUIRHEAD, Simon, PICKUP, Geoff, “The British Museum: Lighting a three-dimensional object” - Design Office, British 

Museum, 28 Janeiro 1987, in S.A., Lighting – Pré-Print. A conference on lighting in Museum, Galleries and Historic Houses, organ. 
The Museum Association, United Kingdom for Conservation, Group of Designers and Interpreters in Museums, Ed. Lighting 

Developments, London, 1987, p.101 
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‘Eficiência, descrição e fácil manutenção’ representam assim importantes fatores a 

considerar na escolha do equipamento de iluminação museográfica, parâmetro para o 

qual a fonte de luz eleita terá particular relevância. 

Sucintamente, os tipos de lâmpadas existentes podem ser agrupados segundo três 

grandes setores: o primeiro engloba as lâmpadas que usam um filamento incandescente 

metálico (incandescentes normais160, halógenas, halógeno-refletoras e tungsténio-

halogéneo); o segundo grupo refere-se às lâmpadas de descarga (fluorescentes, vapor de 

mercúrio de alta pressão, vapor de sódio de baixa ou alta pressão, vapores metálicos); e 

um terceiro grupo corresponde à mais recente tecnologia de semicondutores, os LEDs 

(Lighting Emitting Diodes ou Díodos Emissores de Luz). 

Surgindo inicialmente nos anos 80 para aplicações pontuais, a tecnologia LED 

representa hoje a maior revolução dos últimos tempos no campo da iluminação e tudo 

aponta para que, muito em breve, ela venha a substituir por completo todos os outros 

tipos de lâmpadas presentes no mercado, ditas convencionais.161 

“Nous avons connu une transition similaire en musique, du vinyle au CD et du CD à la 

puce, puis en photographie, entre les appareils argentiques et numériques. Efficacité, 

qualité de lumière et confort visuel, le gigantesque potentiel des diodes 

électroluminescentes en fait les sources lumineuses de l’avenir. Leur bilan énergétique 

en fait aussi une solution intéressante par rapport aux lampes à incandescence et 

halogènes.”162 

  

                                                           
160 Observe-se que as lâmpadas incandescentes estão sendo ‘banidas’ do mercado. No caso do Brasil, a partir de janeiro 2016 as de 
60W foram proibidas de ser comercializadas e em breve as de 40W e 25W passarão pelo mesmo processo. 
161 Atualmente, na Alemanha, os sistemas baseados em LED já correspondem a 40% de todas as instalações novas no campo da 

iluminação urbana e 20% a nível interno. Após 8 anos de intensa pesquisa, a marca de iluminação alemã de referência mundial – 
ERCO -  desde Janeiro de 2015 que se restringe exclusivamente à produção de luminárias LED com quase 5000 produtos. 
162 ERCO, “Éclairer avec des LED – notions de base, Optoéletronique, outils d’éclairage et applications", Lüdenscheid, 2014, p.2 

Esquema de composição de um LED (Díodo Emissor de Luz). 
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Grupo 2 – Lâmpadas de descarga. 

Grupo 1 – Lâmpadas de filamento incandescente. 

Grupo 3 – Semicondutores. 
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Revolucionários pela robustez, longevidade e rendimento luminoso elevado, os LEDs 

são compostos por cristais semicondutores que transformam por eletroluminescência a 

energia elétrica diretamente em luz.  

Como umas das principais vantagens dos LEDs reconhece-se o reduzido consumo de 

energia face a qualquer outro tipo de fonte de luz artificial, característica que atualmente 

se tornou fundamental face à crescente demanda mundial de energia e necessária 

diminuição de CO2 (ver cap. III.1). 

No campo da iluminação museográfica, a recente tecnologia LED tem se revelado 

muito promissora, pois além do referido reduzido consumo energético, trata-se de uma 

fonte luminosa que não emite ultravioletas nem infravermelhos, raios nocivos para as 

peças de arte (ver cap.V.2). 

Como outras vantagens, pode enumerar-se o prolongado tempo de vida útil (cerca de 25 

vezes superior à lâmpada halógena), o consequente baixo custo de manutenção, a boa 

eficiência energética e a possibilidade de regulação de fluxo luminoso, sem alteração da 

temperatura de cor: 

“Artwork in galleries has traditionally been lit using halogen lighting. However, 

halogens tend to be very good at rendering reds and yellows but less efficient at 

rendering blues and greens. Halogen light also tends to become redder upon dimming. 

LEDs do not suffer from these limitations.”163  

Manter a temperatura de cor constante, mesmo com a variação de corrente 

(dimerização), é uma grande vantagem dos LEDs face à lâmpada halógena, em especial 

para museus e lojas. Mas, curiosamente, os mais ‘nostálgicos’ parecem ter ficado 

desconsolados com tal conquista, principalmente no caso dos projetos residenciais e de 

                                                           
163 “CS101: Amesterdam welcomes new age in museum lighting”, p.1, 01.04.2015, Lumileds Holding B.V. Disponível em: 

<http://www.lumileds.com/uploads/422/CS101-pdf>. Acesso em: 08/2015. 

Evolução da eficiência (em lumens/watt) das diferentes fontes de luz desde 1879: a ‘vitória’ do LED. 
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hotelaria. Nada que a ciência não conseguisse rapidamente ultrapassar, existindo hoje 

produtos LED em que face à diminuição de intensidade luminosa para 5%, a 

temperatura de cor suavemente aquece, passando de 2700K para 1800K, sem 

comprometer a restituição cromática. 

“Innovating means applying new technology without renouncing the beatuty of the past. 

Thanks to warm-dimming, LED technology has won over the hospitality & living 

sectors too.”164 

No campo da temperatura de cor, uma recente inovação trazida pela tecnologia LED 

corresponde ao ‘branco ajustável’, tradução literal do termo oficial inglês tunable white, 

que permite a variação de temperatura de cor (da mais quente à mais fria) numa mesma 

luminária LED. Esta solução aparenta ser ideal para lojas, joalharias ou museus, pelas 

características que estes diferentes tipos de espaços têm em comum: por um lado, é 

essencial apreciar a cor e as características dos materiais e objetos expostos e, por outro, 

é necessário flexibilidade, pois o layout de exposição pode variar com frequência. 

“Tunable white keeps the colour temperature constant and uniform, even between 

products of different sizes with a heterogeneous number of warm and cold LEDs. It also 

ensures the same level of flux in the two extreme temperatures of 2700K and 5700K.”165 

A celeridade na evolução dos LEDs tem sido tão grande que em poucos anos algumas 

declarações de especialistas já se tornaram obsoletas. Em 2010, Kevan Shaw alertava-

nos para o dilema entre ‘restituição de cor’ versus ‘poupança energética’, questionando: 

“What are we to do? Should we compromise on colour rendering and achieve energy 

savings?”166 

                                                           
164 iGuzzini, “Warm Dimming. From halogen to LED and back again” in Topics & Tools – Second Half 2015. The Product Book 

System, Milão, 2015, p.9. 
165 iGuzzini, “Laser Blade. Goes Tunable White” in Topics & Tools – Second Half 2015. The Product Book System, Milão, 2015, 

p.19. 

Tunable White: com a mesma luminária LED tornou-se possível ajustar a temperatura de cor ideal, em função do objeto a iluminar. 
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Com efeito, o índice de reprodução cromática (IRC)167 dos LED ainda ficava, há poucos 

anos atrás, muito aquém das lâmpadas halógenas. Porém, a evolução foi de tal forma 

célere, que hoje já apresenta resultados excelentes, com níveis de IRC até 97. 

Ainda assim, uma nova discussão surgiu entre os especialistas no que diz respeito à 

avaliação dos LEDs, segundo o parâmetro IRC. Tendo os díodos emissores de luz 

características espectrais muito distintas das lâmpadas tradicionais, acontece que 

comparando, por exemplo, uma lâmpada fluorescente compacta e outra LED, ambas 

com IRC=85, as cores refletidas do objeto iluminado, com cada um dos tipos de luz, 

podem ser percecionadas de modo distinto, uma vez que o espectro de luz emitido pela 

lâmpada compacta fluorescente é muito mais estreito que o dos LEDs. 

Segundo Rubens Rosado, “este aspecto vem sendo amplamente discutido entre a 

comunidade de estudiosos sobre iluminação LED e o NIST (National Institute of 

Standards and Technology), que em breve deverá apresentar uma nova escala de 

qualidade de cores (CQS) a ser adotada pela Comissão Internacional de Iluminação 

(CIE), como substituta do padrão atual, o IRC.”168 

Um desafio maior que esta tecnologia ainda está enfrentando, corresponde à própria 

fabricação dos LEDs.  

“Le processus de production des LED entraîne une certaine imprécision de la couleur 

obtenue, ce qui oblige à classer et à trier les diodes. Une qualité homogène de la 

lumière exige une sélection très stricte des composants selon des catégories définies”169 

                                                                                                                                                                          
166  SHAW, Kevan, Museum Lighting in the Second Decade of the 21st Century, Edinburgh, Setembro 2010, p.1. Disponível em: 
<http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/Shaw_Museum_Lighting_21st_Century.pdf>. Acesso em: 05/2014. 
167 IRC ou CRI (Color Rendering Index) foi desenvolvido e publicado pela CIE (Comission Internationale d’Eclairage) em 1974 

para avaliar a qualidade de cor das fontes de luz. Descreve o desvio do teste da fonte de luz em relação a uma fonte de referência. Se 
as cores forem reproduzidas fielmente comparando com a luz do dia ou uma lâmpada incandescente, o CRI atinge o seu máximo 

100. 
168 ROSADO, Rubens, “A questão da reprodução das cores na iluminação a LED”, in Revista Lumière Electric, Editora Lumière, 
São Paulo, Julho 2014, p. 64  
169 ERCO, “Éclairer avec des LED – notions de base, Optoéletronique, outils d’éclairage et applications", Lüdenscheid, 2014, p.6 

Informações sobre os LEDs atualmente disponíveis no mercado já com elevado IRC, > 90. 



 
 

| 88 |  

As características dos materiais que compõem a produção dos LED ainda oscilam 

bastante, variação essa que altera a temperatura e reprodução de cor do produto final. 

Para já, o sistema internacional da ‘binagem’ definiu uma classificação através de 

parâmetros técnicos que, em certa medida, dão alguma garantia ao comprador. Com 

efeito, escolher um produto LED exige uma análise muito mais completa do que 

normalmente era necessário com as fontes de luz convencionais. Por exemplo, a 

garantia dada pelo produto sobre o comportamento do LED após certo tempo de vida, é 

fundamental. O parâmetro “L” descreve com precisão o valor do fluxo luminoso final e 

o “B”, o nível de confiança dos dados informados. 

“50,000h L80 B10 (ta 25ºC), for example, means that the flow will be 80% of the initial 

value (L80) after 50,000h with a confidence level of 90% (B10), at an ambient 

temperature of 25ºC. This means the level of uncertainty regarding the data is only 10% 

(B10), so the data is extremely reliable. Whereas if the level of uncertainty is B50, or 

50%, the reliability of the data is obviously much lower.”170 

Outro parâmetro relevante que avalia a qualidade do LED refere-se à consistência da 

cor e é definido pela escala MacAdam, nomenclatura dada em homenagem ao seu 

inventor. Até ao valor 3, significa que a diferença cromática entre cores de LED é 

impercetível ao olho humano.171 Infelizmente, poucos fabricantes respeitam esse limite, 

apresentando produtos com LEDs de step MacAdam 4 ou mais… 

“A 1-step MacAdam ellipse defines a zone in the CIE 1931 2 deg (xy) colour space 

within which the human eye cannot discern colour difference. Most LEDs are binned at 

the 4-7 step level, in other words you certainly can see colour differences in LEDs that 

are ostensibly the same colour.”172 

                                                           
170 iGuzzini, “Led is B. How to recognize the lifetime reliability of an LED product.” in Topics & Tools – Second Half 2015. The 

Product Book System, Milão, 2015, p.8 
171 iGuzzini, “Laser Blade. Goes Tunable White” in Topics & Tools – Second Half 2015. The Product Book System, Milão, 2015, 
p.21. 
172 Disponível em: <http://www.photometrictesting.co.uk/File/blog_LED_colour_difference.php>. Acesso em 12/2015. 

Representação das elipses de Macadam num diagrama cromático da CIE, 1931.  
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Importa ressalvar que a exigência na qualidade do tipo de LED e do respetivo sistema 

óptico da luminária é essencial para o bom desempenho do resultado pretendido. 

Sendo os LEDs sensíveis à temperatura, a gestão térmica através de uma boa dissipação 

de calor é uma característica essencial para explorar plenamente o fluxo luminoso e 

garantir o desempenho e a longevidade dos LEDs, que “devem funcionar a temperaturas 

não críticas durante toda a duração da sua vida potencial, e cuja performance específica 

deve permanecer idêntica.”173  

“The LEDs are built in so they operate below critical temperatures. A correct thermal 

balance maintains the quality of the LEDs even after thousands of hours.”174 

Por fim, torna-se essencial para os efeitos desejados na iluminação museográfica, 

esclarecer como se processa a projeção da luz na tecnologia LED. 

Se, tradicionalmente, o ângulo do facho de luz era definido pelos refletores das 

lâmpadas ou das luminárias, com os LEDs encontraram-se novas soluções para 

‘orientar’ a luz através dos sistemas ópticos. 

A marca de referência internacional Erco, por exemplo, desenvolveu para os seus novos 

projetores, sistemas para difusão da luz de fabricação própria. Através de uma óptica 

secundária - o colimador175 - a luz dos LED é projetada segundo raios paralelos com a 

distribuição desejada. O fabricante iGuzzini, por sua vez, recorre a diferentes tipos de 

sistemas ópticos para ‘esculpir’ a forma como os fachos de luz irão ser projetados, como 

a Opti Beam.176 Tratam-se de mini-ópticas multifacetadas cuja textura especial 

                                                           
173 ERCO, “Éclairer avec des LED – notions de base, Optoéletronique, outils d’éclairage et applications", Lüdenscheid, 2014, p.5 
174 iGuzzini, “Long lasting precision. Designed to amaze.” in Trick Push the Boundaries,  Milão, 2015, p.17. 
175 Dispositivo construído a partir de um material que absorve radiação e usado para direcionar e suavizar feixes de radiação. 
176 iGuzzini, “Opti Beam micro optics. Flawless light effects.” in Laser Blade. Line to Circle, Milão, 2015, p.19. 

Sistema de mini-refletor para LED (Opti-beam), desenvolvido pela marca iGuzzini e aplicado no modelo de luminária Laser Blade. 
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amplifica os reflexos dos raios emitidos pelos LEDs, criando um efeito final preciso, 

com uniformidade total de cor e sem projeção de duplos arcos, defeito frequente em 

luminárias LED comuns. 

“We shape our lenses like light sculptors (…). All this is based on lenses, reflectors, 

refractors, diffusers, materials and accessories that are brought together to create 

exclusive, high-precision optic systems that maximize luminous flows and enhance the 

qualities of the light source. Each optic is designed for a specific purpose and 

guarantees clear, sustainable visibility.”177 

Apesar da notoriedade dos referidos avanços, as pesquisas prosseguem no domínio da 

tecnologia LED, tentando alcançar uma maior homogeneidade dos materiais e dominar 

a previsibilidade dos resultados, sem que haja divergência de propriedades fotométricas, 

fluxo luminoso e temperatura de cor, como ainda hoje acontece com os produtos dos 

fabricantes que não recorrem a LEDs de primeira qualidade. 

Como será testemunhado no capítulo seguinte, a realidade é que muitos museus já 

foram conquistados pelas vantagens revolucionárias deste novo tipo de iluminação. 

“O prêmio Nobel de Física deste ano (2014) contemplou uma descoberta que já se 

transformou em tecnologia e permitirá uma revolução nos processos de geração de luz. 

Sem dúvida, desde a descoberta do fogo e da invenção da lâmpada incandescente, 

temos realmente uma grande revolução tecnológica, que lança uma nova luz em nossas 

vidas.”178 

Vários especialistas, como o físico brasileiro Adilson de Oliveira ou o lighting designer 

alemão Andrea Schulz, defendem que, após a invenção do fogo na pré-história e da 

lâmpada elétrica no século XIX por Edison, estamos presenciando a terceira maior 

revolução no campo da iluminação artificial, com a tecnologia LED.179 

                                                           
177 iGuzzini, “It’s in the optics.” in Topics & Tools – Second Half 2015. The Product Book System, Milão, 2015, p.4 e 5. 
178 Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/uma-nova-luz-em-nossas-vidas>. Acesso em 11/2015. 
179 SHULZ, Andreas, “The biggest step since Edison – From analogue to digital lighting”, Palestra no 6º Ledforum, Realização 

Revista L+D e Editora Lumière, São Paulo, 20 Agosto 2015. 

Esquema mostrando crescente complexidade das fontes de luz e sistemas ópticos, ao longo do tempo. 
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O tempo é sem dúvida de mudança, mas para atingir bons resultados - nomeadamente 

no caso da iluminação museográfica - é necessário muito empenho e profissionalismo, 

como atenta Kevan Shaw, ciente deste período de transformação: 

“We are in an unprecedented era of change. As museum professionals whose task is to 

preserve, protect and display our heritage change is something we normally do our best 

to avoid. We now have to take this in our stride as lighting is at the forefront in this 

period of transformation. Not only are we confronted by new and different lighting 

technologies, we are under pressure to reduce energy usage – resulting in many of the 

lighting tools we are familiar with likely to be legislated out of existence. With respect 

to conservation, we are now required to consider total exposure over time rather than 

just the simple illuminance on objects.” 180 

 

 

  

                                                           
180 SHAW, Kevan, Museum Lighting in the Second Decade of the 21st Century, Edinburgh, Setembro 2010, p.1. Disponível em: 

<http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/Shaw_Museum_Lighting_21st_Century.pdf>. Acesso em 05/2014.  

Testes laboratoriais ao projetor em LED Cantax, da marca Erco. 
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IV.1 …e dos sistemas de automação 

Além da revolucionária iluminação LED, importa também aludir a importantes 

ferramentas que têm recentemente transformado o campo da iluminação e cuja 

tendência futura aparenta ser de crescimento exponencial: os sistemas de controlo e 

automação. 

“Basically a light that is switched off or dimmed to minimum output is using a relatively 

small amount of energy and is causing minimal degradation of the lit object. We need to 

consider more systems that respond to visitor presence, but in a subtle way.” 181 

Tem-se vindo a assistir a uma cada vez maior adesão a sistemas de controlo e a 

sensores, que associados às luminárias, formam um conjunto completo de ferramentas 

que permitem trazer à arquitetura respostas customizadas e polivalentes. Com essas 

tecnologias, “cada aparelho torna-se um instrumento, um utensílio de iluminação 

destinado a uma aplicação específica.”182 

Em termos de dimerização, existem diversos tipos para a tecnologia LED: analógico, 

como controle de fase 2-fios, 3-fios e 0-10v ou Digital, como DALI ou DMX.183 

Dimerizáveis e estáveis no momento de acendimento, as luminárias LED revelaram-se 

muito adequadas à dimerização, apresentando flexibilidade e eficacidade. Porém, é 

muito importante verificar sempre a compatibilidade do sistema com o driver da 

luminária LED. Caso não haja ‘diálogo’ entre os equipamentos, o controle luminoso 

será deficiente ou impossível. 

                                                           
181 SHAW, Kevan, Museum, Lighting in the Second Decade of the 21st Century, Edinburgh, Setembro 2010, p.2. Disponível em: 

<http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/Shaw_Museum_Lighting_21st_Century.pdf>. Acesso em 05/2014. 
182 ERCO, “Éclairer avec des LED – notions de base, Optoéletronique, outils d’éclairage et applications", Lüdenscheid, 2014, p.1 
183 BENUCCI, Ricardo, “Contrôle e Dimerização do LED”, Palestra do 6º Ledfroum, org. L+D, São Paulo, 21.08.15. 

Dimerização remota de luminárias LED através de sistema digital de controle. 



 
 

| 93 |  

“Le confort d’utilisation que permet la commande de la lumière ouvre de nombreuses 

perspectives conceptuelles. Pour créer un éclairage scénographique au sens de ‘tune 

the light’ et économiser l’énergie comme jamais"184 

Já soluções como sensores de presença e de luminosidade185 apresentam uma vantagem 

dupla no caso dos museus. Por um lado, reduz-se consideravelmente o elevado consumo 

energético a que estes espaços, sempre iluminados, estão sujeitos. Por outro lado, 

viabiliza-se a diminuição do tempo de exposição das obras de arte à luz e seus 

componentes agressivos (U.V. e I.V.), a analisar no capítulo V.2. Principalmente “para 

a exposição de coleções muito sensíveis à luz, devem-se utilizar, sempre que possível, 

sistemas que acionam a iluminação apenas quando necessário.”186 

“Existen sistemas de control electrónicos que permiten un control combinado: regulan 

la entrada de luz natural mediante lamas movibles y si es necesario la complementan 

con luz artificial. No obstante, en cualquier caso se requiere un sistema de iluminación 

que asegure una iluminación apropiada en caso de no disponer de la suficiente luz 

diurna o por la noche.”187 

Numa outra perspetiva, alguns especialistas defendem que alguns destes sistemas 

podem ser implementados não só como forma de diminuir o consumo energético e 

aumentar o tempo de vida das lâmpadas, mas também como forma de ajustar a 

intensidade de iluminação conforme as diferentes faixas etárias que visitam uma 

exposição. Em 1997, Stefan Michalsky sugeriu “a possibilidade de criar o que ele 

designou por ‘visitas com mais luz’ para os idosos e também para os críticos de arte 

                                                           
184 ERCO, “Éclairer avec des LED – notions de base, Optoéletronique, outils d’éclairage et applications", Lüdenscheid, 2014, p.5 
185 Os sensores de movimento reagem a movimento de marcha, sendo que a luz artificial é mantida acesa enquanto for detectado 

movimento. Por sua vez, os sensores de presença reagem ao mais pequeno movimento através da mediação da temperatura corporal. 

Os de dupla tecnologia fazem ao mesmo tempo uma constante medição dos níveis de luz natural, equilibrando com a iluminação 
artificial necessária para atingir os níveis de iluminância pretendidos. 
186 CAMACHO, Clara, (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de 

Conservação Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.57 
187 GANSLANDT, Rüdiger, HOFMANN, Harald , Manual – Cómo planificar con luz, Editotora Vieweg e Erco Iluminación, S.A., 

Barcelona, 1992, p.241.  

Exemplos de sensores de presença, de luminosidade e de comando remoto da iluminação, via wireless. 
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mais velhos”.188 Como estudado no capítulo I.2, nas pessoas de idade mais avançada, o 

envelhecimento da vista conduz a que estas necessitem de muito mais luz para ver o 

mesmo que um jovem é capaz de observar, “aproximadamente quatro vezes mais”.189 

“As we age, not only do the lenses in our eyes yellow and fluoresce, but more stray light 

is created from internal scattering, cones and rods decrease in number, and the neural 

processing deteriorates.” 190 

Mais recentemente, Kevan Shaw também defendeu a possibilidade de o visitante poder 

adaptar a luz segundo a sua conveniência ou interpretação, ao mesmo tempo que se 

poupa no consumo energético: 

“Letting the visitor choose to switch on lights in a case is a good possibility; sequencing 

lights in a display or in a case can also be used not only to save energy but as part of 

the interpretation.” 191 

Ora, se no passado tais medidas tornariam bastante mais complexo todo o processo de 

logística dos museus, hoje a crescente simplicidade dos sistemas de automação tem 

permitido que tais conceitos se tornem uma realidade acessível. 

Veja-se, por exemplo, o caso do Museu LWL em Münster, na Alemanha, (cap. VI.3), 

para o qual o recente projeto de iluminação do escritório Licht Kunst Licht definiu três 

diferentes layers de luz, controlados digitalmente, e que podem ser usados de forma 

flexível, nas salas expositivas: luz difusa ou projetores de luz direta ou ambos.192 

                                                           
188 MICHALSKI, Stefan, "The Lighting Decision" in Fabric of an Exhibition, Preprints of Textile Symposium 97, Canadian 

Conservation Institute, Ottawa, 1997, citado por CASANOVAS, Luís Elias, “A Lebre – de Albrecht Dürer”, Palestra no âmbito do 

Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no Património, organizado pela Universidade Católica Portuguesa, Porto, 22.04.05. 
189 CASANOVAS, Luís Elias, “A Lebre – de Albrecht Dürer”, Palestra no âmbito do Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no 

Património, organizado pela Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz), Porto, 22.04.05. 
190 MICHALSKI, Stefan, “Light, Ultraviolet and Infrared”, in Ten Agents of Deterioration, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 
2010, p.2. Disponível em: <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx>. Acesso em 04/2015. 
191 SHAW, Kevan, Museum Lighting in the Second Decade of the 21st Century, Edinburgh, Setembro 2010, p.2. Disponível em: 

<http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/Shaw_Museum_Lighting_21st_Century.pdf>. Acesso em 05/2014. 
192 Disponível em: <http://www.lichtkunstlicht.com/en/projects/museums/lwl-museum-of-art-and-culture-munster.html>. Acesso 

em: 01/2016. 

Museu LWL de Arte e Cultura, Münster, Alemanha. Solução flexível, diurna e noturna. 
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Além de favorecerem a questão da sustentabilidade e da redução de consumo 

energético, tão desejada pelos museus, os atuais sistemas de automação permitem uma 

maior flexibilidade para o lighting designer, curador e arquiteto no momento de 

definirem qual a iluminação ideal para cada obra de arte ou para cada exposição. 

Quando uma luminária ganha um ‘endereço’ individual, como no sistema digital DALI, 

que pode ser comandado à distância através de um sistema de automação informatizado 

facilmente reprogramável, simplifica-se muito a montagem de exposições e favorece-se 

a qualidade de percepção das mesmas. Sem dúvida, o facto de o mesmo equipamento de 

iluminação poder com facilidade variar de temperatura de cor ou de intensidade 

luminosa traz uma nova dinâmica e realidade aos espaços museográficos.  

“A new dimension has been introduced into art appreciation, providing a choice 

between a static autonomous observation process and a dynamic path entailing 

different light scenes, each of which runs for a given length of time. The opportunities 

for enhancing art and cultural heritage are apparently increasing and making visitors 

far more aware of and sensitive to lighting challenges.”193 

 

 

                                                           
193 PASETTI, Alberto, “Tintoretto in motion – ‘Enhancing our perception of art: how LED light is facing the challenge” in 
Convention Proceedings – PLDC 5th Global Lighting Design Convention 28-31 October 2015 in Rome, Ed. VIA-Verlag, Gütersloh, 

2015, p. 20. 

Equipe Beernielsen na afinação final, através do sistema DALI, dos níveis de iluminância para cada obra do Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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V. OBRA DE ARTE: iluminar, o quê? 

V.1 Regras gerais… 

“O artista esforça-se por fazer resultar a sua obra, esforça-se para chegar ao cerne de 

uma questão insistentemente trabalhada e depois vê-se obrigado a montar a obra numa 

sala de museu, que acaba por a anular.”194  

Esta decepção, que por vezes atinge os artistas, não só pode resultar de uma 

desadequada contextualização espacial da sua obra exposta, como também pode advir 

do resultado negativo que uma má iluminação pode provocar. 

Além de todas as condicionantes referidas no cap. II.3, o projeto de arquitetura de um 

museu deverá ser acompanhado, desde uma fase inicial, pelas áreas da conservação e da 

luminotecnia. Só desta forma o resultado final incorporará as condicionantes da 

iluminação – natural e artificial – tirando o máximo partido estético, técnico e 

sustentável de ambas as fontes de luz para a melhor visualização e valorização possível 

das obras a exibir.  

Mas independentemente das opções projetuais assumidas, resta relembrar que alguns 

princípios gerais devem ser cumpridos no momento de iluminar uma obra de arte. 

No que diz respeito a normas gerais brasileiras, até recentemente os níveis de 

iluminância médios indicados para museus eram vagos e insuficientes. 

A NBR 5413 – Abr 1992: Iluminância de interiores, já caducada, informava valores 

referenciais de iluminância horizontal, para estas três situações em museus: ‘geral, 

quadro, esculturas e outros objetos’. Tratava-se de uma abordagem extremamente 

superficial e aquém das exigências que a iluminação de espaços expositivos demandam. 

                                                           
194 FRITSCH, Katharina, “Museu. Modelo 1:10”, in LAMPUGANI, Vittorio Magnago, et al., Museus para o Novo Milénio – 

Conceitos Projectos Edifícios, Ed. Prestel, London, 1999, p. 30 
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A referida norma foi, entretanto, substituída pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – 

Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: interior, válida desde 21/04/2013. Desta 

vez, o item passou a ser referenciado por ‘museus (em geral)’ segundo uma iluminância 

média de 300 lux, UGR195 19 e Ra196 80, acompanhado pela observação: “iluminação 

adequada para atender aos requisitos de exibição, proteção contra os efeitos de 

radiação”.197 

Apesar do alerta para os efeitos da radiação e para a necessária adequação da 

iluminação em função dos requisitos dos objetos expostos, o nível apontado de 300 lux 

permanece generalista e com um valor muito alto para a maior parte dos casos. 

As normas, portanto, podem servir como uma base de partida, mas o trabalho é bem 

mais complexo do que a sua mera aplicação. 

Sobre este assunto, o lighting designer Howard Brandston defende: 

“Quando nosso trabalho se referir à construção de edifícios, será necessário ter bons 

conhecimentos sobre códigos de edificações e outras normas edilícias, bem como 

sermos capazes de decidir quando não devemos segui-los.”198 

E, de forma provocadora, completa: 

“Normas são para aqueles que não estão dispostos a assumir o encargo de encontrar o 

que é requerido. A tecnologia é uma ferramenta, as normas, muletas. É necessário um 

design responsável – um processo pensoso.”199 

 

                                                           
195 UGR (Unified Glare Rating) é a medida do ofuscamento num determinado ambiente, proposto por Sorensen em 1987 e adoptada 

pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE). 
196 Ra é a unidade simplificada de CIE Ra,, ou seja, o standard internacional para CRI (Color Rendering Index). 
197 ABNT, “Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior”, Norma Brasileira ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, Primeira edição 

21.03.2013, Válida a partir de 21.04.2013, p.20. 
198 BRANDSTON, Howard M., Aprender a Ver. A Essência do Design da Iluminação, De Maio Comuninação e Editora, Tradução 
Paulo Sérgio Scarazzato, São Paulo, 2010, p.16 
199 Idem, p.145 

Princípios gerais de posicionamento de projetores de foco e wallwahers, relativamente à parede de suporte. 
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Desde um primeiro momento, é essencial a compreensão do que deve ser 

prioritariamente iluminado, no espaço museográfico. 

Sendo os objetos expostos o principal alvo da perceção dos visitantes, torna-se 

importante evidenciar, através da luz, esse foco primordial. Na situação mais comum 

dos museus de arte, as paredes assumem-se como a superfície que sustenta as obras, 

pelo que a iluminação no sentido dos planos verticais é crucial. Inclusivamente, 

segundo os especialistas, este tipo de iluminação é extremamente eficiente, não só no 

caso de museus. Com efeito, devido à nossa natural orientação do campo visual, os 

planos verticais constituem cerca de 80% da nossa perceção, o que “explica o por quê 

de a iluminância vertical ter um papel crucial no lighting design qualitativo. O oposto é 

a iluminância horizontal, que é frequentemente o resultado de uma aproximação 

puramente funcional e numérica.”200 Ao invés de colocar em evidência o pavimento, 

iluminar as paredes faz as proporções e os limites arquitetónicos ganharem definição e 

espacialidade, e claro, no caso dos museus, as obras expostas são evidenciadas. 

Também se aconselha que a solução adotada para iluminar as obras em exposição se 

caracterize por uma instalação flexível, embora adaptada ao espaço arquitetónico em 

que se insere. Esta versatilidade viabiliza qualquer mudança no posicionamento das 

peças expostas, o que ocorre principalmente nas salas de exibições temporárias.  

Do ponto de vista técnico, além do respeito pelas regras estabelecias no domínio da 

conservação preventiva, apontadas à frente neste trabalho, devem ser atentadas algumas 

regras gerais nesta área de intervenção, para a correta visualização da obra de arte, como 

por exemplo: 201  

 

                                                           
200 “Erco Innovations 2015 – 100% perception”, in Erco Programm 2015, Lüdenscheid, 2014, p.14 
201 iGuzzini, “Museum Layout”, in Lightcampus.  Disponível em: <http://lightcampus.iguzzini.com/>. Acesso em 03/2014. 

Definição dos fachos de cada projetor, em função do tamamho das obras. 

Projeto de iluminação da Beersnielsen para o Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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- a correta percepção da matéria e forma que distinguem a obra de arte; 

- o realce da textura (áspera, ondulada, macia ou aveludada) caracterizadora do objeto; 

- o excelente índice de restituição cromática (IRC  90/100); 

- a adequada temperatura de cor;202 

- a definição dos ângulos de abertura dos fachos de luz (estreito, médio, aberto, elíptico, 

wallwasher, etc.) 

- a ausência de brilhos diretos ou refletidos a partir de qualquer um dos pontos de 

observação possíveis. 

No caso de obras de arte bidimensionais, como pinturas, alguns cuidados adicionais 

devem ser atentados para sua correta apreciação.  

Salvo exceções, a uniformidade da iluminância sobre a obra pictórica é importante para 

o tratamento equilibrado da luz, originando uma visualização fiel e integral da peça. 

Como analisado no capítulo II.3, existem diferentes formas de atingir esse objetivo: 

Em soluções de luz focalizada (ex.: projetores spotlight) a pintura destaca-se do plano 

de fundo através de uma concentração do fluxo luminoso sobre o quadro. Já na solução 

de iluminação difusa (ex.: efeito wallwasher), todo a superfície vertical é iluminada 

uniformemente, sem se criar tanto contraste entre a obra de arte e a parede. 

No primeiro caso, de luz focada, torna-se necessário obter um ângulo de incidência dos 

raios luminosos adequado, de forma a evitar reflexos e brilhos. Os projetores não devem 

ser colocados de forma completamente ortogonal em relação ao quadro, mas devem 

antes estar descentrados relativamente a este, para que os raios de luz cruzem a obra de 

forma oblíqua. Os brilhos são geralmente mais difíceis de controlar em pinturas a óleo 

ou que tenham vernizes empregados gerando textura e relevo ou ainda em obras com 

                                                           
202 Temperatura de cor quente: 2500K a 3000K; média:3400K a 5300K; fria:5300K a 6000K. 

Estudo do posicionamento dos projetores de forma a evitar reflexos, ofuscamento e sombras. 

Projeto de iluminação da Beersnielsen para o Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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vidros de proteção, que não sejam anti-reflexo.  

Além de evitar o problema da cintilação, a posição dos projetores também deve ser 

acautelada de forma a impedir o ofuscamento dos visitantes ao entrar na sala e ao longo 

dos diversos percursos que nela possam estabelecer. Para atenuar esse incómodo, o 

projetor pode ser completado com acessórios como palas ou filtros anti-ofuscamento. 

Finalmente, há que ressalvar a garantia de que o observador não cause sombras sobre a 

peça exposta ou que a moldura do quadro projete sombra sobre a obra pictórica. Para 

evitar que o visitante projete a sua sombra sobre a peça exposta, a colocação dos 

projetores que iluminam a obra de arte deve reger-se segundo algumas regras 

estabelecidas. Dois parâmetros devem ser balanceados: a distância da luminária ao 

objeto e, por outro lado, o ângulo de incidência do facho luminoso à superfície do 

mesmo.203 Como princípio geral, 30° foi ângulo de incidência de luz convencionado na 

relação com o plano vertical e 60º com o plano horizontal, otimizando-se assim os 

critérios de ofuscamento por reflexão, iluminância e sombras básicas.204 Conforme se 

pode observar no esquema anexo, o CCI205 (Canadian Conservation Institute) defende a 

seguinte a fórmula a aplicar para obras de tamanho médio, em que todas as unidades são 

expressas em centímetros: D = (H-160) X 0,577. Considera-se, na equação, que os olhos 

de um adulto se situam a uma altura média do chão de 160 cm, que ‘D’ representa a 

distância do projetor à parede de suporte e que ‘H’ define a altura deste plano.  

Se o conceito adotado for a de iluminação difusa e/ou indireta através de sancas no teto 

ou parede, previstas no projeto de arquitetura, verificamos como erros mais frequentes 

                                                           
203 Institut Canadien de Conservation (ICC), “Les Projecteurs sur rails”, in Notes de l’ICC, 2/3, Ottawa, 1993, p.1. Disponível em: 

<http://www.cci-icc.gc.ca/crc/notes/html/2-3-fra.aspx>. Acesso em 06/2014. 
204 GANSLANDT, Rüdiger, HOFMANN, Harald, Manual – Cómo planificar con luz, Editotora Vieweg e Erco Iluminación, S.A., 
Barcelona, 1992, p.241.  
205 Entidade pioneira na área da conservação museológica e patrimonial, o CCI ou ICC foi fundado em Ottawa, Canada, em 1972. 

D = (H-160) x 0,577.  Aspectos a considerar na posição relativa: projetor / objeto iluminado. 
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três situações. A primeira, consequente do mau dimensionamento das sancas ou da má 

colocação das lâmpadas ou perfis LED, origina que estes em vez de ficarem ocultos, 

sejam percecionados pelo visitante. Tal situação é inconveniente do ponto de vista 

estético, como também pode gerar ofuscamento. A outra falha, bastante frequente, 

corresponde à falta de homogeneidade de luz gerada ao espalhar-se sobre a superfície 

refletora - teto ou parede. No caso das lâmpadas fluorescentes, este defeito pode ser 

corrigido com o cruzamento das mesmas. Por fim, a percepção de diferentes 

temperaturas de cor num mesmo conjunto é consequência de falta de informação 

(lâmpadas T5) ou exigência na qualidade do material (LEDs). 

Já no que concerne a iluminação de obras tridimensionais através de emissão de luz 

direta focalizada, o jogo de luz e sombras passa a ser recomendado, de forma a 

evidenciar os valores plásticos e materiais da obra de arte, assim como as respetivas 

características morfológicas e de relevo. As esculturas representam um dos tipos de obra 

de arte que mais demandam um exímio e correto desenho de luz e sombra, para que 

efetivamente se proporcione a sua boa visualização. Neste sentido, muitos especialistas 

defendem que a luz dirigida se revela a mais indicada, pois só o contraste com as 

sombras que ela despoleta ao encontrar o objeto traduz profundidade de campo, destaca 

os relevos e modela as formas. Tal efeito pode ser obtido através de projetores de 

sobrepor ou embutidos orientáveis, ressaltando a forma plástica e as estruturas da 

superfície do objeto.206 A projeção de luz, unicamente proveniente de cima, planifica os 

relevos e não realça as reflexões de cada material, enquanto que a luz projetada de um 

só lado tende a provocar sombras demasiadamente marcas. Assim, a conjugação dos 

ângulos de orientação dos diversos fachos de luz face ao objeto devem ser 

                                                           
206 GANSLANDT, Rüdiger, HOFMANN, Harald, Manual – Cómo planificar con luz, Editotora Vieweg e Erco Iluminación, S.A., 

Barcelona, 1992, p.241.  

Efeito ‘dramático’ da incidência lateral da luz em obra 

escultórica. Antuérpia, 30.06.11. 
Percepções desiguais da forma, em virtude dos diferentes ângulos de incidência e 

distribuição do facho de luz. 
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cautelosamente estudados no ato de iluminar uma peça tridimensional, pois esta sua 

tridimensionalidade vive do diálogo que estabelece com a incidência luminosa. 

Por último, a iluminação de vitrines implica um outro tipo de trabalho luminotécnico. 

Nestes casos, as principais regras e preocupações a ter em conta dependerão da forma 

dos objetos expostos, do seu índice de reflexão, da restituição cromática necessária, da 

sensibilidade do material e dos reflexos do vidro a que o observador pode estar sujeito. 

No caso do recurso a lâmpadas tradicionais (halogéneo, fluorescentes, etc.), alguns 

especialistas defendem que a iluminação pelo interior da vitrine pode ser bastante 

nociva por aumentar a temperatura interna da mesma, além de emitir uma grande 

quantidade de ultravioletas e infravermelhos. Igualmente, convém garantir que “o 

sistema de iluminação de uma vitrine seja colocado num compartimento próprio, ao 

qual se tenha acesso pelo exterior, para substituição de lâmpadas, não devendo nunca 

esta ação implicar a abertura da vitrine.” 207 

Contornando estas questões, os LEDs têm-se revelado excelente solução para vitrines. 

Por fim, a todas as situações referidas neste subcapítulo, importa acrescentar o fato de 

que a correta iluminação em salas expositivas não só depende de um bom projeto 

luminotécnico, como, em grande parte, da manutenção dos equipamentos e do cuidado 

no seu posicionamento. Recorrendo a profissionais habilitados, esta tarefa deveria ser 

imprescindível na rotina diária de qualquer instituição museológica, pelo que “a 

aquisição de equipamento deve privilegiar não só a qualidade técnica, como a garantia 

de uma eficaz assistência a longo prazo.”208 Infelizmente, vários museus pecam neste 

parâmetro, por falta de sensibilização ou carência de apoio técnico especializado.  

                                                           
207 CAMACHO, Clara, (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 
Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.73 
208 Idem, p.70 

Coleções especiais dispostas e iluminadas em vitrines, no Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda. 
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V.2 …e de conservação preventiva 

“É do conhecimento geral que uma iluminação demasiado violenta ou demasiado 

prolongada de um pastel, de um desenho, de um tecido, pode provocar a longo prazo, 

alterações na cor e na composição dos mesmos: ora, a missão essencial de um museu é 

a conservação das suas coleções.”209 

Em museus, o tema da conservação preventiva é um dos que necessita maior atenção 

por parte dos profissionais que trabalham para essas instituições. 

De forma sumária, esta área de intervenção pode ser definida, como: 

“O conjunto de ações que, agindo direta ou indiretamente sobre os bens culturais, visa 

prevenir ou retardar o inevitável processo de degradação e de envelhecimento desses 

mesmos bens. A prática continuada e correta de um plano de conservação preventiva 

assegura a estabilidade dos acervos tornando assim possível o seu estudo, divulgação e 

exposição.”210 

Identificam-se como fatores de deterioração dos bens culturais mais correntes: níveis 

incorretos de temperatura e humidade relativa, presença de pragas ou infestações, 

poluentes atmosféricos, desadequado manuseamento e acondicionamento e excesso de 

exposição à luz. 

No caso dos efeitos nocivos da luz, a degradação é cumulativa e irreversível: 

“O desvanecimento de cores em bens culturais é um dos tipos de degradação mais 

comum e facilmente identificável. No entanto, a longo prazo, também pode ocorrer 

degradação estrutural, que não é tão percetível.”211 

                                                           
209 CHATELAIN, Jean (Pref.), I.C.O.M. (International Council of Museum), "A luz e a protecção dos objectos e espécimes expostos 

nos museus e galerias de arte", Tradução do original: CHATELAIN, Jean, (Pref.), I.C.O.M., "La lumière et la protection des objets 
et spécimens exposés dans les musées et galeries d’art", do grupo de trabalho francês Éclairage des œuvres d’art, Association 

française de l’éclairage, Paris, 1971, p.1 
210 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 
Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.7 
211 Idem, p.97 

Exemplos de fatores de deterioração em objetos museológicos: degradação de têxtil por exposição à luz (esq.) e objeto em ouro apresentando à 

superfície efeitos de corrosão, causados por poluentes atmosféricos (dir.). 
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Mas, como alerta de forma clara e objetiva o engenheiro elétrico Luís Elias 

Casanovas,212 “a primeira coisa que nós temos de ter em atenção é que a luz é o único 

fator de deterioração de um museu que nunca pode ser suprimido (...). O que nós não 

podemos de maneira nenhuma ter é um museu sem luz. Ora, isso põe logo o problema 

de saber como é que se pode juntar as duas coisas: iluminar bem e estragar pouco.” 213 

Efetivamente, a correta iluminação de uma obra de arte deve defrontar-se sempre com o 

desafio de otimizar a fruição das peças de arte por parte do público de forma a focar a 

atenção deste no objeto exposto e, simultaneamente, não comprometer a conservação 

das obras. 

“Two requirements on light must be reconciled: the displayed objects must be highly 

visible, but at the same time many of them are very sensitive to light.”214 

A luz é capaz de provocar “danos irreversíveis em objetos museológicos, pois pode 

desencadear e acelerar reações fotoquímicas que contribuem para a degradação dos 

objetos, provocando desvanecimento e envelhecimento acelerado”.215 Assim, o controle 

dos níveis de iluminância e das radiações emitidas pela fonte de luz representa umas das 

principais preocupações em conservação. 

Em relação às radiações emitidas pelas fontes de luz - natural ou artificial - existem três 

tipos: os raios percetíveis ao nosso olhar, que se encontram no espectro visível 

(comprimento de onda entre 400 e 750 nanómetros, englobando todas as cores do arco-

íris), a radiação ultravioleta (U.V.) e a infravermelha (I.V.). A luz solar engloba os três 

                                                           
212 Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Escola Politécnica da Universidade de Lausanne, Luís Elias Casanovas, nascido em 

1926, tornou-se um reconhecido pesquisador e docente português no âmbito da conservação preventiva. 
213 CASANOVAS, Luís Elias, entrevistado pela autora, em Lisboa, 29/04/2011. 
214 BRANDI, Ulrike, GEISSMAR-BRANDI, Christoph, Lightbook – The Practice of Lighting Design. Ed. Birkhäuser, Hamburg, 

2001, p.149 
215 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 

Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.97 
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tipos de radiação, daí a sua nocividade para os interiores museológicos. 

Os raios infravermelhos (de comprimento de onda entre 750nm-0,1mm), embora se 

apresentem completamente invisíveis ao nosso olhar, despoletam efeitos térmicos e 

químicos que se podem tornar prejudicais para as condições ambientais do objeto 

iluminado. Em outras palavras: 

“As radiações I.V. são responsáveis pela transmissão de calor e contribuem para 

acelerar processos de degradação, pois provocam um aumento da temperatura 

superficial.”216 

O ICOM exemplifica: “100W irradiando sobre 1m2 no interior de um edifício é 

suficiente para provocar um aumento de 6 a 10 ºC na temperatura ambiente de uma 

sala.” 217 

Por sua vez, os raios ultravioletas (de comprimento de onda inferior a 400nm), 

igualmente invisíveis ao nosso olhar, são tão mais nocivos quanto menor o seu 

comprimento de onda. 

“As radiações U.V. são as mais energéticas (têm menor comprimento de onda) e, por 

conseguinte, são as mais destrutivas.”218  

Estes raios podem provocar a deterioração das obras de arte, embora estas variem na sua 

sensibilidade aos danos prejudiciais, conforme os materiais que as constituem. 

Note-se que são mais sensíveis os bens constituídos por matérias de natureza orgânica 

                                                           
216 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 

Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.97 
217 I.C.O.M. (International Council of Museum), “A luz e a protecção dos objectos e espécimes expostos nos museus e galerias de 
arte”, Tradução do original: CHATELAIN, Jean, (Pref.), I.C.O.M., “La lumière et la protection des objets et spécimens exposés 

dans les musées et galeries d’art, do grupo de trabalho francês Éclairage des œuvres d’art, Association française de l’éclairage, 

Paris, 1971, p.3 
218 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 

Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.97 

Tabela com valores máximos recomendados de exposição à luz e radiação U.V., de alguns materiais, face a uma exposição diária de 7 horas. 
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(pigmentos, corantes, tintas, tinturas, têxteis, etc.) e mais resistentes os materiais de 

origem mineral (cerâmicas, pedras, vidro, metais, etc.).  

Para a medição dos níveis de radiações ultravioletas utilizam-se aparelhos próprios, 

sendo a unidade de medida usada em museologia, o microwatt (μW/lm). Contudo, os 

resultados nem sempre são fiáveis, pois a leitura pode não revelar pequenas quantidades 

de ultravioletas com comprimentos de onda entre os 200-300nm. 

Infelizmente, “as reações químicas, uma vez iniciadas, podem continuar mesmo na 

ausência de luz, ou seja, a degradação pode prosseguir mesmo que o objeto seja 

colocado na obscuridade total.” 219 Mas não só as radiações invisíveis são nocivas à 

obra de arte, pois mesmo as percetíveis podem ser prejudiciais, se se situarem entre os 

400-500nm, por exemplo. 

Há muito tempo que há conhecimento sobre as taxas de deterioração da luz (natural e, 

posteriormente, artificial) nas obras de arte. Refere Casanovas, lembrando Günter 

Hibert,220 que “350 anos antes de Cristo já Aristóteles advertia os seus concidadãos para 

a deterioração que a luz provocava.” 221 

Todavia, este fator foi sendo ignorado durante décadas. 

“The deleterious effects of the natural environment, and particularly of daylight, were 

well known in ancient times. (…) Still, it wasn’t until the 17th – 18th century that 

natural philosophers began serious study of light and colour, a period the included 

Isaac Newton’s 1670’s studies on optics.” 222 

                                                           
219 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 
Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.97 
220 Autor do livro Sammlunsgut in Sicherheit Teil 2 Lichtschultz-Klimatisierung, Geb. Mann Verlag, Berlin, 1982 - citado por 

CASANOVAS, Luís Elias, “A Lebre – de Albrecht Dürer”, Palestra no âmbito do Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no 
Património, organizado pela Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz), Porto, 22.04.05 
221 CASANOVAS, Luís Elias, “A Lebre – de Albrecht Dürer”, Palestra no âmbito do Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no 

Património, organizado pela Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz), Porto, 22.04.05 
222 DRUZIK, James, ESHØJ, Bent, “Museum Lighting: its past and future development”, in Museum Microclimates, Ed. T. Padfield 

& K. Borchersen, National Museum od Denmarck, 2007, p.51 

Exemplos de medidores de raios ultra-violetas. 
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Apenas no século XX, alguns profissionais ligados à iluminação começaram a 

realmente estabelecer alguma disciplina no que diz respeito a esta área de intervenção, 

criando regras e tabelas com níveis máximos de iluminação e de radiação U.V., 

conforme as diferentes sensibilidades dos materiais em exposição à luz.  

Garry Thompson,223 por exemplo, notabilizou-se pelos seus estudos de conservação 

preventiva, tendo sido autor de importantes publicações e livros com artigos precursores 

neste domínio.  

Mas, apesar da progressiva evolução na pesquisa em torno das melhores formas para se 

expor e iluminar o conteúdo artístico de um museu, atendendo às duas premissas 

basilares - qualidade e quantidade de luz -, estas preocupações continuaram a ser 

desrespeitadas em várias instituições museológicas, como apontava, em 1987, Stefan 

Michalski: 

“Museum professionals know that light threatens their collections, but the knowledge is 

usually vague. They either succumb to the cardinal rules of the conservation department 

carte blanche or they ignore them.”224 

Efetivamente, com a proliferação das referidas normas, alguns museólogos e 

especialistas em luminotecnia encontraram uma forma fácil de aplicarem ‘corretamente’ 

a iluminação nos museus, graças à utilização de um instrumento medidor dos níveis de 

iluminância, o luxímetro. Ainda hoje indispensável, este aparelho de medição deve ser 

utilizado não só na primeira colocação da peça em exibição, como em cada substituição 

                                                           
223 O químico Garry Thompson (1925-2007) tornou-se num dos mais reconhecidos investigadores na área da conservação preventiva 

em museus, nomeadamente no que concerne a área da iluminação. Trabalhou na National Gallery, em Londres (de 1955 a 1960) e 
foi autor de várias publicações em Studies in Conservation (revista científica produzida pelo International Institute for Conservation 

(IIC) desde 1952) e de livros como The Museum Environment (1ªedição, 1978). 
224 MICHALSKI, Stefan, “Damage to Museum Objects by Visible Radiation (Light) and Ultraviolet Radiation (UV)” in Lighting – 
Pré-Print. A conference on lighting in Museum, Galleries and Historic Houses, organ. The Museum Association, United Kingdom 

for Conservation, Group of Designers and Interpreters in Museums, Ed. Lighting Developments, London, 1987, p.3 

Medição de nível de iluminância através de luxímetro, no Rijksmuseum, Amesterdão. 
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de lâmpadas ou filtros. Contudo, vários investigadores começaram a alertar para o 

aspecto falacioso dessa metodologia. 

“Ao longo dos anos 50 e 60, apareceram muito bons artigos sobre taxa de 

deterioração, mas nenhum influenciou recomendações para o mundo dos museus. 

Apareceram mais estudos nos anos 70, que sofreram igual sorte. Porquê?” 225 

Esta foi a questão colocada por Stefan Michalski, ao que o próprio respondeu: “Talvez 

fosse demasiadamente complicado.”226 Este pesquisador condena a facilidade na 

aplicação das referidas regras que rapidamente proliferaram na área da ‘iluminação de 

conservação’ e alerta para o fato de que “os artefactos estão a desvanecer. O museu 

precisa de saber a que velocidade, de forma a poder ‘racionar’ as cores mais frágeis.”227 

Com efeito, a definição de níveis máximos de iluminância para cada tipo de material 

não pode consistir num fator de avaliação isolado, pois os resultados nocivos são 

cumulativos, ou seja, agravam-se quanto maior for o número de horas a que o objeto se 

encontra exposto.228  Segundo palavras do eng.º Casanovas, já “em 1888229 sabia-se que 

a luz degrada por provocar alterações químicas, que essa alteração, a intensidade igual, 

era tanto mais grave quanto era o tempo de exposição e que a luz natural é muito mais 

perigosa do que a luz artificial.” 230 Neste sentido, o International Council of Museums 

(I.C.O.M.) definiu uma tabela onde estabelece valores e períodos de exposição anual, 

conforme a sensibilidade dos materiais à luz. 

                                                           
225 MICHALSKI, Stefan, “Para uma especificação de normas de iluminação”, in Cadernos de Conservação & Restauro, (nº 1), 

Instituto Português de Conservação e Restauro, Ministério da Cultura, Lisboa, 2003, p.31 
226 Idem  
227 Idem, p.29 e 30 
228 A gravidade dos efeitos nocivos define-se pela multiplicação entre o nível de iluminação e o tempo de exposição (Lux x Dias x 
Horas). 
229 Data de 1888, em Londres, o importante relatório de Russsel, W.J. e W.d.Abney: “Report to the science and art department of the 

committee of council on education on the action of light on water coulours.” 
230  CASANOVAS, Luís Elias, “A Lebre – de Albrecht Dürer”, Palestra no âmbito do Colóquio Desenhar a Luz. A Luz na Arte e no 

Património, organizado pela Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz), Porto, 22.04.05 
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“Alguns estudos americanos, atribuídos especialmente a Harrison, permitiram 

estabelecer taxas relativas de deterioração para o mesmo objeto, conforme os vários 

níveis de iluminação e de tempo de exposição a que está sujeito.”231 

Assim surgiu a lei da ‘reciprocidade’, da qual podemos concluir que “50 lux durante 100 

horas causam o mesmo efeito de degradação que 5000 lux durante 1 hora.”232 Dois 

métodos podem então ser adotados em consonância com esta atitude: redução do tempo 

de exposição (em horas/dia) ou alternância das obras (um período de tempo em exibição 

e outro em reserva).233 

Por sua vez, alguns dos padrões relativos à sensibilidade de cada suporte, corante ou 

pigmento à luz estão desatualizados e são demasiadamente generalistas. Como exemplo, 

Stefan Michalski argumenta que “os artefactos de papel e têxtil não são necessariamente 

mais sensíveis que os óleos e as pinturas”,234 como à partida se julgaria. 

Posto isto, cada objeto de arte deveria, por um lado, ser alvo de uma avaliação 

específica quanto ao máximo de tempo de exposição à luz a que pode estar sujeito, ao 

longo de cada ano, e, por outro, de uma análise criteriosa da real sensibilidade das 

matérias que o compõem. Mas, como lamenta Michalski, é “claro que muitas 

instituições não querem refletir sobre isso, querem apenas uma regra simples”.235  

Em suma, os danos prejudicais causados nas peças de arte expostas são tanto mais 

                                                           
231 I.C.O.M. (International Council of Museum), “A luz e a protecção dos objectos e espécimes expostos nos museus e galerias de 

arte”, Tradução do original: CHATELAIN, Jean, (Pref.), I.C.O.M., “La lumière et la protection des objets et spécimens exposés 

dans les musées et galeries d’art”, do grupo de trabalho francês Éclairage des œuvres d’art, Association française de l’éclairage, 
Paris, 1971, p.14 
232 CAMACHO, Clara (Coordenação), Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de Conservação 

Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p.98 
233 No Japão, por exemplo, as peças são expostas durante 3 meses e depois colocadas na reserva durante 3 anos, dividindo por 12, 

aproximadamente, a velocidade de deterioração causada pelos níveis de luz, temperatura, humidade e composição do ambiente. 
234 MICHALSKI, Stefan, “Para uma especificação de normas de iluminação”, in Cadernos Conservação & Restauro, (nº 1), 
Instituto Português de Conservação e Restauro, Ministério da Cultura, Lisboa, 2003, p.33 
235 Idem, p.34 

Tabela com valores e períodos de exposição anual, para materiais com diferentes sensibilidades à luz. Definição do I.C.O.M. 
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graves quanto:236 mais longo o tempo de exposição; maior a densidade luminosa global 

(em W/m2) na direção do objeto; maior a quantidade de radiações azuis, violetas ou 

ultravioletas contidas na irradiação; mais curto o comprimento de onda da radiação 

ultravioleta; mais alta for a temperatura e humidade ambiente.  

No século XXI, muitos pesquisadores e especialistas continuam a lamentar a 

permanência de lacunas e a falta de formação por parte de muitos técnicos. Embora a 

importância da conservação preventiva dos bens culturais incorporados nos museus seja 

crescentemente reconhecida pelos diretores, técnicos e profissionais das instituições 

museológicas, a prática apresenta variações muito significativas. 

Paralelamente, grandes transformações tecnológicas como o surgimento da tecnologia 

LED, isenta de U.V. e I.V., têm revolucionado o panorama desta área (ver cap. IV.1). 

Assim, como disciplina em permanente evolução, as medidas de conservação preventiva 

devem ser constantemente revistas e readaptadas pelas instituições museológicas, 

fomentando a interdisciplinaridade e dedicação de todos os profissionais intervenientes. 

Idealmente, cada objeto e cada projeto expositivo deveria, portanto, ser alvo de uma 

iluminação adequada às suas características, como defendem os responsáveis de design 

do British Museum, em Londres: 

“Each new project, every new special exhibit and each newly acquired object places 

more demands on our resources and it is perforce an ongoing process of research and 

development to achieve the best we can under the circumstances.”237  

                                                           
236 I.C.O.M. (International Council of Museum), “A luz e a protecção dos objectos e espécimes expostos nos museus e galerias de 

arte”, Tradução do original: CHATELAIN, Jean, (Pref.), I.C.O.M., “La lumière et la protection des objets et spécimens exposés 

dans les musées et galeries d’art”, do grupo de trabalho francês Éclairage des œuvres d’art, Association française de l’éclairage, 
Paris, 1971, p.12 
237 MUIRHEAD, Simon, PICKUP, Geoff, “The British Museum: Lighting a three-dimensional object” - Design Office, British 

Museum, 28 Janeiro 1987, in S.A., Lighting – Pré-Print. A conference on lighting in Museum, Galleries and Historic Houses, organ. 
The Museum Association, United Kingdom for Conservation, Group of Designers and Interpreters in Museums, Ed. Lighting 

Developments, London, 1987, p.104 

Exemplo de tabela de avaliação de riscos que deveria ser metodicamente aplicada nos museus. 
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VI. Exemplos contemporâneos 

VI.1 Rijskmuseum, Amesterdão, Holanda 

O edifício do Rijskmuseum em Amesterdão inaugurou em 1885, asssinado pelo 

arquiteto Pierre Cuypers, e hoje constitui um dos maiores museus do mundo. Reunindo 

obras primas de grandes artistas como Rembrandt, Vermeer e Van Gogh, estendende-se 

atualmente ao longo de 12000 m2, tem 80 galerias e reúne cerca de 8000 objetos de arte 

e História, datados desde a Idade Média até ao presente.238 

No ano 2000, foi decidido que o museu iria entrar num processo de renovação, que 

durou de 2004 a 2012, sob regência dos Cruz y Ortiz Arquitectos e dos Wilmotte & 

Associés SA e com projeto de iluminação a cargo da Arup (projeto inicial de lighting 

design), Philips (fornecimento das luminárias e desenvolvimento de produtos 

específicos) e escritório Beernielsen (plano final para a iluminação das obras e 

montagem local). 

A recente reforma que ocorreu neste museu holandês, reaberto ao público dia 13 de 

Abril de 2013, tornam-no numa das maiores galeria de arte iluminadas com tecnologia 

LED e sistemas digitais de controle. 

Em termos do novo projeto de iluminação, cada espaço e conteúdos expostos receberam 

um conceito específico, segundo descrição do escritório local Beernielsen: 

“One of the greatest achievements regarding the lighting is the consistency in the 

quality of the light throughout the museum on one hand and being able to achieve 

different atmospheres per collection on the other hand.”239 

                                                           
238 NIELSEN, Juliette, van BEERS, Sjoard (Beernielsen, Holanda), “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, Palestra do 5º Ledforum, 
Realização L+D, São Paulo, 21 e 22 Agosto 2014. 
239 Disponível em: < http://www.beersnielsen.nl/portfolio-item/rijksmuseum-amsterdam/>. Acesso em 02/2016. 
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A nível do piso térreo, nas galerias de coleção Especial com tectos abobadados baixos, a 

luz foi concentrada nos objetos em exposição, destacando-os. Por sua vez, nas galerias 

da Idade Média e Renascimento, ainda no mesmo piso, as abóbadas foram iluminadas 

para enaltecer o ambiente medieval. Para o primeiro andar, com coleções do século 

XVIII e XIX, foi adotada uma iluminação mais espacial, acolhedora e elegante, em 

parte graças à combinação com a cor nas paredes. Na Galeria de Honra e coleções do 

século XVII, no segundo piso, manteve-se o espírito de luz natural, importante já na 

ideologia do projeto original. A luz difusa natural fria equilibrou-se com a iluminação 

das exposições, sendo que os projetores orientáveis ficaram quase imperceptíveis, dando 

a sensação que a luz de temperatura mais quente sai das próprias pinturas. No terceiro 

andar, a coleção do século XX apresenta-se num espaço modernista branco. Aqui, para 

uma luminosidade uniforme e suave, usou-se fachos largos para iluminar as obras de 

arte. No pavilhão asiático, recém-projetado, a luz procurou contribuir para a sensação de 

paz e contemplação, adicionando-se um pouco de brilho e de expressão cénica para 

alguns dos principais objetos. 

Graças às novas possibilidades tecnológicas adotadas, cada obra de arte pode hoje ser 

apreciada com uma luz similar à natural, ressaltando cores e detalhes únicos. 

“At the heart of all the decisions we take are two aspects, the visitor’s experience of the 

museum and the preservation of our art. We chose LED lighting for firstly, the high 

quality of the light emitted, and secondly the color rendering of LED lighting, which is 

very close to that of daylight. This allows the art to be viewed in the best light possible 

to bring out all the colors and details that the artist intended us to see.”240 

  

                                                           
240 ZEEDIJK, Tim (Head of Exhibitions, Rijksmuseum), citado em “CS101: Amesterdam welcomes new age in museum lighting”, 

p.2, 01.04.2015, Lumileds Holding B.V. Disponível em: < http://www.lumileds.com/uploads/422/CS101-pdf>. Acesso em: 12/2015 

Fotografia externa do Rijksmuseum no ano de inauguração, 1885 (esq.) e sala interior, na época iluminada com luz natural zenital (dir.). 
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Diferentes ambiências luminosas em conformidade com o espaço arquitetónico de cada sala e os objetos expostos de cada coleção. 

Fotografias do antes (esq.) e depois (dir.) das recentes obras no Rijksmuseum. 
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Testes luminotécnicos no local, que permitiram afinar as características de cada luminária. 

Cálculos luminotécnicos dos níveis de iluminância (lux) obtidos na parede, a partir de luminárias a diferentes alturas e afastamento. 

Cortes esquemáticos estudando os fachos dos projetores em diferentes pés-direitos, conforme cada pavimento do Rijksuseum. 
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As ferramentas técnicas, ópticas e tecnológicas usadas para orientar, focar e ajustar a luz perante cada obra de arte. 

Excerto da planta final de iluminação com a distribuição dos sistemas de calhas com trilhos, e projetores indicando respetivos sentidos de orientação. 
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Como benefícios inegáveis da opção por luminárias LED, em comparação com o 

recurso às tradicionais lâmpadas halógenas, há que referir a longevidade 10 vezes 

superior (reduzindo significativamente o impacto dos custos de manutenção), a 

diminuição da produção de calor (e consequentemente do consumo de ar condicionado), 

a não emissão de raios ultravioletas (prejudiciais às obras de arte) e a qualidade da luz: 

“As part of a top-to-bottom renovation, the lighting was redesigned with an eye toward 

art preservation and achieving the quality of light that would best enhance the viewer 

experience. The goal was to mimic the color rendition of natural daylight throughout 

the museum, atrium, café and all other public spaces using LED lighting.”241 

As luminárias LED adotadas, com lentes intercambiáveis de difusão óptica de alta 

performance, permitiram ajustar o facho luminoso em função de cada obra de arte, 

apenas substituindo o difusor. Note-se que nas lâmpadas convencionais o ângulo da 

projeção de luz era definido pela própria lâmpada ou refletor, não possibilitando a 

mesma versatilidade. De forma a reduzir possíveis ofuscamentos, foi desenvolvido um 

acessório interno, próprio para evitar o eventual desconforto visual do visitante. 

“This glare shield eliminates the peripheral stray light and reduces the source glare 

within the fixture, reducing the need for honey-comb louvres or large external glare 

snoots.”242 

Em termos de gestão da iluminação, a flexibilidade dos LEDs enquanto fonte de luz 

digital, permitiu que um moderno sistema de controlo passasse a comandar as 

luminárias via uma interface web de fácil gestão. Assim, a dimerização remota das 

luminárias LED (sem alteração da temperatura de cor), através do sistema DALI, 

                                                           
241 “CS101: Amesterdam welcomes new age in museum lighting”, p.1, 01.04.2015, Lumileds Holding B.V.. Disponível em: 
<http://www.lumileds.com/uploads/422/CS101-pdf>. Acesso em: 12/2015. 
242 PHILIPS, “Shining new light on old masters”, Abril 2013, Koninklijke Philips Electronics N.V., p.2. 

Renovada sala expositiva do Rijksmuseum, com iluminação indireta valorizando abóbadas e direta focalizada para as obras de arte. 
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permitiu ajustar individualmente, ou por grupo, cada emissão de luz, perante cada peça 

de arte: 

“The lighting control scheme was designed to enable museum staff to set lighting levels 

on individual works of art. The Philips’ Dynalite DALI control system and web-based 

control interface were installed to provide flexibility in lighting including the dimming 

via a mobile application and iPad.”243 

Neste projeto, com um simples controlo remoto através de Ipads, tornou-se possível em 

frente a cada uma das obras de arte expostas afinar a quantidade de luz emitida pelo 

respetivo projetor. Este tratamento individualizado permitiu, não só aos lighting 

designers como aos curadores, apreciar as mudanças visíveis, em tempo real, a fim de 

definir a melhor intensidade de luz em função do objeto iluminado.244 

“It was of key importance that the museum staff was involved in the fine tuning of the 

light so the lighting plan became the lighting plan OF the Rijksmuseum, and not a plan 

FOR the Rijksmuseum.”245 

 

  

                                                           
243 “CS101: Amesterdam welcomes new age in museum lighting”, p.2, 01.04.2015, Lumileds Holding B.V. Disponível em: 

<http://www.lumileds.com/uploads/422/CS101-pdf>. Acesso em: 12/2015. 
244 VAN BEERS, Sjoerd e NIELSEN, Juliette, “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, Palestra no 5º LEDforum, Realização ASBAI e 
Revista L+D, São Paulo, 21 e 22 Agosto 2014. 
245 Disponível em: < http://www.beersnielsen.nl/portfolio-item/rijksmuseum-amsterdam/#!prettyPhoto>.  Acesso em 02/2016. 

Nova iluminação LED no Retrato de Alida Christina Provó Kluit-Assink, de Jan Adam Kruseman (1833). 
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VI.2 Louvre Lens, Lens, França 

Inaugurado no final de 2012 e situado na cidade de Lens em Pas-de-Calais, em França, 

o Museu Louvre Lens, apresenta-se como um novo espaço de 28.000m2, satélite do 

mundialmente conhecido Museu Louvre, de Paris. 

O Departamento de Pas-de-Calais, onde se encontra o Louvre Lens, sempre foi 

conhecido pelo carvão e pela indústria pesada. Porém, a escolha deste local com 20 

hectares de terreno baldio - outrora uma grande mina de carvão fechada desde 1960 -, 

não foi despropositada. Numa região industrial que se tornou economicamente 

subdesenvolvida, o nascimento deste novo marco integrado na paisagem sinalizou uma 

clara intenção de ressuscitar a antiga prosperidade deste território: 

“The choice of placing the museum on a former mine illustrates the intent of the 

museum to participate in the conversion of the mining area, while retaining the richness 

of its industrial past.246 

O projeto de arquitetura que conseguiu tal feito é da autoria dos japoneses SANAA em 

colaboração com o New York studio Imrey Culbert. Junto com a museografia do Studio 

Adrien Gardère, foi através de um trabalho muito próximo com essas equipes que a 

Arup desenvolveu o projeto luminotécnico, desde a fase de concurso até à conclusão da 

obra.  

“Natural light was at the heart of the design. The electric lighting scheme is simple and 

unobtrusive, complementing the form of the spaces.”247 

 

                                                           
246 Disponível em: <http://www.archdaily.com/312978/louvre-lens-sanaa>. Acesso em: 11/2015. 
247 ARUP, “Louvre-Lens Museum”. Disponível em: <http://www.arup.com/Projects/Louvre_Lens_Museum.aspx>. Acesso em 

11/2015. 

Imagens externa e interna do Louvre Lens, evidenciando a permeabilidade visual e luminosa entre as duas realidades. 
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Imagens do Louvre Lens, de dia e à noite, revelando a transparência entre o espaço interno e exterior, envolvente ao museu. 
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Fotografias das áreas expositivas do Louvre Lens, onde iluminação artificial e natural se misturam numa simbiose imperceptivel.  
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O conceito de transparência surge desde a entrada, em que um cubo de vidro demonstra 

a proximidade e abertura com que o museu pretende dialogar com as pessoas. 

Mantendo esse conceito, ao longo dos seus 360m de extensão, a predominância de luz 

natural - objetivo primordial do projeto - é traduzida pela evidente relação que os 

espaços interiores assumem com a envolvente horizontal e vertical: sente-se uma 

continuidade entre o museu e a paisagem que o rodeia, ao mesmo tempo que os tetos 

das duas principais galerias se revestem de transparência, permitindo entrar a luz diurna 

e observar o céu. 

“The lighting concept is based on SANAA’s architectural concept using zenithal 

daylight”248 

Segundo o lighting designer Jeff Shaw, a luz natural é perfeita porque, por um lado, “as 

pessoas amam a luz do dia, gostam da relação com o exterior, sentem-se bem com a luz 

diurna” e por outro lado, “a cor da luz é perfeita, as suas propriedades de reprodução de 

cor acentuam todas as cores dos objetos de arte.”249 

Esta afirmação faz todo o sentido para uma região do norte da Europa, porém num 

contexto de clima tropical, com forte intensidade solar e temperaturas constantemente 

elevadas, certamente outra abordagem teria de ser considerada. 

Naturalmente, tais entradas de luz tiveram de ser cuidadosa e flexivelmente controladas, 

de forma a minimizar a entrada direta de raios solares prejudiciais às obras de arte e a 

permitir obscurecer as salas, no caso de uma exposição mais escura. Soma-se ainda à 

lista de desafios a ultrapassar nesta obra tão marcada pela presença da luz natural: 

                                                           
248 GARDÈRE, Adrien. “De luxe transparency”. Disponível em: <http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/>. 

Acesso em 11/2015. 
249 SHAW, Jeff, “De luxe transparency”. Disponível em: <http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/> Acesso em 

11/2015. 

Área com esculturas, iluminadas por luz natural (claraboias) e projetores orientáveis ocultos nas aletas paralelas que compõem estrutura da cobertura. 
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impedir qualquer tipo de ofuscamento, evitar o excesso de oscilação dos níveis de 

iluminância ao longo do dia e das estações, e minimizar a entrada de calor. 

Para tal, foi desenvolvido um sistema com recurso à mais moderna tecnologia: 

“Daylight enters through the glazed roof. Above the glazing there is a fixed grating, the 

geometry of which was developed by Arup to ensure direct sun is blocked at all times of 

the day and year, while maximizing daylight from the sky and ensuring good views of 

the sky looking north. A skylight glazing is selected to filter out harmful UV while 

maintaining the excellent colour quality of daylight. Underneath the glazing are 

adjustable louvres, integrated with the roof structure and in a frame with the electric 

lighting track.”250 

A possibilidade dos louvres (venezianas) serem abertos ou fechados, permite controlar a 

quantidade de luz entrando no espaço, em função da estação do ano ou da mudança de 

exposição. Já em relação às variações de luminosidade ao longo do dia, foi opção 

intencional neste projeto permitir uma certa permeabilidade, “criando um espaço mais 

interessante, dinâmico, com uma forte conexão às condições externas.”251  

De forma integrada, simples e funcional, a iluminação artificial surge oculta nas vigas 

paralelas do teto, diminuindo assim a poluição visual e dando a ilusão de que toda a luz 

para as exposições provém apenas do céu. Um layout regular de trilhos sustém os 

projetores orientáveis LED, enquanto que um conjunto de downlights distribui uma luz 

ambiente para as galerias, caso a luz diurna seja insuficiente. Uma estrutura como esta, 

inundada de luminosidade, precisa inevitavelmente do forte apoio da iluminação 

artificial, como sustenta Jeff Shaw, a propósito das variações da luz diurna: 

                                                           
250 ARUP, “Louvre-Lens Museum”. Disponível em: <http://www.arup.com/Projects/Louvre_Lens_Museum.aspx>. Acesso em 
11/2015. 
251 Idem 

Área de repouso para visitantes, com luz natural proveniente da fachada envidraçada (esq.) e sala expositiva com luz artificial e natural zenital (dir.) 
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“In one day, it can range from darkness to 100,000 lux on a summer’s day. The light 

can vary quickly between 20,000 and 50,000 when the sun disappears behind 

clouds.”252 

Os produtos LED adotados permitem uma dimerização sem perda da qualidade luz e o 

seu reduzido tamanho enquadra-se com descrição e elegância no conceito arquitetónico 

do espaço: 

“Dimmable without loss of light quality, they do not need any disruptive artefacts, but 

instead produce sharp-edged beams for efficient accentuation, making them a 

harmonious addition to daylight. Thanks to their small size and simple styling as a 

result of the photometrics used, the ERCO LED luminaires correspond to the elegant 

architectural concept of the Louvre Lens even on a formal level.”253  

A somar a estas vantagens, os consumos energéticos são baixos, a manutenção reduzida 

e a temperatura da cor da luz pode variar de acordo com a exposição e o ambiente 

arquitetónico. E quem sabe, também em função do grupo de visitantes, como seria 

ideal!  

  

                                                           
252 SHAW, Jeff, “De luxe transparency”. Disponível em : <http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/>. Acesso em 
11/2015. 
253 Disponível em:  <http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/>. Acesso em 11/2015. 

Ao longo das galerias do museu, simbiose entre luz natural e artificial, com intensidades controladas através de filtros e sistema digital. 
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VI.3 LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster, Alemanha 

Em 2005, o escritório de arquitetura Volker Staab,254 baseado em Berlim, venceu o 

concurso de arquitetura para (re)construir o Museum für Kunst und LWL Kultur, em 

Münster, na Alemanha. Conectando um novo edifício ao original neo-renascentista, de 

1908, a coleção alargou para 51 espaços expositivos, tornando o museu num dos 

maiores daquele país. 

“From the Middle Ages through to contemporary art, today the collection comprises 

more than 300,000 exhibits of the art and cultural history of Western Europe.”255 

A intervenção, com um total de 1800m2, iniciou-se em 2009 e foi concluída em 2014 e 

desde então já conquistou vários prémios como o Award for Exemplary Buildings in 

Nordrhein-Westfalen 2015, o Best Buildings Award from BDA Münster-Münsterland 

2014 ou o Award Of Excellence da GE Edison Awards.  

Com uma localização privilegiada no centro histórico da cidade, as janelas de seis 

metros de altura na fachada refletem a intenção de uma inter-relação aberta e consciente 

com a envolvente urbana, permitindo interessantes pontos de vista a partir do interior 

para o exterior e vice-versa. O convite à entrada do público quis-se evidente: 

“The building, conceived specifically with the general public in mind and seamless 

integration into the city, has implemented this idea in an innovative manner. The 

highlight of its realization as an open museum is the ‘architecture of the courtyards’, 

the forecourt on Domplatz, the central foyer, the pation and the forecourt on 

Rothenburg.”256 

                                                           
254 Disponível em: <http://www.staab-architekten.com/>. Acesso em 11/2015. 
255 Disponível em: <https://www.lwl.org/LWL/Kultur/museumkunstkultur/das_museum/architektur/neubau?lang=en>. Acesso em 
02/2015. 
256 Idem 

Fotografia noturna externa da nova ampliação para o Museu LWL, no centro histórico da cidade alemã de Münster. 
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O projeto luminotécnico, da autoria do escritório Licht Kunst Licht, além de projetar a 

luz de forma a destacar a estrutura arquitetónica do novo edifício do museu, procurou 

também evidenciar os percursos e ajudar os visitantes a descobrir como os espaços 

interiores se inter-relacionam. O imponente foyer, com 14 metros de altura, permite a 

entrada de luz do dia no centro do edifício e a partir daí, todas as áreas do museu são 

acessíveis. Assim, a luz, tanto natural como artificial, procura guiar o visitante desde o 

hall de entrada até aos espaços de exposição superiores, funcionando também como fio 

condutor fundamental para ligar a nova extensão às antigas áreas do edifício original. 

“Also the approach to daylight and the visitor’s visual link with the exterior was a 

particular challenge in the exhibition spaces with skylights and the foyer.”257 

Com grande apoio na tecnologia atualmente à disposição, o projeto luminotécnico faz 

jus às palavras do fundador do escritório Licht Kunst Licht, Andreas Schultz, que 

defende estarmos atualmente perante a maior revolução tecnológica no campo da 

iluminação artificial, desde a invenção da lâmpada elétrica por Edison. Segundo o 

lighting designer alemão, a iluminação passou ‘do analógico ao digital’, 258 constatação 

que pode ser testemunhada neste seu projeto, onde sensibilidade e tecnologia (recurso 

ao sistema DALI) foram unidas de modo sublime.  

“Each group of luminaires can be switched and dimmed individually. Due to this 

option, the projectors are able to provide an appropriate illumination for both, the 

museum‘s operation and events at the foyer. The various light scenes can be accessed 

through a touch panel.”259 

                                                           
257  Disponível em: <http://www.lichtkunstlicht.com/en/projects/museums/lwl-museum-of-art-and-culture-munster.html>. Acesso 
em 12/2015. 
258 SHULZ, Andreas, “The biggest step since Edison – From analogue to digital lighting”, Palestra no 6º Ledforum, Realização 

Revista L+D e Editora Lumière, São Paulo, 20 agosto 2015. 
259 Disponível em:  <http://www.illumni.co/the-lwl-museum-of-art-and-culture-munster-by-licht-kunst-licht-ag/>. Acesso em: 

02/2016. 

Luz natural zenital e artificial discretamente integrada no teto e paredes do foyer do LWL Museum, com pé-direito de 14 metros. 
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Além da adesão às mais recentes possibilidades tecnológicas, o conceito de iluminação 

foi estruturado de forma a garantir máxima flexibilidade com recurso a elementos 

comuns conectores nas áreas de exposição permanente e temporária, ao mesmo tempo 

que orquestrou a arquitetura, enfatizando-a através da luz. 

  

Nos pisos inferiores, contrariamente ao conceito geral do museu, o projeto luminotécnico adota um conceito mais dramático e introspetivo.  

Solução única e flexível, combinando luz difusa e focalizada, especialmente desenvolvida para as salas de exposição do Museu LWL. 
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“The design focus was not on the luminaire as an object but on the self-evident 

integration of artificial light into a clear-cut architecture, thus making light palpable, 

but keeping the light source itself concealed.”260 

Uma solução única e flexível, combinando luz difusa e focalizada, foi especialmente 

desenvolvida para as salas de exposição. O teto é composto por uma moldura perimetral 

e outra parte central, integrando luz artificial e natural. Entre elas um trilho trifásico 

para projetores garante a adaptabilidade a qualquer exposição. Com facho concentrado, 

os projetores podem destacar algumas obras selecionadas ou na versão com ângulos 

mais abertos podem iluminar áreas ou objetos maiores. 

No último piso, o museu possui um conjunto de claraboias que permitem a entrada de 

luz natural no espaço interior, aproximando a relação do visitante com o exterior. Mas, 

de forma a evitar qualquer efeito nocivo dos raios solares diretos sobre as obras de arte, 

foi criada uma composição de vidro laminado com uma camada micro-prismática que 

apenas admite luz celestial difusa. A quantidade de luminosidade é controlada por um 

estore eletrificado e por um outro que permite total black-out. Por fim, um filtro 

adicional é resultante de uma membrana translúcida que contacta com o espaço interior. 

Em suma, o projeto parece ter conseguido atingir bem os objetivos do lighting designer: 

“It was the lighting designer’s aim to develop a lighting concept that (…) also fulfills 

the elevated requirements of a display illumination in a contemporary museum’s 

operation. The design focus was not on the luminaire as an object but on the self-

evident integration of artificial light into a clear-cut architecture, thus making light 

palpable, but keeping the light source itself concealed.”261  

                                                           
260 Disponível em: <http://www.lichtkunstlicht.com/en/projects/museums/lwl-museum-of-art-and-culture-munster.html>. Acesso em 
12/2015. 
261 Idem 

Foyer de entrada e circulação com predominância da luz zenital (esq.) e sala expositiva com iluminação artificial difusa (dir.) 
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VI.4 National Gallery, Londres, Inglaterra  

Museu fundado em 1838 num edifício projetado por William Wilkins (1778-1839), a 

National Gallery de Londres, com cerca de 46.000m2, contém um acervo de mais de 

2300 pinturas, recebe uma média de 5 milhões de visitantes por ano e é considerado um 

dos mais importantes da Europa e do Mundo. 

Em termos de luz natural, o museu sempre usou esse recurso, embora com diferentes 

níveis e técnicas ao longo dos anos. 

Inicialmente, a quantidade de luz entrando na maioria das galerias era controlado por 

venezianas montadas externamente, abrindo ou fechando através do sistema 

informatizado Building Management System (BMS), em resposta aos níveis de 

luminância medidos nas galerias. O sistema foi projetado para garantir que nenhuma luz 

solar direta penetrasse e que o nível máximo de iluminância fosse de 200 lux. Entretanto 

esta tecnologia já foi otimizada de forma a aproveitar ainda mais a iluminação solar. 

“This new blind control strategy (…) which was developed using an architectural 

software package that includes solar simulation, was initially tested in seven galleries, 

but will be extended to include the rest of the galleries for which this type of light 

control is suitable.”262 

Orgulhando-se como instituição museológica líder e exemplar na constante otimização 

da qualidade, facilidade de controlo e eficiência luminotécnica, a gestão técnica da 

National Gallery começou a realizar, em 2008, testes extensivos sobre novas 

ferramentas de iluminação para as galerias. 

                                                           
262 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.6. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/6>. Acesso em 11/2015. 

Iluminação artificial na National Gallery, 1935. Ilustração da National Gallery, 1910. 
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“The National Gallery Scientific Department has examined a number of proposed LED-

based light sources, but it has only been in the last few years that newer types have 

begun to appear that provided a sufficient level of quality, efficiency and reliability.”263 

Quando finalmente obteve satisfação com os resultados, em 2010, o Museu começou a 

implementar gradualmente a tecnologia LED nos espaços expositivos, com os objetivos 

de reduzir significativamente os níveis de emissão de carbono e melhorar a qualidade da 

luz nas galerias de pintura. 264 A iniciativa alargou-se depois ao restaurante e circulações. 

Como conceito geral dos espaços expositivos deste museu, as pinturas recebem luz 

natural filtrada por claraboias e iluminação artificial direta, através de projetores 

dispostos em trilhos contínuos suspensos. 

“The Gallery is the first institution in the world to use these lights in conjunction with a 

system that automatically adjusts external roof light blinds according to the amount and 

angle of sunlight. This ensures that only diffused light is present in the galleries through 

UV-filtered roof light glazing.”265 

Em associação com sensores de iluminância, que permanentemente medem a 

intensidade de luz natural difusa e vão compensando os níveis necessários com luz 

artificial, os modernos projetores são agora automaticamente reguláveis graças ao 

sistema DALI. Um sinal variável, fornecido pelo referido sistema BMS, permite que o 

nível de luz dos LEDs seja alterado de 10% em 10%. O controlador de interface DALI 

viabiliza que estes ajustes se façam através do trilho eletrificado, conectado à BMS. 

O resultado é um controle suave, quase impercetível de transição entre luz natural e 

artificial, de forma a garantir os níveis necessários para apreciar as pinturas em 

                                                           
263 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.5. Disponível 
em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/5>. Acesso em 11/2015. 
264 National Gallery Press Office, Comunicado “Paintings newly illuminated at the National Gallery”, Londres, Abril 2011. 

Disponível em: <http://www.nationalgallery.org.uk/about-us/press-and-media/paintings-newly-illuminated-at-the-national-gallery>. 
Acesso em 11/2015. 
265 Idem 

Uma das galerias de exposição após reforma, incluindo reparação de estuque nos tetos, claraboias recuperadas e nova iluminação LED. 
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exposição. Note-se, porém, que de forma intencional o sistema não é sensível às rápidas 

passagens de nuvens, pois deseja-se que os visitantes não percam o total contato com a 

‘vivacidade’ da luz natural. 

“Inbuilt delays prevent overreaction to fast moving clouds, because we do not wish to 

even-out the variability and 'liveliness' of natural light.”266 

Além do controlo dimerizável, a luz de cada luminária pode ser ajustada de forma 

independente entre 0% e 100%, de modo a que quantidades diferentes de intensidade 

luminosa possam ser definidas inicialmente para cada parede, ou mesmo, para cada 

pintura. 

Graças à permutação para LED, a regulação de fluxo luminoso não altera a temperatura 

de cor e não são emitidos raios nocivos para as peças de arte, dispensando-se o uso de 

filtros e lentes anti-UV que reduziam a emissão de luz. 

“LEDs can be dimmed without any noticeable drop in the quality of light, so they can 

be used to gradually augment natural light as required. By contrast, tungsten lighting 

becomes increasingly warmer when dimmed, so within the earlier lighting system they 

were designed to simply switch on and off according to need, which proved startling to 

visitors.”267 

Além do mais, o LED permitiu diminuir os níveis médios de iluminância de 150 lux 

para 130 lux, graças ao seu efeito de percepção, esteticamente mais brilhante. 

Não menos importante, a poupança energética com o recurso à tecnologia LED foi 

evidente, comparando com as tradicionais lâmpadas halógenas. 

                                                           
266 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.7. Disponível 
em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/7>. Acesso em 11/2015. 
267 Idem 

Claraboias e persianas internas na cobertura da Ala Sainsbury da National Gallery. 
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“In terms of illuminance and colour rendition, the Optec spotlights with warm white 

LEDs proved to be of equal lighting quality to the existing solution with low-voltage 

halogen lamps, but were many times more efficient.”268 

Verificou-se que, em média, um projetor com lâmpada halógena de 100W poderia ser 

substituído por um projetor LED de 14W (Erco – Optec), o que significou uma 

diminuição de cerca de 85% de energia. De notar que as poupanças também se sentiram 

na redução da produção de calor interno (face à diminuição de exigência de carga nos 

sistemas de arrefecimento e de ar condicionado central) e na baixa de produção de CO2. 

“The use of LEDs throughout the exhibition spaces will contribute to the gallery’s aim 

of an overall carbon footprint reduction of 43% by 2014 through its carbon 

management plan. Work commenced in July in the Sainsbury Gallery and the project is 

expected to be completed by spring 2013.”269 

Além do abatimento imediato no consumo de eletricidade, a longa vida útil dos LEDs 

de cerca de 50.000 horas (25 vezes maior do que outras fontes) também irá permitir 

economizar nos futuros custos de manutenção. A atual recessão europeia e a redução no 

financiamento do governo inglês têm originado uma diminuição de orçamento 

disponível para todo o setor público. Ainda assim, as iniciativas acima descritas 

procuraram demostrar que diminuindo o uso de energia e os cu0stos de funcionamento é 

possível manter, e aliás melhorar, a exibição de obras dos grandes mestres da arte.  

“Maintaining the conditions required to preserve the most fragile objects, while 

decreasing the use of energy and improving our levels of control and flexibility, 

continues to be one of the greatest challenges of the museum community.”270 

                                                           
268 Disponível em: < http://www.erco.com/projects/culture/national-gallery-5032/en/>. Acesso em 01/2016. 
269 PEASRON, Andy, “ M&E special report: LED lighting at the National Gallery”, 30 Setembro 2011. Disponível em: < 

http://www.building.co.uk/me-special-report-led-lighting-at-the-national-gallery/5023980.article>. Acesso em: 02/2016. 
270 PADFIELD, Joseph, VANDYKE, Steve, CARR, Dawson, “Improving our Environment”, Londres, Março 2013, p.1. Disponível 

em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/1>. Acesso em 11/2015. 

Novo projetor Optec (LED, 14W), da marca Erco, eleito para substituir os anteriores com lâmpada halógena (100W). 
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Comparação de consumo e eficiência luminosa entre antigo sistema de iluminação Erco com projetor halogéno Eclipse e novo Optec, em LED. 
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VI.5 Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, Brasil  

Recém-inaugurado em 2015, após cinco anos de obras, o Museu do Amanhã localiza-se 

no Pier Mauá, na região central do Rio de Janeiro. Com projeto de arquitetura da autoria 

do espanhol Santiago Calatrava, e apoio local do escritório Ruy Rezende Arquitetura, o 

edifício insere-se no projeto Porto Maravilha, o maior a nível nacional em termos de 

desenvolvimento urbanístico e uma das maiores intervenções de revitalização da cidade 

no âmbito dos Jogos Olímpicos 2016.  

O programa deste Museu contemporâneo engloba os temas da ciência, do ambiente e do 

futuro em cerca de 5000m2 para exposições temporárias e permanentes, o que somando 

às áreas complementares, resulta num total de cerca de 12600m2. 

Com projeto de museografia de Andrés Clerici e curadoria do físico e cosmologista 

Luiz Alberto Oliveira, as exposições guiam o visitante ao longo de 27 experiências 

sensoriais distribuídas em cinco áreas: cosmos, planeta, antropoceno, amanhã e agora.271 

A área permanente desenvolve-se no piso superior com um pé direito de 10 metros e 

vista panorâmica para a Baía de Guanabara. Situado em frente ao mar e explorando a 

relação da cidade com a natureza, o uso de recursos naturais como água e energia solar 

representam uma das premissas do projeto: 

“The building will operate by making use of the natural resources from the site itself; 

water from the nearby bay for air-conditioning the inside temperature, as well as solar 

energy collected through photovoltaic panels, integrated into the operable wing 

elements of the roof, that can dynamically adjust to the optimum angle of the sun.”272 

  

                                                           
271 Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/cidades/museu-do-amanha/>. Acesso em 02/2016. 
272 Disponível em: < http://www.calatrava.com/projects/museu-do-amanha-rio-de-janeiro.html?video=1&view_mode=overview>. 

Acesso em: 02/2016. 

Fotografia noturna externa no Museu do Amanhã, ‘flutuando’ sobre espalho de água, no Pier Mauá, Rio de Janeiro. 
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Fotografias internas dos espaços expositivos: iluminação indireta difusa e luz proveniente dos próprios suportes digitais. 
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Cerca de 5,5 mil células fotovoltaicas,273 instaladas na cobertura metálica, movem-se 

através de um comportamento dinâmico automatizado, em direção ao sol, tirando 

partido desta fonte de energia gratuita. Esta solução permite ao museu uma grande 

poupança de eletricidade, necessária para a iluminação artificial. 

O complexo projeto luminotécnico foi desenvolvido pelo escritório carioca LD Studio, 

liderado por Mónica Lobo, e incluiu tudo o que se refere à iluminação de arquitetura 

interna e externa, bem como à museografia, excetuando os momentos de conteúdo 

digital, como vídeos e telas de LED, que também contribuem para a iluminação interna. 

Evitando brilhos e reflexos nesses suportes digitais, a luz de carácter indireto revelou-se 

o conceito ideal para os espaços expositivos. O pavimento claro e as paredes e tetos na 

cor branca, por vezes com formas arredondadas e orgânicas, tornaram-se o palco 

perfeito para a luz se espalhar de forma homogénea ao longo do espaço. Esta solução 

também preza pelo ótimo conforto visual que é desejável proporcionar ao visitante. 

Nalgumas salas os planos de fundo escurecem ao máximo, para enaltecer os conteúdos 

digitais e eles próprios se tornarem os protagonistas da emissão de luz. 

Nas circulações, pontualmente algumas linhas de downlights atribuem dinamismo ao 

conceito luminoso, ao mesmo tempo que vincam as linhas marcantes da arquitetura. 

Escadas e rampas são subtilmente iluminadas por linhas LED contínuas, embutidas sob 

o corrimão - uma solução funcional que também contribui para o conforto visual. 

Debruçando-se a temática deste museu sobre a história da tecnologia - desde o seu 

passado até às transformações atuais - e sobre o questionamento científico do futuro da 

humanidade, a museografia é essencialmente interativa e digital, recorrendo a 

                                                           
273 Disponível em: < https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/santiago-calatrava-museu-amanha-rio-janeiro>. Acesso em 

02/2016. 

Conforto visual nas áreas de circulação, com luz artificial indireta, e nas escadas, iluminadas com fitas LED ocultas sob corrimão. 
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audiovisuais, exibições e jogos. Neste sentido, o projeto de iluminação enfrentou, 

naturalmente, desafios distintos dos tradicionais museus de arte. 

Segundo palavras de Mónica Lobo: 

“Na museografia, o papel da iluminação foi o de revelar a grande nave onde o 

conteúdo se desenvolve, através da iluminação indireta do teto curvo e espiralado. A 

iluminação específica de cada suporte da museografia foi desenvolvida junto com o 

diretor de arte, Andres Clerici, e o ponto alto foi o desenvolvimento de um sistema com 

inteligência DMX, RGB, para a última experiência, a Oca.”274 

A Oca, primeira moradia brasileira de que há registo, foi reinterpretada no museu 

através de uma superestrutura de madeira laminada, composta por losangos que se 

desenvolvem em duas ‘cascas’. Este sistema responde com pixéis de cor a uma trilha 

sonora, sintetizando toda a experiência do museu.  

Tirando máximo partido da tecnologia e sublinhando cada detalhe da arquitetura, a 

qualidade do projeto de iluminação para o Museu do Amanhã traduz o resultado de uma 

forte interdisciplinaridade entre diferentes profissionais. Com mestria, a luz foi tratada 

como uma matéria indispensável para a valorização do espaço, para a orientação e 

experiência dos visitantes e para a visualização adequada dos conteúdos. 

De louvar, sem dúvida, que este projeto tenha tirado máxima rentabilidade do contexto 

climático e geográfico em que o edifício se insere, o Rio de Janeiro, rico em energia 

solar e água. 

Também há que reconhecer a justificada inserção deste museu no contexto sociocultural 

de uma metrópole, com perfeita escala para receber um complexo cultural desta 

envergadura. Além de uma população estimada de 6,4 milhões de pessoas, o Rio recebe 

                                                           
274 LOBO, Mónica, informações cedidas à autora, dia 12.02.2016. 

Estrutura reinterpretando a oca – primeira moradia brasileira – com iluminação RGB e controle digital por sistema DMX.  
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um grande número de turistas anualmente (quase 1,6 milhões em 2014275), que 

justificam o fato de todo o conteúdo do Museu do Amanhã estar disponível em 

português, inglês e espanhol. Em três semanas de funcionamento, 100 mil visitantes já 

tinham percorrido este edifício e a previsão era de que o museu recebesse “de 350 mil a 

400 mil visitantes em seu primeiro ano de vida.”276 

Porém, no que concerne a relação com o contexto económico, algumas críticas são 

feitas ao forte investimento feito, numa cidade e país que ainda carecem de 

infraestruturas básicas a nível da saúde e educação. Embora com financiamento privado 

da Fundação Roberto Marinho, o Museu do Amanhã é também uma iniciativa da 

Prefeitura e contou com apoio dos governos estadual e federal. A obra custou cerca de 

R$215 milhões e possui 15.000 m2 de área construída277, mas, em comparação, o projeto 

vizinho da Cidade das Artes custou R$600 milhões e tem 87.400 m2 de área construída. 

Ou seja, “com uma estrutura externa e interna muito mais sofisticada, a Cidade das 

Artes custou 48% do custo do Museu de Amanhã. Menos da metade…”278 No momento 

presente em que a economia do Brasil enfrenta sérias dificuldades, resta agora acreditar 

que o ‘amanhã’ seja mais iluminado, trazendo prosperidade e, acima de tudo, mais 

humanidade… e isso tem de começar hoje, em cada um de nós. 

“O amanhã começa agora, com as escolhas que fazemos. O hoje é o lugar da ação. Se 

nos conectarmos com o planeta e uns com os outros em nossas diferenças, seremos uma 

ponte para um futuro sustentável e mais humano.”279  

                                                           
275 Disponível em : <http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/5227-mais-de-6,4-milh%C3%B5es-de-turistas-estrangeiros-

visitaram-o-brasil-em-2014.html> 
276 Disponível em: < http://oglobo.globo.com/rio/com-70-das-obras-prontas-museu-do-amanha-deve-ser-entregue-tempo-do-

aniversario-do-rio-14144413>.  Acesso em 02/2016. 
277 Idem 
278 FREIRE, Quintino Gomes, “Museu do Amanhã custou o dobro de Cidade da Música e ninguém falou nada”, Diário do Rio, 

18.12.2015. Disponível em <http://diariodorio.com/museu-do-amanha-custou-o-dobro-de-cidade-da-musica-e-ninguem-falou-

nada/>. Acesso em 02/2016. 
279 FELIX, Edilaine, "E nosso amanhã, como será?”, in O Estdaão on-line, 23.01.16. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/2016/01/23/e-nosso-amanha-como-sera/>. Acesso em 02/2016. 

Longas filas de 2h30 de espera no acesso ao novo Museu do Amanhã, que tem contabilizado cerca de 4000 a 5000 visitantes por dia, desde a abertura. 
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Considerações finais 

"… je ne saurais jamais assez parler de la lumière parce que la lumière est très 

importante, parce que la structure fait vraiment la lumière.”280 

Recorrendo às palavras de Louis Kahn, nunca saberemos o suficiente para falar da luz… 

Neste sentido, a presente dissertação não ambicionou fazer descobertas inéditas ou 

concluir quais as melhores ou piores utilizações desse elemento em espaços 

museográficos. Pretendeu-se antes reunir uma série de considerações que, em nossa 

opinião, devem ser refletidas, com particular atenção, no momento de desenhar a luz 

para um museu. Elegeu-se este objeto de estudo por concentrar, de forma rigorosa e 

evidente, as diversas escalas, resultados e condicionantes que um projeto de iluminação 

artificial pode enfrentar. 

Desde sempre a luz assumiu um papel de destaque nesse tipo de espaços, mas hoje, 

mais do que nunca, essa premissa tornou-se perentória, ao incorporar um cada vez 

maior número de exigências técnicas, estéticas, tecnológicas e socio-ambientais. 

Focando a análise na vertente artificial desse elemento, este trabalho elegeu cinco temas 

gerais que, em nossa opinião, exigem muita reflexão, na era contemporânea. São eles as 

Pessoas, a Arquitetura, o Contexto, a Tecnologia e a Obra de arte. 

Começamos por debruçar a pesquisa sobre o princípio da luz e da percepção visual. 

Embora possa parecer evidente, há que recordar que no ato de iluminar um espaço, o 

mais importante serão sempre as Pessoas, que recebem, usufruem e necessitam 

diariamente desse elemento vital. Não só a vertente natural da luz, como também a 

artificial, permite-nos contemplar, sentir emotividade ou até receber informações. 

                                                           
280 KAHN, Louis I., Silence et lumière - Choix de conférences et d'entretiens 1955-1974, Tradução Mathilde Bellaigue e Chrsitian 

Devillers, Ed. Du Linteau, Paris, 1997 (2ª Edição), p. 184 
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Porém, à medida que envelhecemos, a nossa relação com a luz torna-se mais complexa. 

Estando a população idosa a aumentar consideravelmente, acreditamos ser inevitável 

que os nossos espaços, inclusive museográficos, se preparem para esta nova realidade. 

Para lidar com este tema e com todos os outros abordados ao longo deste trabalho, o 

papel das pessoas que ‘desenham a luz’ é de extrema importância. Embora recente, a 

profissão dos lighting designers tem se complexificado e exigido uma postura holística 

cada vez maior. Além de conhecimentos técnicos e científicos requeridos a estes 

profissionais, também lhes é exigida uma forte dimensão sensitiva, crucial para entender 

a iluminação na sua relação indissociável com a Arquitetura. 

Com efeito, tanto de origem natural como artificial, vimos que a luz se revela uma 

‘matéria’ chave para a qualificação das áreas expositivas de um museu, assim como de 

todo o restante espaço arquitetónico interior que o constitui. Aplicada com ciência e 

sensibilidade, pode variar na intensidade, na distribuição, na tonalidade, na restituição 

cromática, nos contrastes, na modelação e nos efeitos visuais. Cada solução de luz irá 

induzir a resultados distintos, em função da peculiaridade arquitetónica e características 

conceptuais de cada espaço. Entrada e circulações internas correspondem a elementos 

espaciais onde também se torna vital refletir sobre questões como a adaptação visual do 

visitante ou a capacidade de orientação e comunicação da luz. 

À partida menos evidente, uma reflexão sobre a questão do Contexto revelou-se um 

tópico pertinente.  Por um lado, verificamos que assumem um carácter universal temas 

diversos como o simbolismo da luz ou os discutidos no Internacional Year of Light 

(2015), como o aumento do consumo mundial de energia e da produção de CO2, ou 

ainda a proliferação de escritórios de lighting design, fabricantes de luminárias, feiras, 

festivais, conferências e concursos de iluminação internacionais. 
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Mas, paralelemente a esta tendência globalizante, interessou-nos identificar algumas 

condicionantes que evidenciam a influência do contexto de cada museu para o 

desenvolvimento do seu projeto, inclusive luminotécnico: geograficamente, a situação 

climática em que se encontra (níveis médios de iluminância externos, número de horas 

de luz solar); socialmente, o tipo e número de visitantes; economicamente, os recursos 

financeiros disponíveis para a realização do projeto, o custo da energia local, os 

equipamentos existentes ou os profissionais envolvidos; politicamente, as leis de 

incentivo e decisões governamentais que influenciam a verba para a cultura e 

tecnologia. 

Relativamente a este último assunto, não poderíamos abordar o campo da iluminação 

sem avaliarmos o estado-da-arte da Tecnologia, neste ramo. Numa luta pela 

preservação do meio ambiente e face às atuais preocupações económicas, emergiram em 

força neste novo século inovadoras soluções tecnológicas que vieram revolucionar a 

iluminação. De destacar os LEDs (Díodos Emissores de Luz) que trouxeram uma 

eficiência nunca antes vista nas lâmpadas tradicionais, apresentando baixos consumos 

energéticos e elevado rendimento luminoso, grande longevidade e reduzida 

manutenção. A somar, dois aspectos de particular interesse para a iluminação 

museográfica: ausência de emissão de raios ultravioletas e infravermelhos e excelentes 

índices de reprodução cromática. Paralelamente, a parceria entre os LEDs e sofisticados 

sistemas de controle de iluminação digitais (exemplos: DALI, DMX) têm viabilizado 

uma gestão cada vez mais flexível e eficiente da luz. Em museus, a possibilidade de 

controlar individualmente a intensidade e temperatura de cor de cada luminária através 

de um tablet, é uma medida ainda custosa, mas revolucionária, que se espera 

generalizada num futuro próximo. 
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Defendemos que sistemas de controlo digital não só otimizam a apresentação das peças 

em exibição, como permitem, por exemplo, que perante a visita de um grupo de pessoas 

de terceira idade, facilmente os níveis de iluminância possam ser aumentados. Também 

a aplicação de equipamentos de controlo luminoso por deteção de presença humana ou 

de luz natural podem reduzir muito o consumo energético em museus, além de serem 

importantes adjuvantes para a conservação das peças em exposição. 

Por fim, mas não menos importante, o olhar sobre a relação da luz com a Obra de arte 

veio reforçar a noção de que o projeto de iluminação museográfico encara múltiplos e 

complexos desafios: além de ter de se integrar na arquitetura, valorizando-a, e de 

otimizar a percepção dos visitantes, conduzindo-os, tem que realçar os objetos artísticos 

expostos, sem os danificar… Além de algumas regras básicas gerais para o uso da 

iluminação em salas expositivas, explorámos a questão da conservação preventiva, na 

qual a luz tem papel de destaque. Só com a ajuda de análises criteriosas e 

especializadas, a iluminação será adequada para determinada peça de arte. Caso 

contrário, pode provocar a médio ou longo prazo alterações irreversíveis na cor e 

composição da mesma. O desafio de quem elabora o projeto de iluminação 

museográfica será então o de estabelecer um equilíbrio entre os requisitos para a 

perfeita apreciação e preservação da obra exposta.  

Os exemplos de museus contemporâneos que foram apresentados, por último, não 

ambicionaram ser estudos de caso, devido à impossibilidade de visitá-los fisicamente. 

Porém, foram escolhidos por testemunharem alguns dos mais recentes e inovadores 

projetos luminotécnicos internacionais. Sempre que possível, identificamos nestes 

exemplos os temas explorados ao longo desta dissertação, por acreditarmos que todos 

eles devem ser questionados, no momento de iluminar um espaço museográfico.  
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Mas, se ao longo desta dissertação se procurou evidenciar a pertinência individual de 

cada um dos assuntos analisados na sua influência para o projeto de iluminação, a 

conclusão deste trabalho pretende chamar a atenção do leitor para um detalhe final. Para 

além da conquista do elo entre luz/pessoas, luz/arquitetura, luz/contexto, luz/tecnologia 

e luz/obra de arte, acreditamos que o supremo resultado projetual só será atingido se 

entre todos esses cinco temas existir um diálogo prematuro, um entendimento mútuo e 

uma interdisciplinaridade constante para o desenvolvimento de todo o processo.  

É precisamente justapondo as iniciais dos cinco tópicos capitulares, explorados nesta 

pesquisa, que podemos ler a palavra ‘PACTO’ - termo que resume, precisamente, a 

parceria indispensável entre iluminação e pessoas, arquitetura, contexto, tecnologia e 

obra de arte.  

PACTO  –  do Latim pactum, de pacisci, “fazer um trato, um acordo”, de uma fonte 

Indo-Europeia pag-, “colocar em seu lugar, firmar, unir”.281 

Em termos conclusivos, defendemos que é do pacto entre as cinco áreas exploradas ao 

longo desta dissertação, que resultará - com mestria e sem dificuldades - a iluminação 

de um museu que valoriza e respeita: 

as pessoas que o visitam, 

a arquitetura que o formaliza,  

o contexto em que se insere, 

a tecnologia que o sustenta,  

a obra de arte que o faz existir. 

 

 

                                                           
281 Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/artigo/acordos/>. Acesso em: 01/2016. 
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Glossário 

Adaptação visual: Capacidade apresentada pela pupila do olho em se adequar à 

luminosidade de cada ambiente, comprimindo-se ou dilatando-se. Em ambientes com 

grande luminosidade a pupila pode atingir um diâmetro de até 1,5mm, fazendo com que 

entre menos luz no globo ocular, protegendo a retina de um possível encadeamento. Já 

em ambientes mais escuros, a pupila tende a dilatar, atingindo diâmetro de até 10mm.  

Área expositiva: Espaço público no interior de um museu, de acesso controlado, 

destinado a apresentar selecções de bens culturais do acervo da instituição e/ou de 

outras proveniências. 

Comprimento de onda (): Distância percorrida por uma onda durante um ciclo de 

oscilação completo. Expressa em metros (m) ou nanómetros (nm). 

Cor: Propriedade que possuem os corpos que, quando iluminados, aparecem aos nossos 

olhos com diferentes tonalidades. Essa propriedade não é fixa, nem permanente, 

dependendo da composição espectral da luz que o ilumina. 

Downlight: Estrangeirismo referente a uma luminária de aplicação no teto, cujo feixe 

de luz é dirigido diretamente para baixo, num eixo vertical. 

Eficiência energética: Na avaliação de uma lâmpada, razão entre o fluxo luminoso 

produzido e a potência consumida (lm/w). Quanto mais lúmens por watt, melhor é a 

eficiência energética. 

Ofuscamento: Fenómeno de desconforto visual ocorrente quando o olho sofre uma 

mudança demasiado rápida entre dois ambientes de intensidades luminosas opostas ou 

quando o plano de fundo é muito escuro e é perceptível um ponto intensamente 

luminoso. 
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Espectro óptico: Região do espectro eletromagnético que compreende as radiações que 

podem ser captadas por sistemas ópticos (ultravioleta, visível e infravermelho). 

Fluxo Luminoso (): Quantidade de luz emitida por uma fonte (lâmpada, p.e.), medida 

em lúmens por segundo.  

Iluminância (E): Quantidade de luz dentro de um ambiente, medida com um luxímetro. 

Como o fluxo luminoso não se propaga homogeneamente, há que considerar uma 

iluminância média (Em), existindo normas que especificam valores mínimos para cada 

tipo de espaço. 

Intensidade Luminosa (I): Quantidade física básica internacional em todas as medidas 

de luz. É expressa em candelas (cd).  

Kelvin (K): Uma das sete unidades unidade de base do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) para medir a grandeza temperatura termodinâmica. Fracção 1/273,16 da 

temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. 0 °C = 273,15 k. 

Lei da Reciprocidade: Será igual a nocividade produzida por uma fonte de luz num 

curto período de tempo que por uma fonte de luz fraca num período longo 

(500lux/10horas = 50lux/100horas). 

Lúmen (lm): Primeira unidade de luz. Fluxo total de luz que incide sobre uma 

superfície de um metro quadrado, cujos pontos distem um metro de uma fonte pontual 

teórica que tenha uma intensidade luminosa de uma candela em todas as direcções.  

Luminância (L): Sensação de claridade ou brilho que o olho recebe de uma superfície 

que emite ou reflecte uma intensidade luminosa de uma candela por metro quadrado 

(cd/m2). 

Lux (lx): Densidade de fluxo luminoso sobre uma superfície. Um lux corresponde a um 

lúmen distribuído numa superfície de um metro quadrado (lm/m2). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades


 
 

| 157 |  

Luxímetro: Aparelho que indica o nível de iluminância (em lux) recebida num 

determinado ponto. 

Museologia: Área do conhecimento/Ciência dedicada aos museus, à sua história e 

influência na sociedade, administração, manutenção, organização. 

Museografia: Conjunto de técnicas especializadas e procedimentos práticos em museus 

(construção, catalogação, organização e instalação dos fundos-orçamentos). 

Nanómetro (nm): Submúltiplo do metro, correspondente à unidade de comprimento de 

ondas, em iluminação. Equivale a 1,0x10-9 metros, ou seja, um milionésimo de 

milímetro. 

Reflexão: Fenómeno que consiste na mudança de direção de um raio luminoso ao 

incidir em determinada superfície de separação de dois meios homogéneos. A reflexão 

da luz depende das condições da superfície reflectora e do ânglo de incidência dos raios 

luminosos e obedece às leis ópticas válidas para espelhos. 

Spotlight: Estrangeirismo referente a uma luminária cujo feixe de luz, de distribuição 

simétrica, ilumina pontualmente um objeto, podendo o ângulo de abertura variar. 

Temperatura de cor (K): Temperatura à qual é preciso aquecer um ‘corpo negro’ para 

que ele emita uma radiação de determinada cor. Em linguagem corrente, uma luz diz-se 

mais quente quanto menor for a sua temperatura de cor (por exemplo, inferior a 3000K) 

e mais fria quanto maior for a sua temperatura de cor (por exemplo, superior a 5000K). 

Wallwasher: Estrangeirismo referente a uma luminária cujo feixe de luz, de 

distribuição assimétrica, permite iluminar uniformemente uma superfície vertical. 

Watt (W): Unidade do Sistema Internacional de Unidades (SI) para potência, 

equivalente a um joule por segundo (1J/s).  
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Architecture, Ed. Wiley, 1996, p. 168. 

- Projeto de iluminação museográfico do escritório Licht Kunst Licht para o Museu dos Reis Bávaros, 

Hohenschwangau, Alemanha: Slide da Palestra “The biggest step since Edison – From analogue to digital 

lighting”, por Andrea Schulz, no 6º Ledforum, São Paulo, 20.08.15. 

- Esquisso do projeto de iluminação de Speirs&Major para um monumento em Cambridge, 1999: Penser 

la ville par la lumière, direção de MASB0UNGl, Ariella, Editions de la Villette, Paris, 2003, p.42 

- Detalhe do projeto luminotécnico da LD Studio para vitrine no Museu da Liturgia, Tiradentes, 2012. 

CORREA, Cris, LD Studio – 1997-2015, Editora C4, São Paulo, 2015, p. 131 

- Organigrama ilustrando a interdisciplinaridade, num processo projetual, subjacente ao exercício da 

profissão de lighting designer: BRANDI, Ulrike, GEISSMAR-BRANDI, Christoph, Lightbook – The 

Practice of Lighting Design, Ed. Birkhäuser, Hamburg, 2001, p. 69. 

 

II. Arquitetura: iluminar, que espaço? 

- Seção Diagonal, Marcius Galan, 2008: Fotografia de Edouard Fraipont in Catálogo Exposição 

‘Imaterialidade’, Curadoria Adon Peres e Ligia Canongia, 2 de Julho a 27 de Setembro 2015, Sesc 

Belenzinho, São Paulo, 2015, p.24. 

 

II.1 Uma relação indissociável… 

http://subtilitas.tumblr.com/post/424343185/louis-kahn-in-the-auditorium-of-his-kimbell-art
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- Panteão de Roma, construído em 125 d.C. Luz: forma e espaço simbolizando o universo: GARONER, 

Carl, M0L0NY, Raphael, Light, Rotovision, Crans-Pres-Celigny, 2001, p.11 

- Notre-Dame-du- Haut, Rondchamp, de Le Corbusier, 1955: luz natural e sombra criando uma atmosfera 

dramática: MAJ0R, Mark, SPElRS, Jonathan, TlSCHHAUSER, Anthony, Made of Light. The Art of Light 

and Architecture. Birkhauser, Basel (Suic;a), 2005, p.46 

- Representação de luz artificial projetada sobre a empena de um edifício em Marselha, Grupo Dunes: 

Penser la ville par la lumière, direção de MASB0UNGl, Ariella, Editions de la Villette, Paris, 2003, p.90 

- Intenso trabalho interdisciplinar entre as equipas de arquitetura (Willmotte), engenharia (Bronnenberg), 

lighting design (Beernielsen) e fornecimento de luminárias (Philips) para o Rijksmuseum, Amesterdão, 

Holanda: Slide da Palestra “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, 

Beernielsen, no 5º Ledforum, São Paulo, 21.08.14. 

 

II.2  ...em espaços museográficos 

- Museu Ashmolean, Universidade de Oxford. Considerado o primeiro museu público, fundado em 1683 

(esq.), a sua mais recente expansão inaugurou em 2009, com projeto da autoria do arquiteto Rick Mather 

(dir.): Disponível em: <www.ahmolean.org/ash/amulets/tradescant/tradescant00>. Acesso em 05/2014. 

- Farol central de luz elétrica na Exposição Internacional de Eletricidade, Paris, 1881: Disponível em: 

<http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2005-4-page-167.htm>. Acesso em: 05/2014. 

- Exposição de Arte Ornamental, Museu Nacional, Lisboa, 1882. Iluminação a arco voltaico: Revista 

Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro O Occidente, 5º ano, Vol. V, nº 111, Lisboa, 21 de Janeiro 1882, 

capa. 

- Luz natural na Sala do Kaiser-Friedrich-Museum, Berlim, 1906: Disponivel em: < 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Kaiser_friedrich_museum1.jpg>. Acesso em 

05/2015. 

- Pintura La Grande Galerie, vers 1795, de Hubert Robert, retratando o interior do Louvre. Luz natural de 

norte e sul e Pintura Projet d’aménagement de la Grande Galerie, vers 1798, de Hubert Robert, 

imaginando luz zenital (introduzida em 1937):  

Disponível em: <http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=5713>. Acesso em: 

02/2014. 
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- Galeria Oriental do British Museum, em Londres, iluminada a lâmpadas elétricas de arco voltaico, em 

1918: PHILIPS, Derek, Lighitng Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1997, p. 123. 

- Interatividade com o visitante, através de jogos de cor, luz e sombra, em exposição no Museu 

Charlottenborg, Copenhaga, 21.08.11: Fotografias da autora. 

- Etapas do projeto de iluminação para o Museum Städel, Frankfurt, Alemanha, do escritório Licht Kunst 

Licht: desenhos técnicos e maquetes. Slides da Palestra “The biggest step since Edison – From analogue 

to digital lighting”, por Andrea Schulz, no 6º Ledforum, São Paulo, 20.08.15. 

- Etapas do projeto de iluminação para o Museu Städel, Frankfurt, Alemanha, do escritório Licht Kunst 

Licht: protótipo real e resultado final: Idem. 

 

II.3 Salas expositivas 

- Corte com conceitos de iluminação da Limarí Lighting Design para Museu Chileno de Arte 

Colombiana: Revista L+D. Luz, Design, Arquitetura, nº 54, Editora Lumière, São Paulo, Julho/Agosto 

2015, p.73. 

- Corte parcial demonstrando o sistema de iluminação para o Museu Menil Collection (1986), Texas, do 

arquitecto Renzo Piano: CERVER, Francisco Asensio, La arquitectura de los museos, Ed. Arco, 

Barcelona, 1997, p.35 

- Estudo dos anos 60 da luz natural e artificial, direta e indireta (esq.) e fotografia atual (dir.), do Museu 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal: ANDRADE, Tiago Rebelo de, Arquitectura (in)sustentável: os 

edifícios da Fundação Calouste Gulbenkian, Prova Final de Curso, FAUP, Porto, 2009/2010; Fotografia 

da autora. 

- Obras dos anos 90 no Museu Soares dos Reis, Porto, Portugal: tamponamento de entradas laterais de luz 

natural nas salas expositivas: Fotografias do Arquivo MNSR. 

- Soluções para filtrar a entrada de luz natural nas salas expositivas, através de brises-soleil externos, 

Instituto Moreira Salles (IMS), Rio de Janeiro: Fotografias da autora. 

- Diferentes tipos de iluminação: indireta difusa (natural e/ou artificial); direta homogénea; direta 

focalizada; direta recortada: ERCO, Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.121, 123, 125. 

- Efeitos de luminosidade distintos num mesmo espaço, conforme a tonalidade dos revestimentos 

selecionados pelo projeto arquitetónico.  
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Disponível em: <http://www.dynamobel.com/FR/110/default.aspx>. Acesso em: 07/2013. 

- Seagram Building (1958), de Mies Van der Rohe e Philip Johnson. Luminotecnia de Richard Kelly. 

Planta do 3º piso, teto refletor: NEUMANN, Dietrich, Architecture of the night – The Illuminated 

Building, Ed. Prestel, Munchen, 2002, p.188. 

- Interior do Museu Guggenheim, fotografado por Ezra Stoller. Nova Iorque, 1956. Disponível em: 

<http://www.huffingtonpost.com/2011/01/07/ezra-stollers-photographi_n_806023.html#220922>. Acesso 

em: 04/2014. 

- Esquissos com estudo da iluminação (solução ‘mesas invertidas’) para o Centro Galego de Arte 

Contemporânea, Álvaro Siza Vieira: LAMPUGANI, Vittorio Magnago, et al., Museus para o Novo 

Milénio – Conceitos Projectos Edifícios, Ed. Prestel, London, 1999, p. 68; SIZA VIEIRA, Álvaro, 

Imaginar a Evidência, Edições 70, Lisboa, 2000. 

- Fundação Iberê Camargo, Siza Vieira: Disponível em: http://www.ocafe.com.br/2010/09/23/fundacao-

iberecamargo/>. Acesso em: 05/2014. 

- Museu Mimesis, Siza Vieira: Disponível em: <http://ultimasreportagens.com/siza-mimesis.php>. 

Acesso em 05/2014. 

 

II.4 Áreas preambulares 

- Esquisso representativo de possíveis níveis de iluminância (em lux), a nível de espaço exterior e interior: 

Desenho da autora. 

- Diagrama mostrando o papel entrada de um museu como ponto transição entre os ambientes externo e 

interno: Slides da Palestra “Daylight – Art – Atmosphere”, por Janna Aronson, no 6º Ledforum, São 

Paulo, 20.08.15. 

- Diálogo da luz artificial (projeto Licht Kunst Licht) e natural, em área de circulação do Museu dos Reis 

Bávaros, Hohenschwangau, Alemanha: Slide da Palestra “The biggest step since Edison – From analogue 

to digital lighting”, por Andrea Schulz, no 6º Ledforum, São Paulo, 20.08.15. 

- Luz artificial indicadora de percurso, Centro Arte Contemporâneo Graça Morais, Portugal: Fotografia da 

autora. 

- Luz natural demarcando percurso, Museu  NY Carlsberg Glyptotek, EUA: Fotografia da autora. 

http://www.ocafe.com.br/2010/09/23/fundacao-iberecamargo/
http://www.ocafe.com.br/2010/09/23/fundacao-iberecamargo/
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- Luz ténue no acesso a sala de exposição com baixos níveis de iluminância, Museu do Oriente, Portugal: 

: Fotografia da autora. 

- Iluminação suave nas escadas de acesso à sala expositiva, para progressiva adaptação visual dos 

visitantes, no Museu Chileno de Arte Precolombiana: Revista L+D. Luz, Design, Arquitetura, nº 54, 

Editora Lumière, São Paulo, Julho/Agosto 2015, p.70 e 71. 

 

III. Contexto: iluminar, onde? 

- Você está aqui [You are here], Fabiana de Barros & Michel Favre, 2010-2015: Catálogo Exposição 

‘Imaterialidade’, Curadoria Adon Peres e Ligia Canongia, 2 de Julho a 27 de Setembro 2015, Sesc 

Belenzinho, São Paulo, 2015, p.18. 

 

III.1 Uma questão global… 

- Logotipo do evento International Year of Light 2015 (IYL): Disponível em: < http://tunisia-

optics.org/wp-content/uploads/2013/02/IYL_Logo_Eng_Ar-.png>. Acesso em 01/2016. 

- O mundo diurno e o mundo noturno vistos do espaço: uma clara percepção do excesso versus falta de 

luz elétrica:  

Disponível em: <http://img.photobucket.com/albums/v188/cityx/0ther/BlueMarble1small.jpg>  e 

 <http://geographicae.fles.wordpress.com/2007/12/earth_night.jpg>. Acesso em 10/2014. 

- CO2 Targets (in red) and Emissions (in green), for The National Gallery between 2005 and 2015: The 

National Gallery, “The National Gallery Carbon Management Plan”, Fevereiro 2011, p. 6 

- Distribuição no mundo de representantes internacionais da marca italiana iGuzzini (esq.) e da alemã 

Erco (dir.). Diponível em: <http://www.iguzzini.com/contacts> e <http://www.erco.com/contact/sales-

2827/en/>. Acessos em: 08/2015. 

- Intervenção luminotécnica efémera na fachada de um edifício patrimonial, na Fête des Lumière, Lyon, 

11.12.10: Fotografias da autora. 

 

III.2 … a refletir localmente 

- Fotografia noturna aérea de Paris - Cidade das Luzes. 

Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Night.jpg>. Acesso em 11/2014. 

http://img.photobucket.com/albums/v188/cityx/0ther/BlueMarble1small.jpg
http://geographicae.fles.wordpress.com/2007/12/earth_night.jpg
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- Praça do Mercado iluminada, entre as ruas escuras de Veneza (esq.) versus excesso de luz da 

Timesquare ,retratada por Reinhold Nägele, 1953 (dir): PHILLIPS, Derek, The lit environment, 

Architectural Press, 0xford, 2002, p.113 e Luminous  buildings.  Night Architecture=Leuchtende Bauten. 

Architektur der Nacht, Ed. Marion Ackermann e Oietrich Neumann, Hatje Cantz, 0stfldern, 2006, p.135. 

- Shôji: a importância da luz e da sombra na arquitetura tradicional japonesa: MAJ0R, Mark, SPElRS, 

Jonathan, TlSCHHAUSER, Anthony, Made of Light. The Art of Light and Architecture. Birkhauser, 

Basel (Suic;a), 2005, p.29. 

- Kyoto State Guest House, 2005. Projeto luminotécnico de Kaoru Mende (LPA): Diponível em: 

<http://www.lighting.co.jp/english/>. Acesso em 01/2015. 

- Simulação representando as mudanças na temperatura de cor da luz natural ao longo de 24h: Disponível 

em:  < http://www.lightbuilding2016.zumtobel.com/de/zumtobel>. Acesso em 02/2016. 

- Gravura de E.J. Brewtnall, A Party of Working Men at the National Gallery, London, 1870: 

Disponível em: < http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/history/about-the-building/about-the-

building/*/viewPage/2>. Acesso em 01/2016. 

- Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert. Teste 

luminotécnico no âmbito do projeto “Iluminando el Prado”, justapondo na mesma obra iluminação com 

lâmpadas halógenas (esq.) e novas luminárias LED (dir.).  

Disponível em: </www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-presenta-su-proyecto-

integral/4e4a8052-1cb2-4727-b18d-f77561ffe838>. Acesso em: 02/2016. 

 

IV. Tecnologia: iluminar, como? 

- Reathro Green, James Turrell, 1968: Catálogo Exposição ‘Imaterialidade’, Curadoria Adon Peres e 

Ligia Canongia, 2 de Julho a 27 de Setembro 2015, Sesc Belenzinho, São Paulo, 2015, p.20. 

 

IV.1 A revolução dos LEDs… 

- Esquema de composição de um LED (Díodo Emissor de Luz): Slide da Palestra “Contrôle e 

Dimerização do LED”, por Ricardo Benucci, no 6º Ledfroum, org. L+D, São Paulo, 21.08.15. 

- Grupo 1 – Lâmpadas de filamento incandescente; Grupo 2 – Lâmpadas de descarga; Grupo 3 – 

Semicondutores: ERCO, Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.333 a 347. 
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- Evolução da eficiência (em lumens/watt) das diferentes fontes de luz: a ‘vitória’ do LED: Slide da 

Palestra “Shaping Future of Light – Trens and strategic portfolio”, por Luan Nguyen, no 6º Ledfroum, 

org. L+D, São Paulo, 21.08.15. 

- Tunable White: com a mesma luminária LED tornou-se possível ajustar a temperatura de cor ideal, em 

função do objeto a iluminar: Topics & Tools – Second Half 2015. The Product Book System, Milão, 

2015, p.19. 

- Informação sobre os LEDs disponíveis no mercado já com elevado IRC, > 90: Laser Blade. Line to 

Circle, Milão, 2015, p.21. 

- Representação das elipses de Macadam num diagrama cromático da CIE, 1931.  

Disponível em <http://www.slideshare.net/davidiancox/solid-state-lighting-science-and-led-theory-of-

operation-december-2010>. Acesso em 01/2016. 

- Sistema de mini-refletor para LED (Opti-beam), desenvolvido pela marca iGuzzini e aplicado no 

modelo de luminária Laser Blade: Laser Blade. Line to Circle, Milão, 2015, p.19 

- Esquema mostrando crescente complexidade das fontes de luz e sistemas ópticos, ao longo do tempo: 

Slide da Palestra “Desafios do projeto de iluminação sustentável”, por Paula Longato e Marcelo Nudel, 

ARUP, no 5º Ledforum, São Paulo, 21.08.14. 

- Testes de laboratório a projetor LED Cantax, da marca Erco: ERCO, Éclairer avec des LED, 2013, p.3. 

 

IV.2 … e dos sistemas de automação 

-  Dimerização remota de luminárias LED através de sistema digital de controle: Slide da Palestra “Luzes 

Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, São 

Paulo, 21.08.14. 

- Exemplos de sensores de presença, de luminosidade e de comando remoto, via wireless: Slide da 

Palestra “Contrôle e Dimerização do LED”, por Ricardo Benucci, no 6º Ledfroum, org. L+D, São Paulo, 

21.08.15. 

- Museu LWL de Arte e Cultura, Münster, Alemanha. Solução flexível, diurna e notuna: Slides da 

Palestra “The biggest step since Edison – From analogue to digital lighting”, por Andrea Schulz, no 6º 

Ledforum, São Paulo, 20.08.15. 
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- Equipe Beernielsen na afinação final, através do sistema DALI, dos níveis de iluminância para cada 

obra do Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda: Slide da Palestra “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por 

Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, São Paulo, 21.08.14. 

 

V. Obra de arte: iluminar, o quê? 

- Pouco a pouco [Poco a poco], José Damasceno, 2005: Catálogo Exposição ‘Imaterialidade’, Curadoria 

Adon Peres e Ligia Canongia, 2 de Julho a 27 de Setembro 2015,Sesc Belenzinho, São Paulo, 2015, p.21. 

V.1 Regras gerais 

- Princípios gerais de posicionamento de projetores pontuais e wallwahers relativamente à parede de 

suporte: ERCO, Erco Guide, Ludenscheid, 2007, p.45. 

- Definição dos fachos de cada projetor, em função do tamanho das obras. Projeto de iluminação da 

Beersnielsen para o Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda: Slide da Palestra “Luzes Acesas no 

Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, São Paulo, 

21.08.14. 

- Estudo do posicionamento dos projetores de forma a evitar reflexos, ofuscamento e sombras. Projeto de 

iluminação da Beersnielsen para o Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda: Slide da Palestra “Luzes Acesas 

no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, São Paulo, 

21.08.14. 

- D = (H-160) x 0,577: Disponível em: <<http://www.cci-icc.gc.ca/crc/notes/html/2-3-fra.aspx>. Acesso 

em 08/2013. 

- Aspectos a considerar na posição relativa: projetor / objeto iluminado (Rijksmuseum): Slide da Palestra 

“Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, 

São Paulo, 21.08.14. 

- Percepções desiguais da forma, em virtude dos diferentes ângulos de incidência e distribuição do facho 

de luz: DESCOTTES, Hervé, RAMOS, Cecilia E., Architectural Lighting. Designing with Light and 

Space, Princeton Architectural Press, New York, 2011, p.72. 

- Efeito ‘dramático’ da incidência lateral da luz em obra escultórica. Antuérpia, 30.06.11: Fotografia da 

autora. 
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- Coleções especiais dispostas e iluminadas em vitrines, no Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda: Slide da 

Palestra “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º 

Ledforum, São Paulo, 21.08.14. 

 

V.2  …e de conservação preventiva 

- Exemplos de fatores de deterioração em objetos museológicos: degradação de têxtil por exposição à luz 

(esq.) e objeto em ouro apresentando à superfície produtos de corrosão causados por poluentes 

atmosféricos (dir.): Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de 

Conservação Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p. 37. 

- Exemplos de medidores de raios ultra-violetas: Cadernos de Conservação & Restauro (nº 1), Instituto 

Português de Conservação e Restauro, Ministério da Cultura, Lisboa, 2003, p.35. 

- Tabela com valores máximos recomendados de exposição à luz e radiação U.V., face a uma exposição 

diária de 7 horas, de alguns materiais: Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de 

Museologia. Plano de Conservação Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, 

Lisboa, 2007, p. 98. 

- Medição de nível de iluminância através de luxímetro, no Rijksmuseum, Amesterdão:  Slide da Palestra 

“Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, 

São Paulo, 21.08.14. 

- Tabela com valores e períodos de exposição anual, para materiais com diferentes sensibilidades à luz. 

Definição do I.C.O.M: Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Temas de Museologia. Plano de 

Conservação Preventiva – Bases orientadoras, normas e procedimentos, IMC, Lisboa, 2007, p. 98. 

- Exemplo de tabela de avaliação de riscos que deveria ser metodicamente aplicada nos museus. Idem, p. 

45. 

VI. Exemplos contemporâneos 

- Compilação de imagens apresentadas nos capítulos seguintes. 

 

VI.1 Rijksmuseum, Amesterdão, Holanda 
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- Fotografia externa do Rijsmuseum no ano de inauguração, 1885 (esq.) e sala interior, na época 

iluminada com luz natural zenital (dir.): Slides da Palestra “Luzes Acesas no Rijksmuseum”, por Sjoerd 

van Beers e Juliette Nielsen, Beernielsen, no 5º Ledforum, São Paulo, 21.08.14. 

- Fotografias do antes (esq.) e depois (dir.) das recentes obras no Rijksmuseum: Idem 

- Diferentes ambiências luminosas em conformidade com o espaço arquitetónico de cada sala e os objetos 

expostos de cada coleção: Idem 

- Teste com cálculos luminotécnicos dos níveis de iluminância (lux) obtidos na parede, a partir de 

luminárias a diferentes alturas e afastamento: Idem 

- Cortes esquemáticos estudando os fachos dos projetores em diferentes pés-direitos, conforme cada 

pavimento do Rijksuseum: Idem 

- Testes luminotécnicos no local, que permitiam afinar as características de cada luminária: Idem. 

- Excerto da planta final de iluminação com a distribuição dos sistemas de calhas com trilhos e projetores 

indicando respetivos sentidos de orientação: Idem. 

- As ferramentas técnicas, ópticas e tecnológicas usadas para orientar, focar e ajustar a luz perante cada 

obra de arte: Idem. 

- Renovada sala expositiva do Rijksmuseum, com iluminação indireta valorizando abóbadas e direta 

focalizada para as obras de arte: Idem. 

- Nova iluminação LED no Retrato de Alida Christina Provó Kluit-Assink, de Jan Adam Kruseman 

(1833): Idem. 

 

VI.2 Louvre Lens, Lens, França 

- Imagens externa e interna do Louvre Lens, evidenciando a permeabilidade visual e luminosa entre as 

duas realidades: Disponível em: < http://www.archdaily.com/312978/louvre-lens-sanaa>. Acesso em 

01/2016. 

- Imagens do Louvre Lens, de dia e à noite, revelando a transparência entre o espaço interno e exterior, 

envolvente ao museu: Idem. 

- Fotografias das áreas expositivas do Louvre Lens, onde iluminação artificial e natural se misturam numa 

simbiose imperceptivel. Disponível em: < http://www.erco.com/projects/culture/louvre-lens-5853/en/>. 

Acesso em: 01/2016. 
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- Área com esculturas, iluminadas por luz natural (claraboias) e projetores orientáveis ocultos nas aletas 

paralelas que compõem estrutura da cobertura: Idem. 

- Área de repouso para visitantes, com luz natural proveniente da fachada envidraçada (esq.) e sala 

expositiva com luz artificial e natural zenital (dir.): Idem. 

- Ao longo das galerias do museu, simbiose entre luz natural e artificial, com intensidades controladas 

através de filtros e sistema digital: 

Disponível em: <http://www.arup.com/Projects/Louvre_Lens_Museum.aspx>. Acesso em 02/2016. 

 

VI.3 LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster, Alemanha 

- Fotografia noturna externa da nova ampliação para o Museu LWL, no centro histórico da cidade alemã 

de Münster: Slide da Palestra “The biggest step since Edison – From analogue to digital lighting”, por 

Andrea Schulz, no 6º Ledforum, São Paulo, 20.08.15. 

- Luz natural zenital e artificial discretamente integrada no teto e paredes do foyer do LWL Museum, em 

Munster, com pé-direito de 14metros: Idem. 

- Solução única e flexível, combinando luz difusa e focalizada, especialmente desenvolvida para as salas 

de exposição: Idem. 

- Contrariamente ao conceito geral do museu, nos pisos inferiores, o projeto luminotécnico adota um 

conceito mais dramático e introspetivo. 

Disponível em: <https://pld-m.com/das-lwl-museum-fuer-kunst-und-kultur-in-muensterd/?lang=en>. 

Acesso em 01/2016. 

- Foyer de entrada e circulação com predominância da luz zenital (esq.) e sala expositiva com iluminação 

artificial difusa (dir.): Idem.  

 

VI.4 National Gallery, Londres, Inglaterra 

- Ilustração da National Gallery, 1910:  

Disponível em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/history/about-the-building/about-the-

building/*/viewPage/5>. Acesso em 01/2016. 

- Iluminação artificial na National Gallery, 1935: Disponível em: 
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<http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/2>. 

Acesso em 01/2016. 

- Uma das galerias de exposição após reforma, incluindo reparação de estuque nos tetos, claraboias 

recuperadas e nova iluminação LED: Disponível em: < http://www.erco.com/projects/culture/national-

gallery-5032/en/>. Acesso em: 01/2016. 

- Claraboias e persianas internas na cobertura da ala Sainsbury. National Gallery: Disponível em: 

<http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/improving-our-environment/*/viewPage/6>. 

Acesso em 01/2016. 

- Novo projetor Optec (LED, 14W), da marca Erco, eleito para substituir os anteriores com lâmpada 

halógena (100W): Disponível em: < http://www.erco.com/projects/culture/national-gallery-5032/en/>.  

Acesso em 01/2016. 

- Comparação de consumo e eficiência luminosa entre antigo sistema de iluminação com projetor 

halogéno Eclipse e novo em LED Optec: ERCO, Éclairer avec des LED, 2013, p.31. 

 

VI.5 Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, Brasil 

- Fotografia noturna externa no Museu do Amanhã, ‘flutuando’ sobre espalho de água, no Pier Mauá, Rio 

de Janeiro: Fotografia de Andres Otero, 08/01/2016. 

- Fotografias internas dos espaços expositivos: iluminação indireta difusa e luz proveniente dos próprios 

suporte digitais: Idem. 

- Conforto visual nas áreas de circulação, com luz artificial indireta, e escadas, iluminadas com fitas LED 

ocultas sob corrimão: Idem.  

- Estrutura reinterpretando a oca – primeira moradia brasileira – com iluminação RGB e controle digital 

por sistema DMX: Idem. 

- Longas filas de 2h30 de espera no acesso ao novo Museu do Amanhã, que tem contabilizado cerca de 

4000 a 5000 visitantes por dia, desde a abertura: 

Disponível em: < http://extra.globo.com/noticias/rio/museu-do-amanha-na-zona-portuaria-do-rio-tem-

longas-filas-no-fim-de-semana-18401014.html>. Acesso em 02/2016. 

 

 


