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Igreja de Santa Maria da
Vitória – Mosteiro da Batalha
Implementação de um sistema piloto de
protecção isotérmica
Durante a obra de conservação e restauro dos vitrais do Mosteiro de Santa Maria da Vitória na
Batalha para o IPPAR (actual IGESPAR), foi levada a cabo a idealização e implementação de um
sistema isotérmico para a protecção de duas janelas de vitral quinhentista na capela-mor. Este
projecto-piloto desenvolveu-se entre Novembro 2006 e Agosto de 2007.
Nos séculos XV e XVI, o Mosteiro
da Batalha era um centro de produção de vitral. Ao longo dos tempos,
a grande combinação de soluções
estilísticas, a variedade de materiais
utilizados e as diferentes opções técnicas, que permitem observar no
mosteiro vidro colorido sobre trabalhados em madeira e pedra, e
vitral, mostram uma clara intenção
de criar um ambiente rico, colorido
e luminoso. Este mosteiro continua
a ser o mais importante centro de
vitral no país1.
É hoje assumido que a colocação de
um sistema isotérmico numa janela
com vitral é uma medida de protecção eficiente. Esta protecção permitirá diminuir ou travar a degradação
a que o vitral está normalmente
sujeito quando em contacto com
o ambiente exterior. Este projecto-piloto foi desenvolvido com a
intenção de criar, no futuro, uma
protecção física para todos os vitrais
dos séculos XV e XVI. A implementação desta protecção irá igualmente
diminuir a necessidade de futuras
intervenções directas sobre o vitral.

Janela não protegida à esquerda e janela com protecção isotérmica à direita.

VIDRO PROTECTOR
Sabendo de antemão que a maior
ameaça para os vitrais é o nível elevado de humidade, mais especificamente a condensação que, ao ocorrer na superfície de vidro, desencadeia fenómenos de corrosão, é
fácil entender que a melhor medida
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Detalhe da colocação dos painéis de vitral na
estrutura.

de conservação será sempre a sua
protecção2.
Um sistema isotérmico consiste
essencialmente na colocação de um
vidro protector na posição original
do vitral, movendo o vidro histórico
alguns centímetros para o interior
do edifício utilizando uma estrutura
metálica. Ao trazer o vitral para o
ambiente interior do edifício, normalmente (mas nem sempre) menos
agressivo que o ambiente exterior,
evitar-se-á o impacto das variações
de temperatura, que naturalmente
provocam condensação no vidro.
DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA
O desenvolvimento deste sistema
incluiu uma pesquisa dos exemplos de trabalho realizados noutros
países da Europa, em particular as
soluções adoptadas na Catedral de
Leon, tentando adaptar as experiências existentes ao nosso caso particular, em colaboração com o Dr.
Joost Caen, especialista em vitral da
Universidade de Antuérpia.
Realizou-se um levantamento arquitectónico detalhado, que permitiu
obter medições precisas do desenvolvimento das janelas com o objectivo de efectuar o desenho técnico
do sistema de protecção e ensaiar o
modelo.
Idealizou-se um sistema flexível na
procura de uma solução que possibilitasse ajustes após o resultado da
monitorização realizada ao longo de
um ano.
Após a definição da distância média
óptima (8 cm) entre o vitral e o vidro

de protecção, seguiu-se a escolha
dos materiais e das suas características, nomeadamente a compatibilidade entre os materiais, estabilidade
a longo prazo, resistência e estética.
Reunida toda a informação necessária, projectou-se um sistema isotérmico com uma moldura em aço
inox, constituído essencialmente por
barras de secção quadrada, tubos,
varões roscados e anilhas, pintado
de modo a assemelhar-se ao chumbo, proporcionando uma integração
estética com o vitral.
Devido à delicadeza do trabalho em
pedra, calcário oolítico de elevada
porosidade e densidade baixa, foi
uma preocupação constante o peso
da totalidade do sistema – estrutura
de metal + painéis de vitral + vidro
laminado, e o seu impacto na estrutura da pedra.
Como resultado final, o sistema
desenvolvido neste projecto apresenta várias inovações:
De modo a evitar o excesso de peso,
nas barras horizontais, utilizaram-se
estruturas ocas de secção quadrada.
Para aumentar a resistência da estrutura, nas barras transversais, foi
utilizado um mecanismo roscado
com porcas e anilhas que permitiu
fixar as estruturas verticais (barras
e painéis), eliminando todos os pontos de solda.
De modo a minimizar o impacto
na pedra, foram introduzidas alterações na estrutura de metal que
permitiram diminuir o diâmetro e a
profundidade dos orifícios efectuados na pedra.
!Construiu-se um sistema móvel, já
que o tubo introduzido na barra de
secção quadrada pode ser deslocado
e ajustado através da ranhura com
um parafuso.
RESULTADOS FINAIS
A colocação de sensores de corrosão M1.0, pelo Instituto Fraunhofer,
em três posições, e a análise da
medição de parâmetros termohigrométricos no interior e exterior do
mosteiro, assim como, observações
visuais efectuadas durante um ano
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(10/2007 – 10/2008) permitiram
validar o sistema ou determinar a
necessidade de ajustes. O objectivo
deste trabalho foi obter um sistema de protecção isotérmica com os
menores impactos possíveis para a
estrutura ornamental, que permitisse, se necessário, futuros reajustes
da distância interna entre o vitral e
o vidro de protecção. De momento,
está a ser realizada a análise dos
dados da monitorização e dos sensores de corrosão. As observações
visuais apontam resultados optimistas, não se tendo observado fenómenos de condensação na superfície do
vitral.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1
BARROS, Carlos Vitorino da Silva, “O Vitral
em Portugal – séculos XV-XVI”, 2.ª edição,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa,
Portugal, 1988.
2
REDOL, Pedro, “O Mosteiro da Batalha e o
vitral em Portugal nos séculos XV E XVI”, 1.ª
edição, Câmara Municipal da Batalha, Agosto
de 2003.

FÁTIMA DE LLERA,
Técnica de Conservação e Restauro
insitu@insitu.pt
MAFALDA ALEGRE,
Técnica superior de Conservação
e Restauro
mafalda.alegre@gmail.com
In Situ, Conservação de Bens
Culturais, Ld.ª
CARLOS VITORINO,
Arquitecto
cmfv – Arquitectos e Designers Ass.
cmfv@mail.telepac.pt

