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III Semana Acadêmica da Conservação e Restauração

Apresentação

A III Semana Acadêmica da Conservação e Restauração ocorreu entre 

os dias 01 e 05 de outubro de 2018. O evento organizado pelo grupo 

Pet-Cr ofertou oficinas, mesas redondas, palestras e um seminário para a 

apresentação de trabalhos executados no decorrer da formação dos alunos.

As oficinas realizadas contemplaram as mais diversas temáticas, desde 

aspectos do desenvolvimento da sensibilização do olhar para a arte e para o 

patrimônio local (“Fotografia com Smartphone”, ministrada pelo Prof. Dr. 

Roberto Heiden, e “Cemitérios de Pelotas”, ministrada pelo Arq. Ms. Ander-

son Aires), pormenores do desenvolvimento e caracterização material do 

patrimônio (“Papel marmorizado: técnicas e estilos”, ministrada pela Prof. 

Ma. Raquel F. G. Augustin), a familiarização com o instrumental técnico 

(“Espátulas de bambu: confecção e uso”, ministrada pela Profa. Dra. Da-

niele Baltz da Fonseca, e “Ferramentas: domínio do instrumental técnico”, 

ministrada pelo aluno Mário Marques) até as particularidades das técnicas 

de intervenções diretas em bens culturais (“Reintegração pictórica”, minis-

trada pela Prof. Dra. Andréa Bachettini e pelo Prof. Dr. Roberto Heiden, e 

“Intervenções em cerâmica”, ministrada pela Cons. Rest. Dra. Keli Scolari, 

técnica do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 

da UFPel).

Seguindo a programação do evento foram realizadas três mesas-redondas 

e uma palestra. A primeira mesa-redonda intitulada “O sofrimento psíquico 

no contexto do social contemporâneo” contemplou as falas de Priscila Lauten 

e Aline Patricia Neves, alunas do curso de Psicologia da Universidade Fede-

ral de Pelotas. A mesa foi desenvolvida visando elucidar a problemática da 

angústia na Universidade e da saúde mental durante a graduação. 

A segunda mesa-redonda denominada “O registro da tradição doceira da 

região de Pelotas como promotor da educação para o patrimônio e do turis-
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mo” contou com as falas das professoras da UFPel Dra. Viviane Saballa, do 

curso de História, e Dra. Carla Gastaud, do curso de Museologia. Essa mesa 

buscou promover uma reflexão a respeito do patrimônio imaterial da cidade 

e sua relação com a esfera da educação não formal e do uso da cultura como 

viabilizante da economia. 

Já a terceira e última mesa designada “A patrimonialização do conjunto 

histórico e o reflexo na preservação do bem móvel e integrado” aconteceu 

com as falas de Rafael Balle, coordenador do Procultura-RS, Alessandra Fer-

reira, diretora de projetos da Secult Pelotas e Josiele Castro, produtora cultu-

ral. Como encerramento dos debates, essa mesa foi pensada para viabilizar 

um debate a respeito da proposição de projetos culturais voltados à preser-

vação do patrimônio no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Pelotas.

No decorrer do evento foi realizado um seminário voltado à apresentação 

de estudos, de pesquisas e de experiências pelos alunos do curso de Conser-

vação e Restauração de Bens Culturais Móveis. O seminário foi organizado 

em três eixos: memória social e patrimônio cultural, conservação preventiva 

e conservação e restauração. O primeiro eixo teve a aprovação de três tra-

balhos derivados de disciplinas, projetos de ensino e de pesquisa. O segundo 

eixo apresentou dois trabalhos derivados de disciplinas. E o terceiro contou 

com sete trabalhos derivados de disciplinas, projetos de ensino, de pesquisa 

e de extensão.

Por fim, encerrando o evento, a Profa. Dra. Daniele Baltz da Fonseca mi-

nistrou um relato de experiência em forma de palestra a respeito de sua 

vivência no curso de aperfeiçoamento “International Course on Wood Tech-

nology Conservation”, organizado e ofertado pelo Iccrom na cidade de Oslo, 

Noruega, em junho de 2018.

Apresentamos a seguir os resumos expandidos derivados das apresenta-

ções do seminário da iii Semana Acadêmica da Conservação e Restauração 

da UFPel.

DESEjAmOS UmA BOA LEITURA.





EIxO 1 
Memória 
social &
Patrimônio 
cultural
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A formação em Conservação e 
Restauração no contexto brasileiro: 
tendências temáticas nos cursos de 
bacharelado de ensino superior

Caroline megier meller1;
sandra Cedrez maCedo oliveira2;
raquel frança garCia augustin3

INTRODUÇÃO

A Conservação de Bens Culturais Móveis é uma área de estudos com apli-

cação no patrimônio cultural, o qual pode ser formado por objetos com valo-

res atribuídos cuja interação homem-objeto é considerada determinante para 

a inserção consciente do sujeito na sociedade em que se encontra. Enquanto 

tal, ela compreende três instâncias de aplicação: a Conservação Preventi-

va, a Conservação Curativa e a Restauração (iCom-CC, 2010). Por definição 

a Conservação Preventiva atua de forma indireta sobre os bens culturais, 

interferindo em seu entorno ou contexto de forma a evitar ou minimizar 

futuras deteriorações. A conservação curativa atua de forma direta visando 

estancar os processos de deterioração ou reforçar a estrutura do bem atin-

gido enquanto a restauração visa facilitar a compreensão, apreciação e uso 

dos artefatos, alterando seu caráter estético (iCom-CC, 2010). 

Além dessas instâncias, a área possui temas de estudo voltados para a His-

tória e Teoria da Conservação e Restauração, História da Arte e a chamada 

Ciência da Conservação ou Ciência do Patrimônio – disciplina que se dedica 

1 Universidade Federal de Pelotas – cmmll@outlook.com
2 Universidade Federal de Pelotas – sandracmo24@gmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – rfgaugustin@gmail.com

mailto:cmmll%40outlook.com?subject=
mailto:sandracmo24%40gmail.com?subject=
mailto:rfgaugustin%40gmail.com?subject=
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à análise de materiais históricos e contemporâneos, ao desenvolvimento da 

história da arte técnica e à aplicação e evolução das técnicas de peritagem 

de obras de arte – dos quais provém pesquisas que auxiliam o processo de 

tomada de decisão nas propostas de intervenção apresentadas por profis-

sionais e estudantes.

Tais características, aliadas à interdisciplinaridade da área e à dificuldade 

de recuperação da informação de produção acadêmica em língua portuguesa 

originaram o projeto de pesquisa “Bibliografia colaborativa disponível online 

de Conservação e Restauração: levantamento e organização da produção 

intelectual do Brasil e de Portugal (a partir dos anos 2000)”.

O presente resumo apresenta resultados preliminares deste projeto de 

pesquisa, versando sobre a parcela brasileira da produção acadêmica da área, 

tendo por objetivo classificar quais são as tendências temáticas de pesquisa 

encontradas nos trabalhos monográficos de conclusão de curso do conserva-

dor-restaurador em âmbito brasileiro com base nas informações presentes 

na web.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa e exploratória, com a finali-

dade de encontrar relações e percentuais entre as tendências temáticas de 

pesquisa presentes nas instituições dos cursos de Conservação e Restauração 

a partir dos dados disseminados na web.

Inicialmente identificaram-se os cursos do Brasil por meio de um levanta-

mento no portal governamental E-mec sobre cursos em instituições de nível 

superior. Posteriormente, realizou-se um levantamento dos títulos de suas 

produções monográficas disponibilizadas dentro de seus portais institucio-

nais ou citadas nos Currículos Lattes dos professores. Por fim, buscou-se a 

recuperação dos trabalhos na web, visando obter uma análise preliminar dos 

dados e a determinação das categorias e subcategorias temáticas, a saber: 

Conservação-restauração (subdividida em subcategorias referentes aos su-

portes trabalhados), Conservação-preventiva (subdividida em dois grupos de 
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subcategorias: suportes e atividades), Análises científicas (subdividida em su-

portes e atividades) e História da arte (subdividida em suportes e atividades). 

A primeira categoria engloba tratamentos curativos e restaurativos. 

Já a segunda categoria engloba, em termos de atividades, diagnósticos de 

conservação, gerenciamento de riscos, propostas de acondicionamento e 

armazenamento, entre outros. Por fim, a terceira categoria abrange a análise 

científica da eficácia de tratamentos e de novos materiais desenvolvidos e a 

caracterização material de bens culturais e a quarta aborda atividades como 

estudos iconográficos, iconológicos e memoriais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme mencionado, a pesquisa baseia-se em levantamento de dados 

acerca dos trabalhos de conclusão de curso, bem como seus artigos derivados 

referentes aos bacharelados em Conservação e Restauração, presentes em 

três instituições brasileiras: Universidade Federal de Minas Gerais, Univer-

sidade Federal de Pelotas e Universidade Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com a análise dos gráficos desenvolvidos, levando em consi-

deração as categorias principais e subcategorias, obtiveram-se os seguintes 

resultados preliminares: para as categorias gerais (que englobam, por exem-

plo, a conservação-restauração, conservação preventiva, análise científica, 

etc), foram analisados 69 trabalhos da UFPel, 15 trabalhos da ufrj e 111 tra-

balhos da ufmg, sendo que nas três universidades a conservação-restaura-

ção aparece majoritariamente (com 42%, 73% e 67%, respectivamente). Já 

quanto às subcategorias, em conservação-restauração foram analisados 29 

trabalhos da UFPel, 10 trabalhos da ufrj e 74 trabalhos da ufmg, sendo que 

nas três universidades o tema “pintura” é preponderante (com 17%, 20% e 

26%, respectivamente).

Na subcategoria de conservação preventiva (dividida entre atividades 

e suportes), analisaram-se 19 trabalhos da UFPel, 04 trabalhos da ufrj e 20 

trabalhos da ufmg, sendo que em “atividades” o “diagnóstico de conservação” 

surge dominante nas três universidades (com 42%, 50% e 47%, nesta ordem) 
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e, em “suportes”, os resultados demonstraram acervos muito variados em 

todas as universidades.

Quanto à subcategoria de análise científica (também dividida entre ati-

vidades e suportes), foram analisados 05 trabalhos da UFPel e 11 trabalhos 

da ufmg, sendo que em “atividades” a “análise de materiais” aparece pre-

valentemente nas duas universidades (com 62% e 64%, respectivamente), 

já em “suportes” há uma variedade de acervos, não se sobressaindo ne-

nhum especificamente

Em história da arte, outra subcategoria também dividida entre ativida-

des e suportes, foram analisados 04 trabalhos da UFPel. Em “atividades” 

predomina a “iconografia/iconologia” (75%) e em “suportes” a maioria 

dos trabalhos não possibilitou a identificação do tipo de suporte apenas 

pelo título.

De modo geral, houve muitas dificuldades em categorizar os textos, 

baseando-se apenas nos seus títulos, já que a maioria dos arquivos não foi 

recuperada, devido à indisponibilidade nos repositórios das universidades. 

Observou-se que apenas 09 trabalhos dos 111 títulos da ufmg foram recupe-

rados, sendo 03 em formato completo e 06 em formato de artigo, já quanto a 

UFPel, dos 69 títulos nenhum foi recuperado, no caso da ufrj, também dos 15 

títulos nenhum foi recuperado. Salienta-se que tais dados são preliminares 

e se baseiam na utilização de títulos semelhantes entre artigo e monografia.

Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos, destaca-

-se a necessidade de revisão e adequação da categorização dos temas, a qual 

se verificou relativamente insuficiente em virtude das temáticas encontradas, 

além disso, acredita-se que o número de títulos recuperados seja menor do 

que o esperado em virtude de algumas possibilidades: falta de disponibiliza-

ção de dados, evasão dos alunos, tempo de formação (o qual difere entre as 

três universidades, com ufmg e ufrj apresentando tempo de formação de 4 

anos e a UFPel de 3,5 anos, contudo, possuindo carga horária complementar 

elevada), quantidade de turmas formadas, entre outros.
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CONCLUSÕES

Foi possível verificar que ainda existe pouca disseminação via web dos 

trabalhos finais de graduação produzidos nas três universidades federais que 

oferecem o curso de bacharelado em Conservação e Restauração de Bens 

Culturais Móveis, o que é comum em âmbito universitário, já que geralmente 

os trabalhos disseminados em repositórios institucionais englobam pesqui-

sas mais aprofundadas, desenvolvidas em âmbito de mestrado e doutorado.  

Conforme esperado, verificou-se que o tema mais procurado para a com-

posição de trabalhos finais deriva de atividades práticas de estabilização e 

restauração de bens culturais, seguidos de atividades acauteladoras de con-

servação preventiva e de investigações sobre a materialidade e propriedades 

de compostos e materiais presentes ou aplicáveis a bens culturais.

Dessa forma, este projeto expõe a necessidade de compilação e organiza-

ção desses dados, a fim de formar um perfil significativo da produção bra-

sileira, de forma a viabilizar uma futura difusão de tal informação e facilitar 

o acesso aos arquivos.
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Análise iconológica e iconográfica 
de obra de arte: arte da capa do álbum 
“Daudi Baldrs”, da banda de black 
metal Burzum

Pétrya bisChoff1;
 luiza neitzke2

INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa acerca de uma das atividades desenvolvidas 

na disciplina de Iconologia e Iconografia, do bacharelado em Conservação 

e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). Considerando o caráter de fomento à pesquisa intrínseco ao curso 

e à disciplina, propôs-se a escolha de uma obra de relevância pessoal para 

ser analisada iconológica e iconograficamente, ainda que, seguindo critérios 

das temáticas já pré-estabelecidos pelo plano de aula da disciplina. 

A obra escolhida foi a capa do álbum “Daudi Baldrs (Tanya Stene)”, lançado 

em 1997 pela banda norueguesa de black metal Burzum, cujo líder e único 

membro é Varg Vikernes.

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar esclarecimentos acerca 

da arte da capa do álbum “Daudi Baldrs” e os objetivos específicos são ex-

plicar o mito e a influência da mitologia nórdica para a presente temática, 

analisando iconológica e iconograficamente a capa do referido álbum.

1 Universidade Federal de Pelotas – petryabischoff@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – marmorabilia@gmail.com

mailto:petryabischoff%40hotmail.com?subject=
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METODOLOGIA

A presente pesquisa foi desenvolvida com o método dialético, sendo expli-

cativa, com a abordagem do problema qualitativa e o procedimento técnico 

foi à pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mitologia Nórdica é o nome designado ao conjunto de religiões, crenças e 

lendas pré-cristãs dos povos germânicos e escandinavos, a qual foi transmi-

tida oralmente, principalmente durante a Era Viking. O atual conhecimento 

sobre ela é baseado nos Eddas em Prosa e Poética, que datam do século Xiii 

(davidson, 2004, p. 20).

Ao ser questionado acerca da arte do referido álbum, Vikernes (1997) 

em entrevista à Metal Hummer Magazine afirma que “(Daudi Baldrs) 

apresenta a Morte de Balder, o sentido da vida. Em outras palavras, ele 

mostra como e quando meu povo foi Cristianizado. (…) Tanya Stene (…) 

fez as pinturas”.

Tanya Stene, que nasceu na Noruega, em 1973, é uma artista plástica e 

fotógrafa que atua desde os anos 1990, produzindo material para bandas de 

Black Metal, dentre os quais é possível citar as bandas Darkthrone, Isengard, 

Thorns, Satyricon, e Emperor, além da própria Burzum.

“Daudi Baldrs”, título da obra que ilustra álbum e músicas homônimas, 

faz parte de uma série de quatro pinturas produzidas para ilustrar o álbum e 

encarte. As obras são pinturas sobre tela, de 60 x 60 cm, e foram produzidas 

em 1996. A referida obra foi adquirida pelo próprio Varg Vikernes.

Considerando que o álbum em questão faz referência à mitologia nór-

dica, é necessário respaldar-se na concepção de mito. Para Eliade (1972, 

p. 11) uma boa definição, devido à sua abrangência, é de que o mito relata 

uma história sagrada, algo acontecido nos primórdios de um povo ou civi-

lização. Narra, assim, como quaisquer “Entes Sobrenaturais”, auxiliaram 

na criação de uma realidade. A nossa realidade. É, portanto, sempre um 

mito de criação.
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O mito não marca apenas o princípio, a criação do mundo e das coisas e 

seres, mas também todos os acontecimentos que levaram o homem a ser um 

ser moral, sexual e social (eliade, 1972, p. 16).

Iconograficamente, a presente obra apresenta-se sobre um fundo de tons 

escuros, negros e avermelhados, com onze personagens masculinos, sendo 

um soldado viking, empunhando uma espada e segurando um bebê no colo 

na extremidade esquerda da tela, um personagem trajado de vermelho em 

direção diagonal posterior a esse, uma autoridade nórdica ajoelhada com um 

elmo em mãos no primeiro plano, um eclesiasta com cajado e vestes negras 

no centro e seis soldados trajados para combate no quadrante direito, sendo 

que um deles porta cinto e espada em mãos. A ascendência dos personagens 

destaca-se, nos pagãos, pela barba e cabelos longos e loiros, bem como olhos 

claros, e nos cristãos pelos cabelos curtos e olhos negros (figura 1).

Figura 1: Capa do álbum Daudi Balders, do Burzum. Ólleo sobre tela, 
997, artista Tânia Stene. Fonte: Official Varg Vikernes.
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Iconologicamente, podemos fazer a seguinte leitura: em primeiro plano, 

temos a autoridade nórdica ajoelhada. Sua posição de privilégio atesta-se 

pelos cabelos longos, trançados e pelas vestes em tons azuis, coloração de 

difícil obtenção à época, o que restringia seu uso aos nobres. Os motivos que 

adornam o manto são runas conhecidas como martelo de Thor, que trazem 

proteção divina contra perigos. O elmo alado é o mesmo utilizado por Odin, 

deus máximo do panteão nórdico. O semblante impassivo, olhar fixo em al-

gum ponto que foge ao espectador, bem como a posição de subjugo (ajoelha-

do), denotam resigno e indignação diante da necessidade de ceder à nova fé. 

Em segundo plano, ao centro, temos uma autoridade eclesiástica que se 

apresenta trajada de vestes negras e chapéu bispal com um detalhe de runa, a 

Elhaz invertida, cujo significado é de perigos e vulnerabilidade. Ele porta um 

cajado, simbolizando o ato de ancorar-se na fé cristã. A posição de sua mão, 

em concha, acima da cabeça do ajoelhado, ilustra o momento do batismo. 

Batismo esse apadrinhado por um nobre (vestes vermelhas) que porta um 

recipiente com água benta. 

Os soldados vikings encontram-se aglomerados, ocupando todo o lado 

direito da tela. Suas botas de tonalidade terrosa e calças verdes remetem às 

suas condições primárias enquanto camponeses. Todos usam elmos e por-

tam escudos, lanças ou espadas. Um deles tirou o cinto e a espada e os têm à 

frente do corpo, entregando-os diante da situação, como gesto de rendição. 

Os semblantes denotam tensão e impaciência e alguns olhares dirigem-se 

ao batismo, outros vão além da cena. 

O soldado viking na extremidade esquerda está com um bebê no colo e 

espada em mãos. A criança dorme e o semblante do soldado é de apatia. 

Na mitologia cristã há uma referência bíblica à espada, através da Cruz de 

Santiago, uma fusão entre cruz e espada. Segundo os evangelhos de Ma-

theus e Lucas, Jesus teria dito “Não vim trazer a paz, mas a espada [...]”, 

um trecho controverso que é muitas vezes interpretado, como a evidência 

de que Jesus teria advogado a violência. O bebê consiste em uma metáfora 

para a nova fé. 
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CONCLUSÕES

“Daudi Baldrs” versa acerca da Morte de Balder, um deus do panteão nór-

dico. Enquanto algumas divindades, em diversas culturas encarnam outros 

seres ou significações post-mortem, Balder torna-se exemplo da fragilidade, 

seja humana ou divina, visto que o mito é a uma criação humana, geralmente 

sobre vagos resquícios de acontecimentos reais, a humanos reais. 

Tendo em vista que a própria mitologia nórdica anuncia o fim de sua civi-

lização no Voluspá (uma profecia), sendo o fim através do Ragnarok (guerra 

entre os deuses Aesir e os Vanir, onde os Aesir perderão), é possível, ainda, 

conjecturar acerca da analogia feita por Varg entre a cristianização, o declínio 

da cultura nórdica e o próprio Ragnarok.

Assim sendo, a fé cristã teria sido imposta através da violência contra os 

povos escandinavos, os quais tiveram que se render e aceitar a nova religio-

sidade, renegando seus antigos deuses. É o retrato de um massacre religioso 

e cultural.
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Identificação da técnica, 
materiais e danos em fotografias 
em gelatina/prata

marina alves da silva1;
fernanda waChholz2;
raquel frança garCia augustin3

INTRODUÇÃO

No início do presente ano foi desenvolvido um conjunto de ações pelo 

curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, visando a 

preservação do acervo de fotografias de formandos do curso de Direito da 

UFPel. O acervo é composto por quadros de formatura e fotografias avulsas. 

O presente texto versará sobre dois aspectos da etapa de conservação das 

fotografias avulsas: a identificação da técnica fotográfica e dos danos pre-

sentes, tendo como objetivo apontar as especificidades dessa identificação 

e do suporte trabalhado. 

Para Luiz Pavão (1997, p.20) a conservação da fotografia abrange ativida-

des gerenciais, preventivas e curativas, constituindo-se como: 

[…] uma atividade que compreende a identificação e datação das ima-
gens; a sua limpeza e acondicionamento em embalagens adequadas; 
controle do ambiente na sala de arquivo, com valores de tempera-
tura e umidade determinados sem flutuações, insetos, poeira, ga-
ses poluentes e bolores; a prevenção contra insetos, ratos e outros 

1  Universidade Federal de Pelotas – marina.alves18rs@gmail.com
2  Universidade Federal de Pelotas – wnandacosta@gmail.com
3  Universidade Federal de Pelotas– rfgaugustin@gmail.com
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parasitas; o tratamento das espécies deterioradas no sentido de sua 
estabilização; a duplicação para outros suportes e materiais mais 
estáveis; a ordenação e classificação que possibilitem a consulta sem 
manuseio excessivo. 

A identificação da técnica e das deteriorações insere-se na fase inicial da 

metodologia de tratamento de conservação descrita por Bárbara Appelbaum 

(2010), constituindo a fase de caracterização do objeto em uma instância 

material específica e não específica, e a documentação pré-tratamento, con-

sequentemente. A instância específica relaciona-se à observação do objeto 

em si e dos fenômenos e indícios ali presentes, já a não específica abrange 

as informações típicas àquela tipologia de bem, que servirão de parâmetro 

para promover a identificação da técnica, o reconhecimento dos materiais 

e dos processos de deterioração. A metodologia de Appelbaum (2010) nos 

permite traçar caminhos possíveis para o tratamento, sendo composta por 

oito estágios: a caracterização do objeto, a reconstrução da sua história, a 

determinação do seu estado ideal, a escolha dos métodos de tratamento e 

materiais, a confecção da documentação pré-tratamento, a realização do 

tratamento em si e, por fim, a documentação final do trabalho. 

A compreensão das características materiais, constituintes e propriedades 

dos objetos definem e direcionam as possíveis respostas aos tratamentos 

empregados. Assim, o entendimento dos objetos fotográficos em sua es-

trutura físico-química fornece informações pertinentes para que se possa 

adotar, sem riscos, materiais e técnicas adequados para a intervenção nos 

itens, como o uso ou não de solventes para remoção de adesivos e sujidades 

e a seleção dos materiais para os invólucros de acondicionamento. Quanto 

a isso, Pavão (1997, p.34) salienta que:  

O responsável por coleções fotográficas deve ser capaz de identificar 
o processo de fabrico das fotografias a seu cargo, para poder com-
preender a técnica de fabrico, os materiais e a estrutura das mesmas, 
situar a fotografia numa época, perceber as formas de deterioração 
e razões do seu aparecimento e ter uma ideia de como as evitar.
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Cabe ressaltar que também é importante estar a par das condições de 

acondicionamento e do local do armazenamento anterior. Estes dados apon-

tam possíveis variáveis no processo de degradação, como níveis de tempe-

ratura e umidade relativa incorretas, flutuações desses níveis, a presença de 

poluentes, a incidência de luz, entre outros.

A determinação da identificação técnico-estrutural e do estado de conser-

vação de bens culturais auxilia também a diferenciação de marcas de deterio-

ração em relação às marcas de uso, assim como contribui para o diagnóstico 

de tal estado de conservação, cujo objetivo, segundo Valverde (2000, apud 

mosCiaro, 2009, p.13) consiste em “determinar a natureza, as características 

físicas das imagens [...], seu nível de deterioração e as possíveis causas deste”. 

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em literatura nacional e interna-

cional sobre a caracterização e reconhecimento de processos fotográficos 

em preto e branco, para buscar parâmetros de identificação do processo fo-

tográfico e dos danos existentes. Em seguida, as fotografias foram divididas 

de acordo com aspecto geral e classificadas de acordo com seu estado de con-

servação em ótimas, boas, ruins e péssimas, visando agrupar os elementos 

em subgrupos para o tratamento posterior. Posteriormente, foi realizado o 

processo de identificação dos danos por meio de exame organoléptico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A técnica adotada na parcela do acervo analisada foi identificada como 

revelação em gelatina e prata. Estes materiais constituintes assim como o 

papel, suporte da imagem fotográfica, estão dispostos em camadas, as quais 

podem interagir e determinar seu comportamento (PavÃo, 1997). De acordo 

com Mosciaro (2009, p.14) “os elementos essenciais componentes dos objetos 

fotográficos são o suporte e a substância formadora da imagem. Além des-

tes dois, outros elementos como os ligantes e substâncias de recobrimento 

podem estar presentes”. 
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A prata enquanto substância formadora da imagem influencia seu pro-

cesso de obtenção, suas características morfológicas e seu processo de de-

terioração. Sabe-se que, o tamanho do grão influencia a temperatura da 

cor da prova revelada, tornando-a mais fria (PavÃo, 1997) e que a oxidação, 

sulfuração e migração dos sais de prata constituem-se como deteriorações 

graves nessas provas fotográficas.

Já a gelatina enquanto meio ligante em provas fotográficas tem caráter 

higroscópico, 

“sustentando os cristais sensíveis à luz, os mantendo em suspensão 
permitindo o seu crescimento regular. Sendo transparente, a gelatina 
permite que a luz chegue aos sais de prata e incha, permitindo que o 
revelador e o fixador cheguem juntos dos sais de prata se desenvol-
vam. Na imagem final os grãos de prata ficam suspensos na camada 
de gelatina, que os segura e protege dos poluentes atmosféricos. À 
medida que foi usada nas fotografias, verificou-se que a interação 
com os sais de prata aumentava significativamente a sensibilidade à 
luz. Sendo ela um material estável a sua deterioração está associada 
a condições de umidade relativa elevada, que a amolece e a torna 
pegajosa [...]” (PavÃo, 1997, P.131).

Para que se identificasse o processo fotográfico da coleção observaram-se 

algumas características das peças, como sua datação e coloração. O período das 

fotografias (1980 a 1990) corresponde ao período de utilização da técnica men-

cionada, P&b monocromático em gelatina de prata, a qual produz um tom frio.

As deteriorações identificadas nesta coleção fotográfica podem ser 

divididas em duas categorias: intrínsecas e extrínsecas.  As intrínsecas são 

causadas pela própria constituição dos materiais componentes da fotografia 

e pelo seu processo de obtenção, e as extrínsecas, decorrentes do manuseio 

e guarda indevidos, atribuídas às condições de umidade, temperatura, pre-

sença de poluentes e ação humana.

Como intrínsecas identificou-se: 1. A presença de manchas castanhas 

e/ou amarelecimento generalizado, podendo configurar-se também como 
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uma mudança tonal esverdeada ou amarronzada (sulfuração), decorrentes 

da reação da prata com o enxofre, fruto de processamento químico insufi-

ciente nos banhos de viragem, lavagem ou fixação da imagem; 2. A oxida-

ção da prata em contato com o oxigênio do ar com condições de umidade 

relativa superior a 40%, contribuindo com o amarelecimento da imagem e 

a consequente perda de detalhes; 3. A formação de espelhamento da prata, 

que consiste na migração do grão para a superfície; 4. A formação de pontos 

vermelhos. Como extrínsecas, pode-se elencar danos como: acúmulo de su-

jidades, material aderido, perfurações, esmaecimento da imagem, rasgos, 

perda de suporte ou de emulsão, abrasões, ataque microbiológico, manchas, 

delaminação do suporte, fraturas, ondulações, amassamentos e craquela-

mentos (mosCiaro, 2009).

Por meio de exames organolépticos foi possível identificar vários tipos 

de degradações nas provas trabalhadas, sendo elas espelhamento de prata, 

degradação causada por umidade, manchas relacionadas a excrementos de 

insetos, devido a gelatina ser orgânica pode se observar ataques de micror-

ganismos, causando perfurações no material. 

Observou-se uma lacuna de textos da literatura de conservação em por-

tuguês voltados ao reconhecimento de processos fotográficos, o que implica 

em barreiras linguísticas para alguns profissionais e estudantes. Concluiu-se 

que inevitavelmente as condições climáticas da cidade de Pelotas e o estado 

de armazenamento anterior dos itens contribuíram no avanço da sua de-

terioração, em virtude da presença de manchas d’água e dos altos índices 

de umidade relativa acelerar a deterioração das fotografias, interferindo 

diretamente na progressão dos danos como a proliferação de fungos, a oxi-

dação e migração da prata, agindo sobre a gelatina, substância higroscópica 

e bastante sensível às variações de umidade relativa.

A sequência do trabalho, já com os itens caracterizados e identificados 

incluindo seu histórico, uso futuro e valores agregados, foi à documentação 

fotográfica, preenchimento da ficha de diagnóstico e tratamento, higieniza-

ção, remoção de fitas adesivas e colas e acondicionamento. 
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CONCLUSÕES

O estudo e pesquisa acerca deste conjunto de fotografias retomam as 

questões sobre a importância da conservação das coleções fotográficas. A 

literatura pesquisada neste percurso trouxe luz a diversas questões que sur-

giram durante o trabalho de análise das fotografias, deixando evidente a 

importância da documentação e o conhecimento das técnicas fotográficas 

para a identificação das deteriorações dos itens. 

Para a formação acadêmica possui relevância no aprendizado de novos 

conhecimentos adquiridos. Devemos levar em consideração que a fotografia 

é um meio extremamente delicado, e para a sua conservação devem-se tomar 

medidas de salvaguarda adequadas. Portanto, os procedimentos realizados 

não visam à restauração da imagem, mas sua preservação e salvaguarda. 
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Fragmentos da terra:
materiais, técnicas e curadoria de 
uma exposição de arte contemporânea

Pétrya bisChoff1; 

luiza neitzke2

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa surge como uma proposta da disciplina optativa 

de História da Arte do Rio Grande do Sul, do bacharelado em Conservação 

e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), com intuito de aprofundar nossos conhecimentos acerca de um 

artista gaúcho específico de escolha do discente. A artista escolhida para a 

execução do presente trabalho, Lenir de Miranda, apresenta um fio condutor 

que permeia a literatura, em especial contos, prosas e poesias. 

A escolha foi feita em decorrência de três aspectos relevantes para a pes-

quisadora: primeiramente, trata-se de uma mulher artista de grande influ-

ência e carreira significativa no estado; segundo, trata-se de uma artista 

contemporânea pelotense que se encontra em plena produção nos dias de 

hoje; e terceiro, a pesquisadora teve a oportunidade de atuar, junto a artis-

ta, na curadoria de sua exposição “Fragmentos da Terra”, em 2015, no Da 

Maya Espaço Cultural, situado no município de Bagé. Durante a exposição, a 

pesquisadora desenvolveu, ainda, a mediação e ações educativas da mesma.

1 Universidade Federal de Pelotas – petryabischoff@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – marmorabilia@gmail.com
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O objetivo geral do presente trabalho é, portanto, apresentar a exposição 

“Fragmentos da Terra”, da artista plástica Lenir de Miranda, ocorrida em 

2015 no Da Maya Espaço Cultural – Bagé/RS, e os objetivos específicos são 

discorrer acerca dos processos de concepção da artista e metodologias e 

técnicas de feitura das obras, considerando o cenário gaúcho abordado por 

Gomes (2007) em “Artes Plásticas no Rio Grande do Sul: Uma Panorâmica”.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi desenvolvida com o método dialético, sendo expli-

cativa, com a abordagem do problema qualitativa e o procedimento técnico 

pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exposição “Fragmentos da Terra” que esteve em exibição no segundo 

semestre de 2015 no Da Maya Espaço Cultural – Bagé/RS reuniu quase trin-

ta obras da artista pelotense Lenir de Miranda, dentre desenhos, pinturas, 

colagens e instalação. Segundo Ramos (2015), a exposição esteve no State 

Darwin Museum, Moscou - Rússia, em 2014, como “Fragments of Land” e 

contava com duas séries: “Waste Land – Eliot” e “O Que Disse o Trovão?”.

Os suportes das obras eram papéis, cartolina, placas de madeira ou metal, 

tecidos ou mesmo vidros, como no caso da instalação “Já começou a brotar? 

Dará flores este ano?”. Ao contrário de muitas exposições, onde a instalação 

torna-se a culminância do processo de imersão na proposta do artista, esta 

se encontrava na primeira (de duas) galerias do Espaço. 

A instalação consistia em vinte e cinco vidros de conserva de tamanhos 

diversos, os quais continham sementes de girassol (figura 1). Esses vidros 

foram dispostos enfileirados sobre dois cubos brancos, formando um “L”. 

Os vidros conectavam-se através de fios de cobre expostos ou encapados. A 

impressão visual que a mesma remete é de um cenário steampunk, no qual os 

fios conduzem a energia necessária para alimentar esses brotos natimortos 

de girassóis. Dará flores este ano?
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Ainda na mesma galeria, a artista apresenta pinturas sobre cartolina e 

madeira, as quais se conectam simbolicamente (como toda a exposição) atra-

vés dos fios de cobre, em um emaranhado que conduz o público através de 

passagens do clássico de James Joyce e dos próprios devaneios da artista.

Figura 1 - Lenir durante a montagem da instalação “Já começou a brotar? Dará flores este ano”?
Fonte: Pétrya Bischoff, 2015

A segunda galeria, mais ampla, permite que o espectador circule com 

maior liberdade e percorra passagens de James Joyce e T.S. Eliot decodifi-

cando o próprio Ulysses a partir das releituras de Lenir. Cada obra configura 

uma ambientação, uma paisagem, e diversos sentimentos que mudam de 

intensidade conforme o ritmo das pinceladas da artista. 

Havia, ainda, nesse espaço, dois livros de artista que, com alguma aten-

ção do espectador, bem poderiam sintetizar a própria exposição: “Livro do 

Poemático Conturbado, com os Rosáceos Dedos da Artista” e “Livro que Bro-

ta”. Ambos possuíam páginas de tecido onde, através de uma tela, a artista 

trabalhou pinturas, colagens, costuras e grafias diversas. 
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O “Livro do Poemático Conturbado, com os Rosáceos Dedos da Artista”, 

apresenta uma poética singular e intimista, pois Lenir desenvolve frases e 

fragmentos de seus próprios poemas junto aos desenhos e pinturas que ilus-

tram não apenas a proposta plástica, mas conduzem o imaginário do público 

através da caoticidade da mente criadora. Não é, por certo, um trabalho de 

fácil decodificação, mas parte importante de um exercício de construção 

sensorial resultante da exposição. É possível visualizar as obras, sentir os 

diferentes cheiros dos materiais que as compõem – ceras, tintas, madeiras, 

metais – e tocar em muitas delas. 

Para a pesquisadora, a possibilidade de manusear o livro que sintetiza o 

processo criativo da artista, atuando, ainda, como um mostruário interativo 

de materiais, vem a ser a culminância da experiência “Fragmentos da Terra”; 

é, portanto, a etapa de apropriação do processo educativo resultante de uma 

visita a exposições.

CONCLUSÕES

O trabalho da artista Lenir de Miranda explicita sua maneira de visualizar, 

assimilar e reagir diante dos acontecimentos do meio que a cerca. Suas refe-

rências cosmopolitas constituem-se de fatos jornalísticos, ocorrências midi-

áticas, fontes literárias e percepções a priori, acerca da própria existência.

Segundo Cattani e Ramos (2016), a artista, que vive há 35 anos no mesmo 

endereço, no município gaúcho de Pelotas. Mantém uma rotina diária de 

produção do seu trabalho, mesclando esses elementos alusivos ao meio, com 

críticas de cunho reflexivo para o homem versus o meio versus o homem, 

onde situar-se enquanto sujeito ativo na construção do próprio ser e influên-

cia direta na construção de outrem é uma prática em constante manutenção. 

Os diversos suportes, materiais e metodologias específicas utilizadas para 

a confecção das obras corroboram com a sensação inicial de confusão que o 

espectador sente, em parte por tratarem-se de objetos e materiais fora do seu 

contexto original de uso. Entretanto, rapidamente sentimos acolhimento, 

ao passo que a paleta de cores nos envolve em tons mornos e confortáveis.
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Adentrar uma galeria com obras da Lenir é como ir ao encontro de uma 

tempestade e permitir-se envolver por ela. Primeiramente sentimos confu-

são e algum desconforto, mas logo assimilamos o ritmo das pinceladas e nos 

percebemos, seguindo o fluxo proposto pela artista, em que nos tornamos 

parte anexa da exposição, tal quais as colagens que compõem as obras e os 

fios de cobre que conectam e arrematam “Fragmentos da Terra”.
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Reflexões a respeito da remontagem 
de instalações: “O Ignoto”

ana Carolina de brito1; 
raquel frança garCia augustin2

INTRODUÇÃO

A problemática da preservação de arte contemporânea envolve diversos 

aspectos a serem analisados, como as relações entre os materiais envolvi-

dos na confecção da obra, a efemeridade de sua natureza, a mensagem a 

ser transmitida, a complexidade da sua remontagem, entre outros. Sendo 

assim, ela engloba diferentes atores e atividades dentro de uma instituição 

museológica devendo ser pensada a partir do momento de aquisição das 

obras (sehn, 2010). 

A partir disso, constata-se que a remontagem de instalações compos-

tas por diversos elementos pode se tornar desafiadora. O cuidado para que 

o intuito da obra e os objetivos depositados pelo artista não se dispersem 

na reexibição requer a observação de uma complexidade de detalhes na 

sua metodologia de registro. Para essa categoria de obras a documentação 

da disposição e das características dos elementos, de seus significados e as 

entrevistas com artistas têm se mostrado um meio demasiado útil para os 

profissionais envolvidos, pois são mecanismos de identificação dos valores 

materiais e imateriais da instalação: 

1 Universidade Federal de Pelotas – brito.carolina.ana@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – rfgaugustin@gmail.com
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A documentação tem sido uma ferramenta importante para a preservação 

da arte contemporânea e não está mais restrita apenas ao registro da matéria 

física, mas ao registro de aspectos intangíveis relevantes ao conceito da obra. 

Conforme mencionado, a captura de informação junto aos artistas consti-

tui uma das ferramentas mais poderosas. Apesar da profusão dos recursos 

tecnológicos disponíveis que permitem registrar luz, som, movimento, po-

sicionamento e dimensionamento de objetos no espaço, faz-se necessário, 

inicialmente, estabelecer os objetivos da documentação e compreender em 

que momento começa a documentação de obras constituídas, principal-

mente, por materiais efêmeros e que envolvem experiências sensoriais e 

múltiplos arranjos no espaço. O maior desafio do processo de documentação 

está na redução do risco de perda da informação, na análise qualitativa da 

informação capturada, no gerenciamento e na acessibilidade da informação. 

(vanrell, 2007, apud sehn, 2012, p. 143).

Dessa forma, salienta-se a importância da documentação para, ao re-

montar uma instalação, passar a mesma mensagem de quando o artista a 

montou pela primeira vez. Faz-se necessário entender quais foram às etapas 

da montagem e o porquê das mesmas, para não prejudicar o sentido da obra, 

compreender quais foram os materiais escolhidos, o motivo da escolha de 

cada um deles e a importância da sua materialidade para o conceito da insta-

lação. Além disso, o registro de tal conceito, do intuito da obra se faz muito 

relevante para que ele não se perca em uma futura remontagem. 

Assim, de modo a exercitar o olhar, o objetivo do texto consiste em uma 

reflexão a respeito de uma possível reexibição da instalação de Artur Bar-

rio denominada “O Ignoto”, criada em 1996, considerando, em um campo 

hipotético, quais meios poderiam ser utilizados para documentá-la e qual 

poderia ser sua estratégia de remontagem. Essa atividade foi desenvolvida 

na disciplina Conservação Preventiva iii.
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METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualita-

tiva, aplicada, exploratória e baseada em pesquisa bibliográfica (gerhardt; 

siveira, 2009), referente à remontagem hipotética da instalação “O Ignoto”, 

de autoria de Artur Barrio. Em um primeiro momento, realizou-se uma bre-

ve pesquisa sobre o autor, em seguida um estudo do intuito da instalação e 

a caracterização geral de seus elementos, identificando-se por fotografias 

os materiais utilizados, sua disposição e uma provável ordem de colocação 

para cada um. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Artur Barrio, artista multimídia e desenhista, nasceu na cidade do Por-

to, Portugal, em 1945. Em 1969 começa a realizar trabalhos com utilização 

de espaços e os documenta com o uso de fotografias, cadernos de artistas 

e filmes Super-8. O artista criou para a Bienal de 1996 a obra “O Ignoto”, 

instalação composta por três ambientes (figura 1). O primeiro ambiente é 

formado por uma vitrine com folhas em papel trabalhadas, uma lâmpada 

pendurada por fio de energia e sal marítimo, recobrindo o piso. O segundo 

espaço comporta uma bicicleta, sal marítimo sobre o piso, iluminação numa 

disposição específica e fios de energia espalhados por todo o ambiente. Já o 

terceiro abriga vários objetos de distintos materiais, como tecido, borracha, 

madeira, papel, plástico, etc. 

O site do museu salienta o aspecto sensorial e efêmero da obra, apresen-

tando-a como

O Ignoto (1996) representa outra faceta, mais recente, da produção 
de Barrio, instalações que ocupam grandes espaços arquitetônicos: 
trata-se de uma obra onde a luz ambiente e o percurso conduzem a 
experiência e envolvem o visitante. O sal grosso marinho, principal 
elemento da instalação, se articula com metáforas de conservação e 
corrosão, permanência e impermanência, sendo triturado à medida 
que a obra é visitada. Num ambiente isolado, o Depósito Caótico, 
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desenhos do artista se espalham pelo chão, numa alusão ao estado 
larval da criação (inhotim, 2018).

No mesmo sentido, para Costa (2012, p.676) a obra reflete que “não in-

teressa na poética desse artista a imagem do registro, mas a transformação 

material na situação de exposição” o que permite afirmar que para Barrio 

não importa que os elementos se terminem com o tempo, porque o sentido 

da sua obra comporta isso, mostrar a passagem do tempo pela obra.

Com base no levantamento de materiais foi realizada uma reflexão sobre 

a ordem de montagem da instalação, sugerindo-se que seja realizada inicial-

mente pelo terceiro ambiente, posteriormente pela instalação da vitrine na 

primeira sala com as obras em papel, depois, partindo-se para a terceira sala, 

a colocação do sal que poderia ficar aglomerado até o final da montagem 

para ser espalhado só nos últimos momentos após a colocação das lâmpa-

das, dos fios de iluminação e, por fim, da bicicleta. Como um dos intuitos do 

artista é que o sal seja esmagado conforme os visitantes passem pela obra, 

a manutenção de sua integridade se torna um aspecto a ser considerado 

durante a montagem e as rotinas de conservação, devendo-se considerar a 

substituição do material quando necessário, assim como se faz importante 

reparar em mudanças na sua coloração em virtude de seu posicionamento 

e da interação com o visitante. 

Com a estratégia de colocação dos objetos acima mencionada, na hora que 

os visitantes chegassem após a remontagem, o sal estaria o menos esmagado 

possível. Pensar a ordem de colocação dos objetos implica um planejamento 

logístico que visa à otimização do tempo e à preservação dos elementos da 

obra. Em relação aos níveis ambientais, sugere-se um estudo aprofundado 

sobre os tipos de materiais que compõem a instalação, o fluxo de pessoas que 

circulam no local e as condições climáticas em que o museu se encontra. A 

partir disto será possível definir valores de temperatura e umidade relativa 

que correspondam a uma média segura para todos os materiais aplicados 

na instalação. 
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Obras como “O Ignoto” requerem uma documentação e registro rigoro-

sos, utilizando-se de meios como o registro fotográfico geral e de detalhes, a 

elaboração de desenhos e o mapeamento da disposição espacial dos objetos. 

Para tanto, a utilização de softwares de desenho técnico bi ou tridimensio-

nais agregam valor à documentação, tornando-a mais específica e técnica, 

no entanto faz-se necessário averiguar até que ponto ela é necessária, visto 

que em muitas obras a reprodução da disposição espacial exata dos objetos 

é indiferente, podendo ser aproximada. 

O registro de marcas, cores, fabricantes, voltagens, especificidades e ma-

teriais fazem-se pertinente no surgimento da necessidade de substituição de 

elementos, assim como a averiguação com o artista de quais objetos podem 

ser substituídos. Questionamentos a respeito da importância da bicicleta 

enquanto objeto material surgiu e ilustrou a relevância do contato do con-

servador-restaurador com o artista, da realização de entrevistas e da impor-

tância da documentação sobre o conceito da obra. 

CONCLUSÕES

No desenvolvimento da pesquisa foi possível compreender que a documen-

tação é de grande importância para que o sentido atribuído pelo artista não se 

perca na remontagem da instalação. O exercício de proposição da remonta-

gem da obra demonstrou como algumas informações derivadas de uma entre-

vista com o artista ou da documentação inicial da montagem são úteis, visto 

que dúvidas surgidas no decorrer do processo de planejamento hipotético da 

remontagem poderiam ter sido sanadas com base nessa documentação.

  A partir do comentário de Costa (2012), sobre a poética do artista, su-

põe-se que a degradação dos objetos e materiais, interagindo entre si ou com 

os visitantes, seja um dos sentidos da instalação. Pensar na remontagem da 

exposição, de modo hipotético, sem ajuda de entrevista com o artista ou dos 

registros do museu, utilizando apenas o conteúdo teórico apresentou gran-

de complexidade. A compreensão das razões pelas quais cada elemento foi 

escolhido, qual o resultado exato que o artista quis passar e qual a ordem de 
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montagem de instalação seria facilitada por meio do contato com o artista 

ou do contato com os registros existentes da obra na instituição.
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PadCAD© – ferramenta auxiliar 
de conservação preventiva no 
desenvolvimento de embalagens de 
transporte para bens culturais

 

níkolas teodoro moura1; 
raquel augustin2

INTRODUÇÃO

O transporte e o manuseio de bens culturais podem configurar-se como 

momentos de risco para as estabilidades materiais dos objetos, caso rea-

lizado de forma inadequada. Estes momentos envolvem a manipulação, a 

preparação dos artefatos e sua efetiva condução entre o ponto de origem e 

o local de destino.

Tais procedimentos, quando realizados em instituições culturais ou em 

coleções particulares de valor patrimonial, devem ser acompanhados por um 

conservador-restaurador, profissional cuja função é promover a estabilida-

de material dos bens culturais e desenvolver métodos para prevenir futuras 

deteriorações decorrentes de fontes extrínsecas ou intrínsecas ao bem.

Uma das formas de assegurar tal estabilidade material é o uso de embala-

gens adequadas, pensadas e planejadas de forma a evitar danos decorrentes 

de forças físicas e do descontrole das condições ambientais, como vibrações, 

choques, abrasões, flutuações de umidade relativa e de temperatura, expo-

sição à luz e a poluentes.

1 Universidade Federal de Pelotas – nikolas.teomoura@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – rfgaugustin@gmail.com
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Visando essa etapa tão importante do processo de deslocamento de uma 

obra, o Instituto de Conservação Canadense (CCi) desenvolveu um progra-

ma para auxiliar na criação de embalagens para bens culturais móveis, o 

PadCAD. O software pretende simplificar e facilitar a produção de embala-

gens, fazendo com que o conservador-restaurador ou equipe que com ele 

trabalhe não precise dispor de tanto tempo na elaboração de cálculos ou 

gráficos para a produção da mesma.

No campo da Conservação Preventiva alguns fatores são relevantes para 

que uma embalagem seja considerada adequada para as peças, como resis-

tência do material da embalagem, segurança dada ao objeto e a composi-

ção química dos materiais envolvidos. Tendo isso em vista, os criadores do 

PadCAD se preocuparam em elencar diversos tipos de materiais específicos 

para conservação de acervos passíveis de serem usados na composição das 

embalagens (caixas, almofadas, forros, etc.), proporcionando para a peça 

uma embalagem segura nos padrões físicos e químicos.

Rosado (2008, p.18), neste contexto, ressalta que:

A embalagem tem a função de proteger o objeto contra vários tipos 
de problemas como choques, vibrações, poeira, poluição e mudan-
ças de temperatura e umidade relativa que podem ocorrer durante 
o transporte. Ela deve, portanto, ser construída com materiais que 
possuam propriedades físicas adequadas ao cumprimento dessa 
função. A escolha dos materiais utilizados na construção de uma 
embalagem para transporte está associada também a sua natureza 
química, ou seja, devem ser estáveis e não emitir ácidos ou outras 
substâncias que são fontes causadoras de danos aos objetos, ou então 
de natureza compatível com as propriedades físicas e químicas dos 
objetos que serão abrigados por esses invólucros.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a usabilidade do 

software disponibilizado online em uma plataforma da instituição supraci-

tada e os conteúdos nele disseminados, visando apresentar sua pertinência 

à comunidade acadêmica.
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METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualita-

tiva, aplicada e baseada em um estudo de caso (gerhardt; silveira, 2009), 

referente à análise do software PadCAD desenvolvido para auxiliar profis-

sionais de museus no planejamento de embalagens para o transporte de 

bens culturais, conforme mencionado acima. Para tanto, acessou-se o site 

de disponibilização do programa e realizou-se seu preenchimento com base 

em um objeto hipotético analisando a usabilidade e o conteúdo do portal. 

Dentro da usabilidade verificou-se a acessibilidade da plataforma, rapidez e 

disposição de informações para a compreensão do usuário. Testes com rela-

ção aos diversos tipos de navegadores foram feitos e traduções do conteúdo 

estão de acordo com as páginas de navegação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura de navegação na página do programa é simples, desenvolvida 

para que não haja dificuldades com o acesso. Observou-se que o programa foi 

pensado para ser leve e por conta disso não há problemas com carregamento 

do site, além de não ser necessário o download, sendo assim, o usuário pode 

fazer tudo online. A plataforma é gratuita e disponível originalmente em in-

glês e francês. Logo ao acessar, o usuário encontra a descrição sobre o progra-

ma e o botão de acesso à plataforma. Ela é composta por apenas cinco etapas. 

A primeira apresenta opções referentes à distribuição da camada de amor-

tecimento, a segunda aborda a descrição do objeto, a terceira, especificações 

da caixa de transporte, a quarta, as propriedades do material de amorte-

cimento e a quinta, um resumo dos materiais adequados para aquele caso 

específico. Como foi projetada por profissionais da área da conservação e 

restauro é disponibilizada a quem for utilizar listas de materiais quimica-

mente estáveis para que possam ser elaboradas embalagens de acordo com 

as bibliografias da conservação.

Ao iniciar o uso do programa o usuário terá de escolher o padrão de unida-

des que irá utilizar no processo da criação da embalagem, podendo escolher 
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entre o padrão utilizado no Canadá (país de origem da plataforma), chamado 

de Imperial, ou utilizar um padrão internacional.

A partir do uso, percebe-se que o software projeta a embalagem levando 

em consideração as informações fornecidas pelo usuário. A primeira aba, 

referente ao tipo de layout da camada de absorção de impacto, apresenta as 

seguintes opções: forma de cubo, de coluna, de pintura ou de multiforme.

A forma de cubo pode ser aplicada por meio de cobertura total ou parcial 

(somente nos cantos). A cobertura total oferece cobertura completa do ob-

jeto em todos os lados, podendo ser usada para embalagem de proteção; já 

a cobertura parcial possibilita o uso de acolchoamento somente nos cantos, 

oferecendo uma solução de amortecimento reutilizável eficaz para formas 

de cubo ou cubóides. No caso de escolha de formas de coluna, o usuário 

encontrará na página as opções de: tampas de extremidade para coluna ho-

rizontal curta ou para coluna vertical curta, e tampas de extremidade com 

amortecimento para coluna horizontal longa. 

As caixas com tampas de extremidade para coluna horizontal curta são 

indicadas para obras ou artefatos com formas de colunas curtas que viajam 

em uma orientação horizontal. O acolchoamento é realizado nos cantos, 

sendo móvel, com espumas inteiriças ou divididas em duas partes para faci-

litar o acesso a itens pesados. Já as caixas com tampas de extremidade para 

coluna vertical curta somente se diferem da anterior quanto à orientação 

do objeto transportado. Assim como as caixas com tampas de extremidade 

com amortecimento para coluna horizontal longa, as quais se diferenciam 

das anteriores por comportarem objetos maiores no eixo horizontal e pos-

suírem apoios de suporte adicionais entre as extremidades, na zona central 

da embalagem. 

No caso de escolha de formas de pintura, bidimensionais, o usuário encon-

trará na página as opções de acolchoamento específicos para estas formas, 

podendo uma delas ser de canto, ou seja, acolchoamento para os quatro 

cantos da obra de forma que diminua os impactos causados por uma possível 

queda, mas ainda assim deixando o restante da obra desprotegida. A outra 
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opção seria de cobertura total da peça, sendo ela completamente envolvida 

pelo acolchoamento, fazendo com que a sua proteção seja maior do que a 

da forma anterior. 

No caso de escolha de formas para multiformes, o usuário encontrará na 

página as opções de coberturas diversas para a estrutura desejada. Serão 

necessárias todas as medidas possíveis do objeto para que seja calculado um 

acondicionamento ideal e no material escolhido pelo usuário. Podendo ser 

feita a cobertura parcial ou total da obra.  

Após a escolha do layout, o usuário deverá aplicar o design escolhido e 

será transportada à próxima tela com três passos do processo de criação da 

embalagem. Esses passos são de extrema importância, pois colherão os dados 

físicos da peça fazendo com que a embalagem adequada para a necessidade 

do usuário possa ser projetada.

No primeiro passo foram inseridos dados da descrição física do objeto a 

ser embalado. Há cinco campos para que sejam colocados os seguintes dados: 

altura, largura, profundidade, peso e fragilidade. Este último item, fragili-

dade, é preenchido de acordo com uma tabela fornecida pelo instituto com 

parâmetros de fragilidade baseados nas características materiais dos bens, 

o qual se configura como um dos principais campos de preenchimento.

O segundo estágio será para a elaboração da caixa que abrigará a peça en-

volta do acolchoamento para dar mais segurança e proteção à peça no trans-

porte. Dará ao usuário a possibilidade de escolher o material a ser utilizado na 

caixa, como, por exemplo, caixa de madeira, caixa Triwall ¼, estojo de estrada 

ata – laminado abs de 10mm (3/8 pol), entre outras opções. Em seguida, será 

necessário escolher a espessura interna da camada desta caixa (em milíme-

tros). Por fim, a espessura do isolamento anti-impacto (em polegadas).

 O terceiro e último passo servirá para a elaboração do acolchoamento 

interno da embalagem. Possui apenas dois campos, o campo da altura de 

uma possível queda, que possibilita ao usuário escolher entre 30 cm e 122 cm, 

para que seja elaborado um acolchoamento com capacidade para absorver 

impactos visto o tamanho e o peso da peça e o campo para escolha do ma-
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terial de absorção do impacto, tendo como exemplo: plástico bolha SD-240, 

espuma de éter de poliuretano 24Kg/m3 (1,5 lb/ft3), espuma de polietileno 

reticulado quimicamente 33Kg/m3 (2,0 lb/ft3), entre outros materiais. Depois 

de preenchidos todos os campos, o usuário deverá selecionar o botão “re-

solver”, para que as informações sejam processadas e seja gerado o resumo 

do design, que reúne todas as informações coletadas, além de gerar dados 

sobre o desempenho do material absorvente de impactos.

CONCLUSÕES

Sabendo-se da enorme necessidade que as instituições têm com relação à 

embalagem de peças para transporte, o PadCAD vem para facilitar e tornar 

mais dinâmico o trabalho de quem é comissionado a fazer embalagens, pois 

é de fácil acesso por se tratar de uma plataforma gratuita, disponível em dois 

idiomas, que pode ser automaticamente traduzida pelo navegador e apre-

senta-se como uma ferramenta simples e eficaz. Ainda há alguns aspectos 

que podem ser melhorados, como uma visão tridimensional da embalagem 

final. No entanto, a iniciativa da criação mostra o quão importante é o pro-

cesso de elaboração de embalagens e como ele pode ser potencializado. O 

programa transformou a dificuldade em projetar embalagens em algo simples 

e descomplicado.
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Mapa de danos: escultura da Capela 
Funerária de Jacob Aloys Friederichs

milene sequeira araújo1;
luiza fabiana neitzke de Carvalho2

INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta os mapas de danos da escultura da capela funerária 

de Jacob Aloys Friederichs. O estudo faz parte das atividades desenvolvidas 

pelo grupo de pesquisa “Marmorabilia: inventário, conservação e restauração 

da arte funerária”. O grupo de pesquisa é vinculado ao grupo Pet (Progra-

ma de Educação Tutorial) do bacharelado em Conservação e Restauração 

da Universidade Federal de Pelotas. Os mapas de danos foram elaborados 

logo após os estudos e trabalhos desenvolvidos na disciplina de Introdução 

à Conservação e Restauração de Materiais Pétreos.

O mapa de danos faz parte da documentação que o profissional deve fazer 

antes mesmo de qualquer procedimento de intervenção e é anexado à ficha 

de intervenção.

Mapa de danos é a representação gráfico-fotográfica, sinóptica, 
onde são ilustradas e discriminadas, rigorosa e minunciosamente, 
todas as manifestações de deterioração[...]. O mapa de danos é um 
documento gráfico-fotográfico que sintetiza o resultado das inves-
tigações sobre as alterações estruturais e funcionais nos materiais, 
nas técnicas, nos sistemas e nos componentes construtivos (tinoCo, 
2009, P. 4).

1 Universidade Federal de Pelotas – milene_sequeira@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – marmorabilia@gmail.com
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O vocabulário deve ser claro, personificado conforme a bibliografia uti-

lizada, assim como os desenhos, podendo ser um mapa que englobe todas 

as patologias, ou dividido em vários mapas para facilitar a visualização, não 

poluindo o layout do desenho.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado através do método dialético, sendo a abordagem 

qualitativa, articulando pesquisa bibliográfica e conhecimentos adquiridos 

durante a disciplina de Introdução à Conservação e Restauração de Materiais 

Pétreos, utilizando-se do programa AutoCAD®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escultura é a representação de uma alegoria da fé, nela está representado 

um homem de idade avançada, de barba, vestido com um manto com um cha-

péu preso nas costas. Ele está agarrado a uma cruz, e aos seus pés estão flores 

de papoula e folhas de acanto (Carvalho, 2015). Foi feita em um único bloco de 

pedra arenito, rocha que é popularmente conhecida como pedra grês.

O mapa de danos pode ser executado de variadas formas, sendo elas: 

feito à mão livre, com instrumentos de desenho (régua, esquadro, compas-

so, gabarito, escalímetro) ou com softwares de desenho como: AutoCAD®, 

CorelDraw®, Adobe Photoshop®, Adobe Illustrator®, dentre outros.

Neste caso da escultura funerária de Jacob Aloys Friederichs, o mapa de 

danos foi desenhado através do software AutoCAD®. Foi feito um registro 

fotográfico dos quatro lados da escultura: frontal, verso, lateral esquerda e 

lateral direta. As fotografias foram importadas para o AutoCAD® e usadas 

como referência para a execução dos desenhos detalhadamente, obedecendo 

a sua escala e as suas proporções.

Logo após foram identificadas as manifestações patológicas (termo usado 

quando o profissional conservador-restaurador investiga os danos de um 

bem cultural). Para cada uma delas foi definida uma cor para diferenciá-las, 

e descritas em uma legenda ao desenho.
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Foram realizados exames organolépticos, que são executados através 

da nossa visão e outros sentidos, e por não serem invasivos e nem destruti-

vos, são os mais indicados a serem feitos na conservação e restauração de 

bens culturais.

As manifestações patológicas foram identificadas com base em dois glos-

sários: o Glossário Ilustrado das Formas de Deterioração da Pedra (iComos, 

2000) e o Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei (Cnr-iCr, 1980). São 

elas: colonização biológica (fungos, algas verdes mortas) e degradações dife-

renciadas, tais como perda de suporte, abrasão, salinização, dentre outras.

Nas imagens abaixo (figuras 1, 2, 3 e 4), podemos visualizar de uma ma-

neira mais prática a importância do mapa de danos na documentação de 

um bem cultural, já que os desenhos são feitos de uma forma que facilita a 

identificação dos danos em relação ao simples relato textual.

Figura 1: Mapa de danos da escultura da capela funerária de Jacob 
Aloys Friederichs, visão frontal. Fonte: Milene Araújo, 2018.

Fungo
Colonização biológica
Tinta acrílica
Sal + alga
Alga verde
Perda de material
Depósito
Erosão
Mancha branca
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Figura 2: Mapa de danos 
da escultura da capela 

funerária de Jacob Aloys 
Friederichs, visão verso. 

Fonte: Milene Araújo, 2018.

Figura 3: Mapa de danos da 
escultura da capela funerária

de Jacob Aloys Friederichs, 
lateral direita. 

Fonte: Milene Araújo, 2018.

Fungo
Colonização biológica
Tinta acrílica
Sal + alga
Alga verde
Perda de material
Depósito
Erosão
Casulo de larva
Ninho de vespa
Fungo preto

Fungo
Colonização biológica
Tinta acrílica
Sal + alga
Alga verde
Perda de material
Depósito
Erosão
Mancha branca
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Figura 4: Mapa de danos da escultura da capela funerária de Jacob Aloys 
Friederichs, lateral esquerda. Fonte: Milene Araújo, 2018.

CONCLUSÕES

O desenvolvimento da documentação usada no projeto de extensão ser-

virá de modelos para futuros artefatos estudados no projeto e auxiliará tam-

bém na disciplina de Introdução à Conservação e Restauração de Materiais 

Pétreos, com o objetivo de padronizar os trabalhos desenvolvidos em sala de 

aula e também posteriormente em outros estudos.

A avaliação foi satisfatória, pois os mapas ficaram didáticos e com uma 

leitura fácil, não somente para conservadores-restauradores, mas também 

para leigos, se necessitarem ter acesso a tais informações.
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Materiais e técnicas de conservação 
e restauração de pinturas: estudo de 
caso sobre a obra “Retrato de Gilda”

giovana borges Peres1; 
andréa laCerda baChettini2

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem a finalidade de expor os objetivos e apresentar 

os resultados das atividades práticas desenvolvidas no projeto de ensino 

“Materiais e Técnicas de Conservação e Restauração de Pinturas”, do curso 

de Bacharelado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, no 

qual a pesquisadora possui uma bolsa pelo Programa de Bolsas Acadêmicas. 

A equipe conta como o apoio de servidores, ex-alunos e alunos da Univer-

sidade Federal de Pelotas (UFPel), coordenada pela professora Dra. Andréa 

Lacerda Bachettini.

As atividades são realizadas no Laboratório Conservação e Restauração 

de Pintura (laCorPi) do Instituto de Ciências Humanas (iCh), localizado no 

Campus ii, da UFPel, visando contribuir para a especialização dos alunos em 

materiais e técnicas de pintura.

O curso oferta duas disciplinas voltadas para a conservação e restaura-

ção de pintura, mas por se tratar de um conteúdo extenso, tanto na teoria 

quanto na prática, tornou-se necessário a criação de um projeto para su-

prir essa demanda e qualificar os alunos. Outro ponto importante deste 

1 UniversidadeFederal de Pelotas – giovanaborgesperes@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – andreabachettini@gmail.com
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projeto é possibilitar um maior fluxo de obras a serem restauradas dentro 

do laboratório.

Como exemplo do trabalho executado no laboratório, apresentaremos a 

restauração da obra “Retrato de Gilda” (figuras 1 e 2), que entrou no labo-

ratório através do projeto de extensão Laboratório Aberto de Conservação 

e Restauração de Pintura3. 

Os trabalhos práticos e os estudos de conservação e restauração foram 

fundamentados na bibliografia referente a técnicas e aos materiais utilizados 

em pintura, por meio dos quais, através de pré-estudo de caso foi elaborada 

a sua Ficha Cadastral4.

Figura 1 e 2: Quadro à esquerda antes da restauração, à direita após a restauração.
Fonte: LACORPI, UFPEL, 2018.

3  Projeto de Extensão coordenado pela profa. Dra. Andréa Lacerda Bachettini que visa estabelecer parce-
rias entre a universidade e a comunidade em geral, possibilitando o acesso de pessoas físicas ou jurídicas 
que desejam recuperar pinturas, coleções particulares e públicas, objetos afetivos, artísticos e obras de 
arte em geral. Disponível em: <https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/949>.
4  Ficha de identificação da obra que contém a descrição formal da obra, registro fotográfico, estado de 
conservação, mapa de danos e proposta de tratamento, tratamento realizado, acompanha a obra, para 
que no futuro outros restauradores saibam o que foi realizado na pintura (PASCUAL; PATIÑO, 2002, p. 38).

https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/949


III Semana Acadêmica da Conservação e Restauração
EIXO 3: Conservação e Restauração

58

A obra “Retrato de Gilda” é uma pintura em óleo sobre tela, apresenta 

as seguintes dimensões com moldura 110,5 X 90,6 X 7 cm e sem moldura 

92 X 73 X 2,5 cm, foi adquirida em um leilão virtual pelo proprietário. A 

pintura se encontrava na cidade do Rio de Janeiro, e chegou a Pelotas por 

transporte terrestre, sendo recebida pelo proprietário em sua residência. 

Neste momento, ele conta que ao abrir a embalagem, a obra ficou totalmente 

esbranquiçada (sCholl, 2018). Esta alteração químico-mecânica da camada 

de proteção5, ocasionando o esbranquiçamento ou blanqueamento6 de toda 

a superfície, supõe-se que tenha ocorrido pela mudança climática brusca. A 

obra havia sido acondicionada em plástico-bolha para realização do trans-

lado para Pelotas em determinadas condições ambientais e quando chegou 

ao seu destino final apresentava outras condições que acabaram provocando 

este esbranquiçamento. As principais preocupações quando a obra chegou 

ao laboratório eram de estabilizar e reverter esse esbranquiçado que atingia 

a camada de verniz. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseou-se em revisão bibliográfica sobre conser-

vação e restauração de bens culturais em pintura com a intenção de devolver 

a integridade estrutural e estética da obra para promover a leitura integral 

do quadro que apresentava um esbranquiçamento da camada de verniz, que 

prejudicava a leitura estética da pintura. Também foi realizada uma pesquisa 

histórica e artística que integrará à documentação que acompanhará a pin-

tura após a entrega ao proprietário. 

Como primeira ação, foi realizado o registro fotográfico, exames organo-

lépticos, globais, de luz uv, de luz rasante, luz transversal e luz reversa, bem 

5  Camada de proteção (verniz) é a camada final de uma pintura, portanto, é a camada mais externa da 
obra (NICOLAUS, 1999, p.310).
6  Esbranquiçamento (Blaqueamento) é uma alteração do tipo química e mecânica, cujo principal agente 
causador é a umidade atmosférica depositada sobre o verniz, a qual torna o verniz esbranquiçado, quase 
opaco, podendo produzir colônias de fungos (CALVO, 2002, p. 143).
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como testes de solubilidade. Esses exames foram necessários para ajudar a 

determinar os processos e métodos de restauração, além de fazerem parte 

da documentação da restauração, seguido do preenchimento da Ficha Cadas-

tral. Após, foi realizada a desmontagem da obra (tela/moldura) e ambos os 

suportes foram higienizados com trincha de cerdas macias para a remoção 

da sujidade superficial. O próximo passo foi remover a pintura do bastidor7, 

após a pintura foi planificada8. O bastidor foi higienizado e recebeu uma 

aplicação de piretróide nos orifícios de cupim inativos. 

Posteriormente, o verso da pintura foi higienizado com pó de borracha 

em toda a superfície, neste processo houve um início de desprendimento da 

camada pictórica, portanto, ele foi adiado. Consequentemente, foi realiza-

da uma ação emergencial para evitar que ocorressem mais danos à camada 

pictórica. Foi aplicada uma fina camada do adesivo Beva 3719 pela frente da 

pintura para estabilizar, promover a aderência e permitir a continuidade da 

limpeza do verso da obra. Após, realizou-se o reforço de borda com tecido de 

linho puro e cru fixado na borda fragilizada com o adesivo Beva 37110. Após 

24 horas para reativação do adesivo a obra foi colocada na mesa térmica para 

a fixação da camada pictórica e reforço de borda. A obra foi estirada11 em 

seu bastidor, foi removido o excesso do adesivo da camada pictórica com 

aguarrás. Em seguida aplicou-se uma interface com verniz Dammar12 em toda 

7  Bastidor é o suporte de madeira onde a pintura é fixada (PASCUAL; PATIÑO, 2002, p.22).
8  Planificação é a eliminação de deformações no suporte têxtil, pode ser tratada com pressão e peso, 
no caso da pintura “Retrato de Gilda” a planificação foi realizada com a a permanência da pintura sob a 
placa de vidro com pesos em cima (CALVO, 2002, p.198)
9  Beva 371 é um adesivo muito pegajoso, aplicado a quente para melhor resultado. Depois de seco, o 
adesivo fica fosco, com aparência de cera. O filme permanece sensível ao calor, podendo ser ativado com 
espátula térmica ou mesa térmica. Pode ser aplicado solvente topicamente para remover o adesivo residual 
da superfície do trabalho. Formulação de resinas de baixa viscosidade, mesmo a temperatura ambiente 
(SLAIBI; MENDES, GUIGLEOMETI; GUIGLEOMETI, 2011, p.25).
10  Reforço de borda é a colagem do tecido para reforçar as bordas do suporte original para realizar um 
novo estiramento.
11  Estiramento é a montagem do quadro no bastidor, esticando a tela com o alicate de esticar e pren-
dendo com grampos.
12  Verniz Dammar resina extraída da árvore da família Diptero carpaceae, que cresce no sudeste asiático, 
Substância sólida, semi-pegajosa, mais ou menos transparente, quebradiça, cor amarelo-pálida e insípida. 
Funde facilmente e não é volátil (SLAIBI; MENDES, GUIGLEOMETI; GUIGLEOMETI, 2011, p. 79).
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a superfície para saturação das cores e retirada total do aspecto esbranqui-

çado que a obra apresentava quando chegou ao laboratório. Esta interface 

também permite criar um filme entre a camada pictórica original e as áreas 

que sofreram a reintegração pictórica. A reintegração pictórica foi realizada 

somente nas áreas de lacunas com o uso da tinta pigmento verniz da marca 

Maimere. Para a finalização da restauração foi aplicada uma camada de pro-

teção com o verniz Dammar fosco que apresenta em sua composição 25% de 

cera microcristalina. A aplicação foi realizada a quente por conta da cera, 

proporcionando um aspecto acetinado.

A moldura que acompanha a obra também foi restaurada. Recebeu lim-

peza mecânica com trincha de cerdas macias na frente e no verso, bem como 

a remoção de excesso de colas com bisturi e lixa fina para uniformizar o ver-

so. Os ganchos oxidados foram lixados, polidos e receberam uma cobertura 

de proteção com Paraloid B7213 a 10% em Xilol para evitar a oxidação. Após 

foi realizada na frente uma limpeza química com aguarrás e a reintegração 

pictórica, sendo finalizada com verniz Paraloid B72 a 10% e uma camada de 

cera microcristalina14 na frente e no verso.

Como última ação, a obra foi montada e será acondicionada para a entrega 

ao proprietário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intenção deste projeto é promover o pensamento crítico quanto aos 

critérios de intervenção em obras de arte, utilizando a pesquisa como fer-

ramenta complementar às intervenções em pinturas.

13  Copolímero de etilmetacrilato e metilacrilato, produzido por Rohm And Haas, é uma das resinas mais 
estáveis para uso geral em conservação. Durável, não amarela, sendo compatível com outros materiais 
que formam filmes claros, bastante flexíveis, que não estão sujeitos à fragilidade sob baixa umidade e 
ataque de microrganismos. O PH é neutro. Solúvel em acetato de amila, tolueno, xileno, misturas tolueno/
etanol, metiletilcetona, dimetilformamida, acetona, diacetona, álcool e cloreto de metileno. Insolúvel 
em isopropanol, “thinners” minerais e água. Disponível em: <http://www.casadorestaurador.com.br/loja/
produto/CR-113/paraloid-b72-3-4lb-345g.aspx>. Acesso em 29/08/2018.
14  Cera microcristalina é uma cera opalescente derivada de petróleo. Cera mineral flexível, com grande 
força de adesão plástica devido à estrutura microcristalina. Adesivo fusível a quente. Como película de 
revestimento em misturas cera-resina (SLAIBI; MENDES, GUIGLEOMETI; GUIGLEOMETI, 2011, p. 30). 

http://www.casadorestaurador.com.br/loja/produto/CR-113/paraloid-b72-3-4lb-345g.aspx
http://www.casadorestaurador.com.br/loja/produto/CR-113/paraloid-b72-3-4lb-345g.aspx
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A realização dos exames e análises possibilitou à aplicação dos procedi-

mentos de acordo com a necessidade da obra. O desenvolvimento da docu-

mentação, bem como do relatório técnico de conservação e restauração em 

pintura, possibilita ao aluno o fortalecimento dos conteúdos adquiridos ao 

longo das atividades teórico-práticas, qualificando seu trabalho e o familia-

rizam com diferentes situações e o uso de diversos materiais utilizados na 

restauração, instigando a curiosidade, avaliando e buscando alternativas de 

restauração, muitas vezes não vivenciadas em aula.

Como resultado dessa ação, espera-se formar um aluno melhor preparado 

para a atuação profissional. Além disso, este projeto será responsável por 

acelerar os processos de restauração de pinturas que aguardam por inter-

venção no laboratório.

CONCLUSÕES

Finalizando, este projeto de ensino visa à capacitação do aluno para uma 

atuação profissional crítica, ética e qualificada, introduzida a partir do estu-

do teórico dos conceitos relativos à conservação e restauração de pinturas, 

assim como a experiência prática em laboratório promovendo a interlocução 

entre o ensino, a pesquisa e extensão.

Os procedimentos realizados na pintura intitulada “Retrato de Gilda” 

obtiveram resultados satisfatórios, devolvendo sua leitura estética e, promo-

vendo a estabilidade dos materiais.
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Consolidação e estiramento do 
suporte da obra “Senhoras Tomando 
Chá” da Pinacoteca Matteo Tonietti

isis fófano gama1; 
kerllen Peres Cavalheiro2;
andréa laCerda baChettini3

INTRODUÇÃO

A obra “Senhoras Tomando Chá4” é pertencente à cidade de Rio Grande-

-RS e faz parte do acervo da Pinacoteca Matteo Tonietti, gerida pela Secre-

taria de Cultura do município. Em 2012, foi firmada uma parceria entre a 

instituição detentora da pintura e o curso de Conservação e Restauração de 

Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas. Desde esse mo-

mento, a pintura está alocada no Laboratório de Conservação e Restauração 

de Pinturas do Instituto de Ciências Humanas e vem passando por interven-

ções, a fim de uma estabilização e frenagem de processos de degradação. 

No ano de 2017, o projeto integrado “Documentação, Restauração e Expo-

sição da Obra ‘Senhoras Tomando Chá’ da Pinacoteca Matteo Tonietti de Rio 

Grande, RS” foi retomado, e a primeira atividade realizada nesse momento 

foi o reentelamento e estiramento da obra em um novo bastidor, procedi-

mentos que serão evidenciados neste texto.

1 Universidade Federal de Pelotas – isis.fofano@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas– kerllen12@hotmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – andreabachettini@gmail.com
4 Pintura com características do século XIX.
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O trabalho prático seguiu recomendações de métodos e materiais pre-

sentes na bibliografia, como, por exemplo, Conservación y restauracion 

de pintura sobre lienzo (2002) da Ana Calvo e Manual de Cuadros (2003) do 

Kunt Nicolaus e O Restauro de Pintura de Eva Pascoal e Mireia Patiño (2002). 

Também contou com a experiência e orientação da coordenadora do proje-

to5 e da restauradora do curso6, além de uma equipe de apoio composta por 

alunos do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis.

METODOLOGIA

As ações interventivas em obras pictóricas têm como intuito reestabelecer 

características estéticas e físicas que foram perdidas. Para isso é imprescindí-

vel que o suporte tenha um tratamento adequado, guiando-se pelos critérios 

imbuídos à Conservação e Restauração. 

A obra “Senhoras Tomando Chá” com dimensão de 1,96cm x 1,48cm x 

2,00cm, apresenta em seu suporte téxtil (linho) muitas perdas ocasionadas 

por insetos xilófagos, havia manchas formadas por sujidades e agentes bio-

lógicos, rasgos oriundos de fatores externos em conjunto com a fragilidade 

que o tecido adquire com seu envelhecimento por condições climáticas não 

favoráveis e aspectos da matéria inerentes à sua fabricação.

Após a análise, diagnóstico e limpeza, foi feita a consolidação do suporte em 

dois momentos. No primeiro, iniciado em 2012, a obra foi removida do chassi 

e foram realizados enxertos de contato (figura 01) nas lacunas e aplicação de 

polpa de celulose em furos. O adesivo utilizado foi uma cola mista de metilcelu-

lose a 2% em proporção 1:1 com Pva pH neutro. Foi escolhido o tecido disponível 

no mercado com características e material que se assemelhavam ao original.

Junto ao processo descrito, foi providenciado um novo chassi, já que o 

anterior não era original e apresentava características que não favoreciam 

5  Andréa Lacerda Bachettini.
6  Keli Cristina Scolari.



III Semana Acadêmica da Conservação e Restauração
EIXO 3: Conservação e Restauração

65

a conservação da obra, como a inexistência de cunhas, traves internas e 

ângulos fixos. O novo bastidor foi feito em cedro, ou seja, apresenta as ca-

racterísticas que desproviam o antigo.

Em 2017, quando o projeto “Documentação, Restauração e Exposição da 

Obra ‘Senhoras Tomando Chá’ da Pinacoteca Matteo Tonietti de Rio Grande, 

RS” entrou em atividade novamente, foi feito o reentelamento. Esse procedi-

mento foi escolhido pela pintura apresentar um suporte com muitas perdas e 

bastante fragilizado, o que comprometia a estabilização da camada pictórica. 

Para esse processo utilizamos um tecido de linho (puro e cru) previamente 

preparado7 com três camadas de Primal em proporção 1:1 com água deioni-

zada e o adesivo termoativo beva 371 aplicado.

Figura 01 - Enxerto de contato em canto direito superior da obra.
Fonte: Laboratório de Conservação de Restauração de Pintura, 2013.

Junto ao processo descrito, foi providenciado um novo chassi, já que o ante-

rior não era original e apresentava características que não favoreciam a conser-

vação da obra, como a inexistência de cunhas, traves internas e ângulos fixos. 

7  O preparo do tecido consiste em lavagens para retirada da goma que vem de fábrica no tecido e seu 
estiramento em um bastidor temporário maior que a obra já fora do seu chassi. 
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Foi utilizada a mesa térmica do Laboratório de Conservação e Restau-

ração de Pinturas. Porém, esta tem dimensões que não contemplam toda a 

dimensão da obra. Por esse motivo o procedimento foi realizado primeiro 

em uma metade e depois na outra. Pela grande dimensão da obra, também 

não foi possível utilizar o sistema de vácuo que o equipamento possui. Para 

a adesão da obra ao novo tecido, o posicionamento das camadas seguiu a 

seguinte ordem: em contato com a mesa foi posto papel siliconado, tecido 

novo, obra, papel siliconado. A mesa foi programada para atingir uma tem-

peratura de 65ºC8. A camada superior de papel teve a função de proteção 

da pintura, pois quando a mesa atingiu a temperatura determinada foi feita 

pressão para que ocorresse a colagem das partes pretendidas, obra e novo 

tecido, sem que houvesse danos à camada pictórica. Foram utilizados rolo de 

borracha e tecido para aplicação de pressão em sentido que partia do centro 

da obra para as bordas (figura 02).

Figura 02 – Aplicação de pressão para colagem após aquecimento da mesa térmica.
Fonte: Laboratório de Conservação de Restauração de Pintura, 2017.

8  Temperatura de fusão da BEVA 371.
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Depois do reentelamento, foi feita a montagem do novo chassi e estira-

mento. Durante a montagem do bastidor foi feita a regulagem da angulação 

entre os lados para que estes se mantivessem com 90º e após esse procedi-

mento a colocação das cunhas. O estiramento (figura 03), última etapa de 

tratamento do suporte, foi feito com um alicate de estirar e um grampeador 

de estofador, seguindo a colocação dos grampos em um sentido que partia 

do centro para as laterais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A consolidação e estiramento da pintura “Senhoras Tomando Chá” tive-

ram resultados satisfatórios (figura 03). Devido à limitação da dimensão da 

mesa térmica, o reentelamento foi feito em duas partes para que toda a obra 

fosse contemplada com o efeito térmico e o adesivo fosse ativado. Mesmo 

sendo feita uma intervenção criteriosa houve a formação de ondulações no 

seguimento central/vertical da obra, que serão corrigidas posteriormente 

com o uso da espátula térmica.

Figura 03 – Fundo da obra após procedimentos de consolidação e estiramento. 
Fonte: Laboratório de Conservação de Restauração de Pintura, 2017.
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CONCLUSÕES

Os procedimentos utilizados para o reentelamento da obra não foram 

usuais, por se tratar de uma obra de grande dimensão. Ainda houve o en-

volvimento de alunos que tiveram oportunidade de presenciar e participar 

do processo, sendo este, de importância para os futuros profissionais que 

serão formados pelo curso e que elegerem o seguimento da conservação e 

restauração de pinturas como ofício.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALVO, Ana. Conservación de pintura sobre lienzo. Espanha: Ediciones del 

Serbal, 2002.

NICOLAUS, Kunt. Manual de Restauración de Cuadros. Verlagsgesellchaft: 

Könemann, 2003.

PASCOAL, Eva; PATIÑO, Mireia. O Restauro de Pintura. Barcelona: Estampa, 

2002.



69

A limpeza da obra “Flores” 
de Nauri Saccol

kerllen Peres Cavalheiro1; 
isis fofano gama2; 
andréa laCerda baChettini3

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar os processos da restaura-

ção da obra “Flores” (figura 1), de Nauri Saccol, de propriedade particular, 

pertencente à Sra. Ana Lore Scheunemann. A restauração está inserida no 

projeto de extensão Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de 

Pinturas. A intervenção foi desenvolvida no Laboratório de Conservação e 

Restauração de Pintura, do Curso de Conservação e Restauração de Bens 

Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

1 Universidade Federal de Pelotas – kerllen12@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – isis.fofano@gmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – andreabachettini@gmail.com

Figura 1 - Imagem 
da obra Flores.

Fonte: Laboratório 
de Pintura, 2018.

mailto:kerllen12%40hotmail.com?subject=
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III Semana Acadêmica da Conservação e Restauração
EIXO 3: Conservação e Restauração

70

A pintura tem como técnica de produção acrílica sobre tela, tendo a re-

presentação de um motivo floral abstrato. Ela deu entrada no laboratório por 

apresentar alterações em sua camada pictórica, ocasionadas por produto de 

limpeza doméstica. 

A metodologia adotada para realização deste trabalho de restauração foi 

baseada em uma abordagem qualitativa, que se caracteriza pela utilização 

de diferentes metodologias de pesquisa, neste caso, foram utilizadas a pes-

quisa e revisão bibliográfica sobre o tema da pintura e, também, das técnicas 

utilizadas na fatura da obra. Ainda foi realizada a entrevista com a artista 

Nauri Saccol, autora da obra, a fim de se obter informações sobre a técnica 

construtiva e para conhecer melhor a artista e seu processo de criação.

Após estas etapas, foram realizadas as atividades que antecedem a restau-

ração, como: o preenchimento de ficha cadastral; o diagnóstico do estado de 

conservação; a documentação gráfica (mapeamento dos danos) (figura 2); 

levantamento fotográfico; exames com luzes especiais; testes de solubilidade 

para a escolha dos solventes que se adéquam melhor para a limpeza da obra. 

Figura 2 – Mapeamentos dos danos;
Fonte: Laboratório de Pintura, 2018.
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METODOLOGIA

Para a remoção das manchas existentes na obra, foram utilizados dois 

tipos de solventes, o primeiro foi o tta, que é uma mistura de Trietanolamina 

P.a. (1,5%), Triton X(1,5%) e Água Deionizada (97%). O segundo solvente utili-

zado foi Álcool Isopropílico (50%) e Isooctano (50%). Ambos foram aplicados 

com swab. Estes solventes foram utilizados para a remoção das manchas que 

se encontravam na parte branca da pintura, decorrentes de utilização de um 

produto de limpeza doméstico. 

Os procedimentos e materiais adotados obedecem à bibliografia revisada 

como, por exemplo, Materiais Empregados em Conservação e Restauração de 

Bens Culturais (slaibi et. al, 2011), Iniciação à Pintura (motta; salgado, 1976). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados fornecidos pela artista deram informações a respeito dos mate-

riais empregados e de seu processo criativo, que foi definido, pela mesma, 

como algo casual sem intenção premeditada. A artista confirmou a utilização 

de tinta acrílica na obra em estudo, utilizando técnicas com pincel em áreas 

mais diluídas e espátula em áreas mais empastadas. A temática predominante 

de suas obras é floral, natureza morta, embora também produza pinturas 

com representação de paisagens urbanas. 

Durante exames com luzes em ângulos diversos não foram observadas 

alterações que já não haviam sido notadas por exames organolépticos. Com 

a utilização da luz em ângulo rasante foi possível evidenciar melhor as tex-

turas da superfície. 

As manchas contidas na obra atingiam, principalmente, a área branca 

do plano de fundo, modificando sua leitura estética (figura 2). Os testes de 

solubilidade foram realizados pontualmente nas áreas que apresentavam 

alterações amarelecidas. Em um primeiro momento foi feita a sensibilização 

das manchas amarelas com a mistura tta, seguida da aplicação da mistura 

de Álcool Isopropílico e Isooctano até a remoção, a ponto de não interferir 

na apreciação da pintura (figura 3). 
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Figura 3 – Restauração finalizada.
Fonte: Laboratório de Pintura, 2018.

CONCLUSÕES

Após a realização de todos os procedimentos descritos anteriormente, o 

resultado obtido foi satisfatório. Durante a remoção das manchas havia áreas 

em que um dos solventes utilizados apresentava melhor ação que o outro. 

Foram utilizados os solventes de maneira alternada, baseado nos testes de 

solubilidade realizados anteriormente.

Após a documentação das etapas, a obra será entregue à proprietária com 

relatório dos procedimentos realizados e instruções para sua conservação. 
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Procedimentos de restauração 
de um quadro de formatura de 1944 
da Faculdade de Direito de Pelotas

helena amaral guedes1; 
giovana borges Peres2; 
daniele baltz da fonseCa3

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo relatar os procedimentos de restauração 

aplicados em um quadro de formatura de 1944 (figura 1), referente à turma 

de formandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. As 

práticas foram parte do conteúdo da disciplina de Conservação e Restauração 

de Bens Culturais em Madeira II, ministrada pela Profª Drª Daniele Baltz da 

Fonseca, durante o primeiro semestre de 2018.

A obra é oriunda da Faculdade de Direito, fundada em 1912, que em 1947 

passou a integrar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, vindo a ser 

federalizada em 1950. Em 1969, a Faculdade passou a integrar a Universidade 

Federal de Pelotas.

 O quadro em questão trata-se de um painel bidimensional em madeira, 

sem moldura, revestido com lâmina de madeira nobre na face frontal, apli-

cação com alto relevo de um livro esculpido, e uma espada em baixo relevo, 

talhada e sem policromia. Além disso, contém o lema da turma “Pelo opri-

mido contra o opressor” em letras de metal.

1 Universidade Federal de Pelotas – helenaamaralguedes@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – giovanaborgesperes@gmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – daniele_bf@hotmail.com
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 Nele estão descritos os nomes e fotografias das autoridades, no total 

de quatro; além desses, seis formandos, dos quais dois deles não houve pos-

sibilidade de identificação dos nomes.

 As fotografias dos formandos apresentam-se em formato ovalado com 

padrão de poses e vestimentas, as fotografias de três autoridades têm forma-

to diferente para distinção, bem como as vestimentas. A foto do paraninfo 

da turma, Dr. Francisco B. Osório, é a única que possui moldura, e fica no 

centro do quadro.

Figura 1: Frente da obra
Fonte: GUEDES, 2018

Nesse sentido, é possível afirmar que os quadros de formatura têm função 

de rememoração e, além disso, caráter didático, como uma forma de enalte-

cer a turma bem-sucedida no momento da solenidade, como, por exemplo, 

ser inspiração para os futuros alunos da instituição.
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METODOLOGIA

Na construção do plano de tratamento e diagnóstico, utilizou-se de revisão 

bibliográfica para escolha da metodologia a ser aplicada na restauração. O 

desenvolvimento do trabalho baseou-se nas normas técnicas descritas pela 

teórica Barbara Applebaum4 (2007). Em seguida, foi realizado um levanta-

mento histórico, visando às características materiais e imateriais da obra e 

trabalhando com o objeto e o não-objeto; questões da história do curso de 

direito, da formação da faculdade e história dos formandos e autoridades 

presentes na obra.

Antes do trabalho prático, foi feita uma pesquisa referente à imateria-

lidade da obra, na qual foi realizada através de consultas em websites e por 

meio de informações orais depois de uma conversa com o diretor da Faculda-

de de Direito e com um dos secretários do departamento. Esse diálogo buscou 

informações sobre as autoridades e alunos presentes no quadro, bem como 

a tentativa de descobrir os nomes de dois formandos, o que não foi possível 

já que não há ata digitalizada da turma de 1944. Também foram averiguadas 

informações sobre a autoria da obra, a qual foi identificada pela assinatura, 

como pertencente ao ilustrador e fotógrafo Idelfonso Robles5.

Findado o estudo da imaterialidade da obra, iniciou-se a análise da peça, 

na sua materialidade, observando e determinando o estado de conservação, 

usando registro fotográfico para documentação de todos os procedimentos, 

a partir do primeiro contato com a obra, realizando exames organolépticos, 

e assim, gerando um mapa de danos, com a utilização de um software. Após 

isso, foi elaborado o plano de intervenção do quadro, neste foram decididas 

as etapas do tratamento seguindo os critérios da conservação e restauração.

4  Conservadora-restauradora norte-americana e teórica contemporânea da área, autora de “Metodologia 
do Tratamento de Conservação”, livro no qual propõe oito passos para o tratamento das obras, visando 
às questões materiais e imateriais.
5  Ildefonso Robles (1904-1961) foi um importante retratista brasileiro. Seu estúdio situava-se na Rua 
Quinze de Novembro, em Pelotas, e funcionou entre os anos 1930 e 1961.
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O plano de intervenção consistia em dezesseis etapas principais, foram 

elas: a limpeza mecânica e química da frente e do verso da obra (figura 2), 

remoção e descarte dos pregos oxidados, remoção das fotografias e dos 

vidros de proteção, remoção dos parafusos oxidados para desprender a mol-

dura, e essa também foi separada da fotografia.

Figura 2: Limpeza mecânica do verso
Fonte: GUEDES, 2018

Após esses procedimentos, iniciou-se a consolidação da obra, com a cola-

gem das partes em desprendimento, das lâminas soltas (figura 3) e do punho 

da espada; o nivelamento da frente, do verso e das laterais, usando massas de 

consolidação6, o polimento dos metais das letras, com uma pasta comercial, 

a colocação das partes faltantes e pigmentação da nova lâmina (figura 4), 

6  Massa produzida de uma mistura de cola PVA com pó de lixa. É usada para completar lacunas e fissuras.
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reintegração pictórica com aquarela, das letras faltantes que identificavam 

as autoridades, aplicação de Paraloid ® B-727 a 15% em Xilol em toda super-

fície e acabamento final com resina Dammar8 para garantir uma camada 

mais brilhante. Depois disso, a higienização das fotografias; remontagem 

da obra; recolocação dos vidros e das fotos, além da espada e da moldura da 

fotografia do paraninfo. Por fim, a elaboração de um relatório final para ser 

entregue junto com a obra.

Figura 3: Colagem da lâmina do verso
Fonte: GUEDES, 2018

7  É um acrílico que pode ser usado como verniz, é estável e mesmo com o tempo não amarelece em 
um prazo de 100 a 200 anos. Foi escolhido, primordialmente, pois mantém a obra impermeável à água 
proveniente da umidade do ar.
8  Resina natural que amarelece pouco conforme o passar do tempo. Comumente é usada como verniz.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho garantiu melhores condições de conservação à obra, esta-

bilizando-a e desacelerando os processos de degradação. Foi possível fazer 

a remoção das manchas causadas pela umidade, bem como preencher as 

lacunas causadas pelo desprendimento das lâminas da frente.

Figura 4: Pigmentação das novas lâminas
Fonte: PERES, 2018

No caso dessa restauração, a escolha dos materiais teve importância 

crucial, na qual se garantiu uma atenção especial àqueles materiais rever-

síveis e que não apresentam riscos à conservação da obra por um perío-

do considerável.

A importância da conservação e restauração desse tipo de obra deve ser 

discutida e aplicada, visto que, com a modernidade, quadros como este não 

são mais produzidos. Com o tempo, as técnicas e os materiais foram sendo 
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substituídos por aquelas de manuseio e produção mais simples e rápida, o 

caso dos quadros de vidro com impressão.

CONCLUSÕES

O resultado obtido foi bastante satisfatório, pois as características origi-

nais da obra foram mantidas e respeitadas, mantendo sua integralidade. A 

restauração cumpriu com o objetivo e tornou o quadro apto para retornar 

às paredes do prédio da Faculdade de Direito.

Outro ponto de suma importância foi à troca de experiências com os de-

mais colegas, visto que as obras eram diferentes, portanto, os problemas e 

tratamentos eram diversos. O que garantia a abrangência da experiência 

técnica, relembrando a teoria.

É evidente que essas obras devem ser preservadas, pois conta a história 

de um grupo, ou seja, essas memórias fazem parte da instituição.
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Restauração do quadro de formatura 
do Curso de Direito – Universidade 
Federal De Pelotas: bacharéis de 1935
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daniele baltz da fonseCa3

INTRODUÇÃO

Este resumo tem por objetivo apresentar os processos, os estudos e os 

resultados da restauração do quadro de formatura da turma do ano, de 1935, 

do curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal de Pelotas – 

UFPel, realizado na disciplina de Conservação e Restauração de Madeira II, 

do quinto semestre, do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais 

Móveis, ministrada pela professora Drª Daniele Baltz da Fonseca. 

Os procedimentos foram elaborados dentro das técnicas necessárias à 

madeira sem policromia: técnicas de higienização e limpeza, estudos de in-

tervenções diretas de restauração em madeira, estudo e realização da do-

cumentação e registro de informações relativas à obra, seu estado físico, 

estabelecimento de requisitos técnicos, definição de materiais, exames e o 

passo a passo referente às técnicas de restauração em madeira, elaboração de 

materiais, e definição de um local adequado para a conservação desse bem.

A obra que nos foi destinada é um quadro de madeira sem policromia, 

com vários danos devido à má conservação. Como documentos têm os dados 

1 Universidade Federal de Pelotas – sandacmo24@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – juleesan.iost@gmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – danielefonseca1980@gmail.com
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informados no quadro, como fotos e nomes dos formandos, identificação 

escrita do curso, faculdade e ano, o que nos facilitou obter informações na 

Faculdade de Direito. Os procedimentos adotados foram: exames organolép-

ticos, estudos e limpeza, por meio dos quais se puderam observar as perdas 

e os danos da obra. Com esses dados optou-se pela intervenção, na qual fo-

ram traçadas metas, com o uso da bibliografia de teóricos da Conservação e 

Restauração, Bárbara Appelbaum (2011) e Queimado e Gomes (2012).

Conforme os procedimentos foram sendo realizados, eram feitas novas 

análises sempre visando à menor intervenção possível.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico com fontes pri-

márias e secundárias, disponibilizadas na bibliografia da literatura referente 

às etapas de restauração dos teóricos Bárbara Appelbaum, Paulo Queimado e 

Gomes, websites, juntamente com as aulas expositivas e práticas realizadas 

sob a orientação da professora Drª Daniele Baltz da Fonseca e o auxílio da 

restauradora Isabel Halfen Torino, com o objetivo de aprofundar o conhe-

cimento referente à obra quanto a estudos materiais e imateriais.

O objetivo é o estudo e o aprendizado na disciplina de Conservação e 

Restauração de Madeira II, com a realização das intervenções de conserva-

ção e restauração de um bem que se encontra com danos e a documenta-

ção e registro fotográfico com a finalidade de colocarmos em prática nos-

so conhecimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os procedimentos começaram assim que a obra nos foi entregue. Foram 

feitos os exames organolépticos e uma minuciosa análise visual na obra, 

para observar os possíveis danos. Foram detectados: sujidade superficial 

por todo o bem, parafusos e pregos oxidados, algumas partes faltantes na 

madeira, fotos desgastadas, com oxidação e fungos e papel de proteção das 

fotos oxidados. 
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Após, foi feita uma limpeza na obra, por duas maneiras: inicialmente 

por uma limpeza mecânica, com uso de trincha macia, para remoção das 

sujidades superficiais, bisturi e swabs embebidos em água; posteriormente, 

para a remoção das sujidades mais acentuadas utilizou-se álcool com con-

centração de 70% com o uso de swabs. Para utilizarmos produtos químicos, 

foram feitos testes em um local menos visível da obra, evitando assim o com-

prometimento desta. 

Durante todos os processos de intervenção utilizamos limpezas, tanto 

mecânicas, como químicas, de acordo com o uso de determinados materiais. 

Ao seguir as etapas, verificou-se os danos e a tomada de decisão pela in-

tervenção no bem foi realizada a desmontagem das partes como parafusos 

e pregos, moldura, frontão, colunas, brasão, elementos metálicos, retiradas 

das fotos e vidros.  Em seguida, foi feita outra limpeza nas partes desmonta-

das. Os processos foram iguais, tanto no verso, como na frente do quadro, 

sendo feitos primeiramente no verso e após na frente.

Ao ser verificado várias camadas da madeira soltas, tanto na frente como 

no verso do quadro, iniciou-se a fixação das lâminas, partes faltantes e sol-

tas. Utilizou-se cola Pva branca com pincel nos locais com mais acesso e nos 

locais de difícil acesso injetou-se cola Pva branca com água (25% de água ou 

álcool para o total de cola) ou álcool 70%, os usados para as partes faltantes 

foram lâminas de madeira e, para os enxertos, madeira balsa.

Após, foram feitos os arremates com a máquina Dremel® e lixas, e a con-

solidação foi feita com pó de madeira, cola Pva branca e água. A pigmentação 

foi feita com pincel e a aquarela 484 Bruno Van Dyck – Venezia dissolvida 

em água, procurando um tom mais aproximado da madeira original.

A camada de proteção utilizada no verso do quadro foi passada com pincel. 

Optou-se pela solução de Palaroid B72 a 10% dissolvida com acetona, dando 

um resultado satisfatório. Na parte frontal e nos elementos de madeira foi 

passado com pincel a solução de Palaroid B72 a 10% dissolvida em xilol, dando 

um resultado melhor que no verso.
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Nos elementos metálicos foi feita uma limpeza com água morna, secagem 

com uma flanela macia e polimento com a minirretífica Dremel®. 

Para as partes faltantes do brasão foi produzida uma pequena pré-forma 

de pastilina de argila para isolar apenas a parte a ser replicada. Após foi pre-

parada uma pequena porção de borracha de silicone. Colocou-se a pré-forma 

que estava em volta de uma das lanças, que após seca, gerou o molde dese-

jado. Foram realizados testes para identificar qual material seria utilizado 

para reconstituir a parte faltante, sendo que as opções eram gesso ou pó de 

madeira com cola, então se optou por confeccionar com pó de madeira. As-

sim replicaram-se duas lanças do brasão, que logo após, foram pigmentadas 

com aquarela 484 Bruno Van Dyck – Venezia.

Após a execução dos procedimentos na obra foi feita a montagem de todos 

os elementos do quadro. Para facilitar essa montagem, todos os elementos 

foram numerados para não haver sua dissociação. Utilizou-se de ferramen-

tas como chave de fenda e martelinho para, então, passo a passo, com os 

elementos numerados, ir montando-os com todo o cuidado para que não 

houvesse desprendimentos das lâminas; primeiro o frontão, a moldura, as 

guarnições, o brasão e as duas partes faltantes dele, os vidros, as fotos e por 

último a ripa que dá firmeza horizontalmente à moldura, sendo a maioria 

dos pregos e parafusos trocados.

Os procedimentos elaborados alcançaram os objetivos propostos. Os es-

tudos, as técnicas e as práticas realizadas foram de grande importância para 

alcançar esses objetivos. Essas atividades trouxeram grande experiência 

para, bem como ter segurança em futuros tratamentos e decisões referentes 

às restaurações em madeira.

CONCLUSÕES

Com todo o processo de restauração, as intervenções utilizadas e exe-

cutadas não alteraram a integridade da obra, isso revelou a importância de 

estudos preliminares, constantes durante todo o processo. A orientação da 

professora Drª Daniele Baltz da Fonseca e da restauradora Isabel Halfen 
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Torino foi de grande importância para que o estudo dessa restauração nos 

trouxesse novos conhecimentos e aprimoramentos das técnicas.
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Restauro do relógio do Museu 
da Colônia Maciel
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INTRODUÇÃO

Este trabalho baseia-se em uma atividade desenvolvida no laboratório de 

madeira do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 

da Universidade Federal de Pelotas, sob a orientação da professora Drª. Da-

niele Baltz da Fonseca. Trata-se da restauração de um relógio de pêndulo 

pertencente ao museu etnológico da Colônia Maciel localizado no município 

de Pelotas/RS.

O trabalho aborda as ações efetuadas antes e durante a intervenção re-

alizada, incluindo documentação, pesquisa bibliográfica, exames, testes de 

materiais e práticas de marcenaria aplicadas à restauração.

Para a base teórica do trabalho usamos os quadrantes de caracterização 

do método desenvolvido pela teórica, conservadora-restauradora Bárbara 

Appelbaum (2011). O método seguido se relaciona tanto com o aspecto ma-

terial, quanto com o aspecto imaterial do objeto, uma vez que precisamos 

conhecer a história do bem, sua utilização e o que se é pretendido do mesmo, 

para então escolher o melhor plano de tratamento.

1 Universidade Federal de Pelotas – marquesmfr@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas – ecabete@gmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas – daniele_bf@hotmail.com
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METODOLOGIA

Para a fase inicial do trabalho foi feita toda a documentação do relógio de 

pêndulo, uma vez que não possuíamos nenhuma informação sobre ele. Nesse 

momento foi feita uma entrevista com o responsável pelo Museu Etnográfico 

da Colônia Maciel, professor Fábio Vergara Cerqueira. A fundamentação 

metodológica para a estruturação dessa documentação foi pautada na teórica 

da conservação-restauração Bárbara Appelbaum. 

A metodologia usada se caracteriza na aplicação de oito etapas, que ser-

vem como um guia para o conservador-restaurador. Inicialmente nós temos 

a caracterização do objeto, a documentação inicial e a construção da his-

tória do bem, a determinação do seu estado “ideal” e das etapas de ação de 

intervenção em si que culminam na criação da documentação final, na qual 

consta todo o processo de restauração, e que deve ser entregue à instituição 

responsável pelo objeto, para que no futuro, se novas ações de conservação 

forem necessárias os profissionais envolvidos possam ter acesso às ações de 

intervenção passadas. 

Nas ações de intervenção da caixa em madeira do relógio usou-se a me-

todologia da Eva Pascual (1999) que foi a grande norteadora do saber espe-

cífico da restauração nesse tipo de suporte, possibilitando o uso correto das 

ferramentas e o trato adequado com as partes mais fragilizadas da estrutura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando a obra chegou ao Laboratório de Madeira, onde passaria pela ação 

de restauro, ela possuía diversas fraturas, rachaduras, sujidade generalizada 

e desprendimentos (figura 1).

A princípio, acreditou-se que o estado de conservação da obra era devido 

a um acidente ocorrido no museu da Colônia Maciel. Após uma breve en-

trevista com o responsável pelo museu, professor Fábio Vergara, pudemos 

traçar uma linha cronológica que nos possibilitou entender a trajetória do 

relógio, assim que saímos do museu. Devido a diversos acontecimentos, pu-

demos entender que os danos sofridos ao objeto resultavam de um transporte 

e armazenamento indevidos. 
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Durante nossa pesquisa inicial, era muito importante estabelecermos o 

“estado ideal” do objeto, um dos passos do método Appelbaum. Através dessa 

determinação iniciamos a elaboração do plano de restauração, seguindo o 

que se pretendia do objeto pelo museu, e para o museu. Por se tratar de uma 

peça antiga, datada de 1882, foi realizada uma pesquisa para determinar a 

origem e história da fábrica Ansonia Clock, marca encontrada na parte in-

terna do relógio. Foi através dessa pesquisa que descobrimos que o vidro do 

relógio, que estava fraturado, já tinha sido trocado antes da doação do objeto 

ao museu, não sendo mais original (figura 2).

Figura 1: Obra no momento da chegada.
Fonte: acervo pessoal dos autores
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Figura 2: detalhe do vidro do relógio.
Fonte: acervo pessoal dos autores

As etapas de restauração foram à desmontagem do relógio; a higienização 

completa da caixa de madeira, feita com álcool etílico e água deionizada, to-

mando cuidado para não retirar a camada de verniz, que dava cor à madeira; 

a colagem das fraturas e rachaduras da caixa, bem como de peças quebradas 

como os ornamentos. Nessa etapa foi utilizada cola Pva Cascorez, com ajuda 

de sargentos e elásticos para manter as peças unidas durante a secagem. As 

partes fragmentadas ainda receberam uma massa de preenchimento, bem 

como os adornos e diversos furos de pregos encontrados pela caixa.

A área em que ficava o pino de sustentação do relógio na parede encontra-

va-se muito fragilizado, para sua consolidação foi utilizado massa de preen-
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chimento com pó de lixa e cola Pva. Após a secagem foi feita a reintegração 

pictórica do local e para o novo suporte do relógio, optou-se por um modelo 

diferente, mais largo, que não comprometeria a parte já fragilizada.

Depois de todas as peças estarem consolidadas, o visor que possuía su-

porte em papel também passou por uma higienização com pó de borracha 

e limpeza mecânica para retirada de gordura e excrementos de insetos e a 

caixa passou por uma nova limpeza e reintegração pictórica nas áreas res-

tauradas. Para finalizar, aplicou-se uma camada de Paraloid B72, que após 

um teste, optou-se por misturar “uma gota” de cera microcristalina, para 

dar um toque mais acetinado, retirando o brilho do Paraloid. A aplicação do 

verniz é importante para proteção da obra, bem como das peças em metal, 

que após a limpeza também receberam uma camada de Paraloid para retar-

dar os efeitos da oxidação.

Com todas as etapas de restauração concluídas, fez-se a remontagem do 

relógio e a finalização da documentação, com as fotos de todo o processo do 

restauro, até a sua montagem final (figura 3).
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Figura 3: Relógio após a intervenção de restauração.
Fonte: acervo pessoal dos autores

CONCLUSÕES

Por se tratar de uma ação de restauro dentro da disciplina de Conservação 

e Restauração em Madeira II do curso de Conservação e Restauração de Bens 

Culturais Móveis, o trabalho trouxe uma importante experiência da atuação 

de um profissional da área, acarretando conhecimento de todas as etapas 

que envolvem uma intervenção de restauro de uma obra em madeira.

Tratando-se de um objeto musealizado, toda a ação de intervenção foi 

pensada seguindo a teoria da restauração, de forma ética e profissional, ob-

servando a história do objeto, sua importância para o museu e a comunidade 

na qual está inserida, traçando o que a equipe entende como melhor plano 

de restauração, com base na ética e critérios estudados ao longo do curso, 

de forma a manter sua integridade física e histórica. 

Todas essas etapas pela qual o profissional deve passar e a forma como a 

restauração é posta em prática são muito importantes para a formação do 
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conservador-restaurador, e por isso esse momento dentro do curso se torna 

tão relevante. Vivenciar a profissão dentro do laboratório, com a supervisão do 

professor restaurador, traz ao aluno a segurança necessária para que ele possa 

aplicar na prática todo o conteúdo teórico visto ao longo do curso. A autora 

Bárbara Appelbaum através de seus textos nos adverte que nós conservadores 

temos um trabalho difícil, e é dentro desse contexto que se faz tão importante 

as práticas de ações de intervenção para o futuro profissional do aluno.

Ao final da restauração, o objeto foi novamente embalado de forma ade-

quada, e entregue ao museu da Colônia Maciel, que pode voltar com o relógio 

para exposição, a qual incidiu ser dentro da Semana do Patrimônio por meio 

do qual a ação de restauração foi divulgada aos visitantes que puderam en-

tender um pouco da importância do profissional da conservação-restauração 

e também conhecer um pouco mais a história da antiga Escola Dr. Maciel, 

que nomeia o museu e seus personagens. 
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