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CONEXÕES 2021

Apresentação

O VI Encontro Luso-Brasileiro aconteceu em um contexto muito diferente de todos os an-
teriores. Em 2019, quando levamos a proposta para que o Curso de Conservação e Res-
tauração da UFPel sediasse a sexta edição dos Encontros Luso-Brasileiro, não tínhamos 
ideia de que o mundo iria enfrentar no ano seguinte a pandemia de Covid-19. No final do 
ano de 2020, ainda tínhamos esperanças de fazer um evento presencial, mas a realidade 
se impôs, e a decisão foi fazer um evento on-line. A organização de um evento neste for-
mato trouxe grandes desafios, mas também novas possibilidades, especialmente com a 
oportunidade da participação de muitos que talvez não pudessem se deslocar até o Brasil 
e mesmo de brasileiros, que, em um país de dimensões continentais, teriam dificuldade 
em chegar ao extremo sul do nosso país.

Os objetivos do Encontro permaneceram similares aos dos eventos anteriores, ou 
seja, aproximar profissionais e instituições do Brasil e de Portugal, visando contribuir para 
um debate amplo sobre a preservação do patrimônio cultural, tendo como foco a formação 
e a atuação do profissional conservador-restaurador, o desenvolvimento das áreas da con-
servação, conservação preventiva e restauração no campo científico. Trata-se, de fato, de 
um evento que abre espaço para a divulgação de resultados de investigações, bem como 
para o fortalecimento das parcerias entre as instituições universitárias e os profissionais.

Uma palavra surgiu para sintetizar um evento que aconteceria em plataformas digi-
tais: “conexões”. Decidimos tirar proveito da situação existente para fortalecer as cone-
xões que já existem entre as instituições portuguesas e brasileiras e, para além disso, 
estender as conexões com os países latino-americanos. Dessa forma, a programação 
contou também com convidados da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e 
México, os quais participaram de duas mesas: uma sobre formação e pesquisa e outra 
sobre gestão do patrimônio. Esperamos que esses encontros sejam o início de outros 
para discutir as questões em comum sobre a preservação e a salvaguarda do patrimônio 
dos países latinos.  

As conexões também foram firmadas entre eventos, ao estabelecermos um vínculo 
com o IIC Student & Emerging Conservator Conference, que aconteceu de 14 a 16 de 
outubro de 2021, também em formato on-line, organizado por um comitê de estudantes da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Assim como tive-
mos representantes de estudantes brasileiros naquele evento, incluímos na Programação 
do VI Encontro Luso-Brasileiro uma mesa onde foram retomados alguns temas lá discu-
tidos, de interesse especialmente para os profissionais recém-formados e os estudantes 
da área de Conservação e Restauração.
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Assim, foi dentro deste espírito, de formar e estabelecer conexões, que todo o evento 
foi pensado. Trabalhamos sobre seis áreas temáticas, as quais estruturaram as apresenta-
ções de trabalhos, os seminários temáticos e as conferências. A primeira área temática trou-
xe a realidade imediata que não poderia deixar de ser abordada, que é “Preservação do Pa-
trimônio Cultural no contexto da pandemia Covid-19: experiências, aprendizados, desafios e 
estratégias para o futuro”. A segunda nos aproximou de um tema que já estava no Encontro 
anterior, sobre “Patrimônio, museus e coleções em universidades: ação do conservador-
-restaurador”. A terceira nos remeteu para as questões de transdisciplinaridade, ao discutir 
“Ciência e inovação: redes colaborativas e abordagens transdisciplinares na conservação 
e restauração de bens culturais”. A quarta área temática abordou a questão da “Formação 
e regulamentação da profissão do conservador-restaurador: interfaces, realidades, comple-
xidades e experiências”. O tema da “Preservação do patrimônio cultural e sustentabilidade: 
estado da arte na investigação e emprego de materiais e técnicas” foi abordado na quinta 
área temática. E, por fim, havia uma área abrangente para discutir as questões de metodo-
logias e práticas da conservação preventiva, conservação curativa e restauração.

Neste VI Encontro, inovamos com a proposta de organizar atividades prévias em 
Grupos de Discussão e Trabalho (GDTs). Ao longo do ano, foram feitas reuniões on-line 
específicas dos estudantes, dos coordenadores e dos professores das graduações, dos 
professores e alunos das pós-graduações e das associações profissionais. Uma síntese 
do resultado dos quatro GDTs foi apresentada no último seminário, no dia do encerramen-
to. Os documentos resultantes destas discussões estão publicados na parte final destes 
anais. A expectativa é que as discussões iniciadas nesses grupos tenham continuidade 
para avançar em questões importantes para os nossos cursos de formação em Conser-
vação e Restauração.

Dentro da programação, também foi aberto um espaço para as associações profis-
sionais, uma vez que o reconhecimento legal e social da profissão do conservador-res-
taurador continua sendo uma questão a ser discutida, tanto em Portugal como no Brasil, 
ainda que com desafios específicos. 

Também foram organizadas sessões com lançamentos de livros, onde vários autores 
e editores puderam apresentar obras recentes e importantes para a elaboração de conhe-
cimentos da área de preservação, conservação e restauração de bens culturais. 

Pelo fato de o VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração ter acon-
tecido em plataformas virtuais, foi possível gravar todas as atividades, as quais estão 
disponíveis no canal do evento, no YouTube, no seguinte link: https://www.youtube.com/
channel/UCtsxW1FrMi3dRdByFZcCJYQ. A disponibilização das gravações permite que 
as discussões ali realizadas possam ser retomadas ou acessadas por um público maior. 
Esta continuidade de acesso aos conteúdos do evento também se concretiza na publi-
cação destes anais, composto pelos textos das palestras e dos trabalhos apresentados.

Por fim, ainda que o formato virtual adotado tenha sido uma experiência interessante, 
repetimos as palavras proferidas na sessão de encerramento, desejando do fundo dos 
nossos corações que no próximo evento os encontros e as conexões aconteçam no mun-
do real, em um mundo melhor e sem pandemia.

Silvana Bojanoski
Presidente da Comissão Organizadora

https://www.youtube.com/channel/UCtsxW1FrMi3dRdByFZcCJYQ
https://www.youtube.com/channel/UCtsxW1FrMi3dRdByFZcCJYQ
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Programação do VI Encontro 
Luso-Brasileiro de Conservação e 
Restauração: Conexões
16 a 19 de novembro de 2021
(Horário de Brasília)

De 16 a 19 de novembro Sessão de pôsteres em formato de vídeo (resumos expandidos)
Podem ser acessados pelos inscritos durante todo o evento na área de 
transmissão, clicando na aba Apresentação pôsteres formato de vídeo.

16 de novembro – Terça feira
Manhã 9h30 – 10h30 Solenidade de abertura

10h30 – 11h30 Conferência de abertura – Gaël de Guichen – ICCROM
To ensure the Future, let ‘s learn from the Past – Para assegurar o Futuro, 
vamos aprender com o Passado

Mediador: Luiz Antonio Cruz Souza – UFMG

Tarde 13h30 – 14h30 Comunicação de trabalhos – Sessão I
Salas 1 e 2 – Tema Ciência e inovação: redes colaborativas e abordagens 
transdisciplinares na conservação e restauração de bens culturais

15h – 16h Comunicação de trabalhos – Sessão II
Sala 3 – Tema Ciência e inovação: redes colaborativas e abordagens 
transdisciplinares na conservação e restauração de bens culturais

16h30 – 17h30 Lançamento de livros
Teoria Contemporânea da Restauração – (Salvador Muñoz Viñas), com 
Flávio Carsalade (Editor)
Modern Metals in Cultural Heritage: Understanding and Characterization, 
com Virginia Costa (Autora)
Conservadores, restauradores e cientistas na preservação do acervo da 
Biblioteca Nacional, de 1880 a 1980, com Thais Helena Almeida (Autora).
A tradição de uma construção patrimonial: um museu para a tradição 
doceira de Pelotas, com Noris Leal (Autora)
Coletânea I: Pesquisa em preservação da Arte Moderna e 
Contemporânea, com Magali Melleu Sehn (Organizadora).
Mediação: Karen Velleda Caldas – UFPel 
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Tarde 16h30 – 18h Reunião das associações profissionais
Tema: Regulamentação e estruturação da profissão do Conservador-
restaurador: inter-relação com as associações
Participam os representantes das associações do Brasil (ABRACOR, 
ACCR, ACOR-RS, ARCOit, AMCOR, APCR, ABER), de Portugal (APR) e 
APOYOnline.
Mediação: Mariana Gaelzer Wertheimer (ACOR-RS) e Isis Baldini Elias 
(ABER)

17 de novembro – Quarta feira
Manhã 9h30 – 10h30 Conferência – Marta Lourenço – Presidente UMAC/ICOM 

A conservação do patrimônio cultural da ciência e tecnologia:  
algumas notas

Mediação: Andréa Bachettini – UFPel

10h45 – 11h45 Seminário temático 1
Tema: Patrimônio, museus e coleções em universidades: ação do 
conservador-restaurador
Letícia Julião – UFMG 
Coleções e museus universitários: por uma política de preservação 

Mara Lúcia Carrett de Vasconcelos – UFBA 
Conservação de coleções arqueológicas e etnográficas: atuação 
profissional no MAE/UFBA

Lauer Alves Nunes dos Santos – UFPel 
O núcleo de conservação e restauração no MALG: ações e desdobramentos

Mediação: Andréa Bachettini – UFPel

Tarde 13h30 – 14h30 Comunicação de trabalhos – Sessão I
Salas 4 e 5 – Tema Conservação preventiva, conservação curativa e 
restauração: metodologias e práticas

15h – 16h Comunicação de trabalhos – Sessão II
Salas 6 e 7 – Tema Conservação preventiva, conservação curativa e 
restauração: metodologias e práticas

16h30 – 17h30 Lançamento de livros
Metodologia de Tratamento de Conservação – (Barbara Appelbaum), com 
Mariana Gaelzer Wertheimer (Organizadora)
Glossário ilustrado de conservação e restauração em papel: danos e 
tratamentos – português, espanhol, inglês e grego, com Márcia Almada e 
Silvana Bojanoski (Autoras)
Experiência e reflexões sobre a restauração de documentos gráficos, com 
Márcia Almada, Bethania Veloso, Ana Utsch (Organizadoras)
Patrimônio em pedra, com Eliane Aparecida del Lama (Autora)
Mediação: Roberto Heiden – UFPel.
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Tarde 16h30 – 18h30 Painel Latino-americano
Tema: Formação e Pesquisa
Ana Lizeth Mata Delgado – ENCRyM, México  
La formación en la Licenciatura de Restauración en la ENCRyM, México

Rosanna Kuon – UTEC, Peru 
La necesidad de programas de posgrado en Manejo de Colecciones y 
Conservación preventiva en el Perú (y en muchos países latinoamericanos

Juan Carlos Rodriguez – UTEC, Peru 
Investigación interdisciplinaria para fortalecer iniciativas de conservación 
del patrimonio

Claudia Barra – UDELAR, Uruguai  
Impulsos y desafíos para la profesionalización de la Conservación y 
Restauración en el Uruguay del siglo XXI

Davi Cohen – Universidad de los Andes, Colombia 
De la teoría a la práctica: la formación en conservación preventiva en 
tiempos de pandemia

Ángela Benavente Covarrubias – CNCR, Chile 
La formación de conservadores-restauradores en Chile, estado actual y 
proyecciones futuras

Mediadora e comentarista da situação brasileira: Maria Luisa Ramos 
Soares de Oliveira – UFRJ

18 de novembro – Quinta feira
Manhã 9h30 – 11h Seminário temático 2

Tema: Ciência e inovação: redes colaborativas e abordagens 
transdisciplinares na conservação e restauração de bens culturais
Lelio Fellows Filho – CNPq  
A atuação da Coordenação Geral de Cooperação Internacional do CNPq

António Candeias – Universidade de Évora/ E-RIHS 
Redes interinstitucionais e transnacionais e a partilha de recursos 
humanos e analíticos – a experiência do Laboratório HERCULES 

Maria João Melo – Universidade Nova de Lisboa 
Manter viva a memória: preservar documentos e fotografias com soluções 
inovadoras e sustentáveis

Eduarda Vieira – Universidade Católica Portuguesa/CITAR 
Investigação e inovação aplicável ao Património, Conservação e Restauro 
no CITAR

Mediação: Luiz Antonio Cruz Souza – UFMG
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Manhã 11h15 – 12h15 Seminário temático 3
Tema: Preservação do Patrimônio Cultural no contexto da pandemia de 
Covid-19: experiências, aprendizados, desafios e estratégias para o futuro.
Joana Rebordão Amaral – Parques de Sintra 
Conservação em confinamento nos palácios nacionais de Sintra

Marilia Bonas – ICOM-Brasil 
Repositório técnico colaborativo do ICOM Brasil para a segurança e a 
conservação de acervos museológicos no contexto da pandemia Covid-19

Maria Aguiar – Universidade Católica Portuguesa 
Reorganizar as reservas do Museu da Cidade do Porto em tempo de 
pandemia – desafios e estratégias

Mediação: Yacy Ara Froner – UFMG

Tarde 13h30 – 14h30 Comunicação de trabalhos – Sessão I
Sala 8 – Tema Preservação do patrimônio cultural e sustentabilidade: 
estado da arte na investigação e emprego de materiais e técnicas
Sala 9 – Tema Formação e regulamentação da profissão do conservador-
restaurador: interfaces, realidades, complexidades e experiências

15h – 16h Comunicação de trabalhos – Sessão II
Salas 10 e 11 – Tema Preservação do Patrimônio Cultural no contexto da 
pandemia Covid-19: experiências, aprendizados, desafios e estratégias 
para o futuro

16h30 – 18h30 Painel Latino-americano
Tema: Gestão do Patrimônio
Mario Omar Fernandez – Universidad de los Andes, Colômbia 
Patrimonio, gestión y comunidad

Yolanda Madrid – ENCRyM, México 
La gestión patrimonial, dilemas en el contexto actual mexicano

Pricilla Carla Barahona Albornoz – CNCR, Chile 
La gestión institucional de los monumentos públicos y esculturas urbanas 
en el contexto del estallido social en Chile: una perspectiva desde su 
diagnóstico

Fernando Marte – Universidad Nacional de San Martín – UNSAM, 
Argentina 
Patrimonios y Ambiente

Carlos Rúa Landa – profissional independente – Bolívia 
Un vistazo a la gestión del patrimonio cultural en Bolivia

Mediador: Luiz Antonio Cruz Souza – UFMG

https://www.linkedin.com/in/ACoAAARqXYMBTF10LYixmaoZPP39f6wsfhA0N3U
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Tarde 16h30 – 17h30 Painel sobre a 6ª edição do IIC Student & Emerging Conservator 
Conference – As faces da Conservação
Ana Tourais, Catarina Pires e Rute Rebocho – Universidade Nova de 
Lisboa 
A realidade do conservador-restaurador em Portugal: Passado e Presente

Amanda Cordeiro (UFMG), Barbara Alves (UFMG), Thainá Oliveira (UFPA) 
e Vanessa Taveira (PUC-MINAS) 
A realidade do conservador-restaurador no Brasil: perspectivas e desafios. 

Mediadora: Maria Conceição Casanova – Universidade Nova de Lisboa

19 de novembro – Sexta feira 
Manhã 9h30 – 10h30 Seminário temático 4 

Tema: Formação e regulamentação da profissão do conservador-
restaurador: interfaces, realidades, complexidades e experiências.
Letícia Quintana Lopes – UFPel 
GDT 1 Estudantes de graduação – Processo de formação e de 
reconhecimento da profissão do conservador-restaurador

Roseane Norat – UFPA 
GDT 2 Professores de Cursos de Graduação – Processo de formação do 
conservador-restaurador

Thais Sanjad – UFPA  
GDT 3 Professores e alunos de Pós-graduação – Caminhos para o 
fortalecimento da área de Ciências do Patrimônio

Mariana Gaelzer Wertheimer – ACOR-RS  
GDT 4 Associações profissionais – Processo de regulamentação da 
profissão do conservador-restaurador no Brasil e em Portugal

Mediação: Daniele Baltz da Fonseca – UFPel

10h45 – 11h45 Conferência de encerramento – Elis Marçal – Presidente da ECCO
O perfil do conservador-restaurador: o contexto nacional e futuras 
contribuições do projeto CHARTER (uma blueprint para o patrimônio 
cultural na Europa)

Mediadora: Silvana Bojanoski – UFPel 

12h – 12h30 Solenidade de encerramento
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To ensure the future, let ‘s learn from 
the past – Para assegurar o futuro, 
vamos aprender com o passado (um 
encontro entre Gaël de Guichen e 
Luiz Antonio Cruz Souza)1 
Gaël de Guichen
ICCROM, Itália 

Luiz Antonio Cruz Souza
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Luiz Souza (LS) - Vamos então dar início à sessão, eu gostaria de agradecer muito ao 
Gaël de Guichen do ICCROM pela sua disponibilidade em atender ao nosso convite, de 
fazer esta conferência de abertura do VI Congresso Luso-Brasileiro de Conservação e 
Restauração: Conexões 2021. Damos as boas-vindas a todos. O título desta apresenta-
ção é “Para assegurar o futuro vamos aprender com o passado: um encontro entre Gaël 
de Guichen do ICCROM e Luiz Antonio Cruz Souza da UFMG”. Gaël, muito obrigado por 
atender ao nosso convite e passo a palavra.

Gaël de Guichen (GG) - Bom dia, bom dia Luiz, bom dia Silvana, bom dia Vanise, 
que está fazendo a tradução. Bom dia a todos àqueles e àquelas que estão conectados. 
Espero que vocês gostem e me compreendam. Espero que vocês possam me compre-
ender graças à tradução. De minha parte, eu estou em Roma, eu não estou vendo vocês 
e não estou ouvindo vocês, o que não é agradável, como vocês podem imaginar. Mas, 
precisamos começar, então comecemos e vamos tentar fazer o melhor possível.

Se observarmos esta primeira imagem, vocês têm aqui na Capela Sistina uma ima-
gem com Adão Eva sendo expulsos do paraíso. Desde então a humanidade é obrigada 
a trabalhar pelo suor de sua fronte, o que é muito doloroso. Se temos que trabalhar oito 
horas por dia, devemos esperar um pouco de felicidade para nós e para os outros. Então, 
eu vou falar para vocês um pouco sobre a felicidade, portanto menos de técnica e mais 
de felicidade. Não tanto de “como”, mas “por quê” nos sentimos e gostaríamos de nos 
sentirmos úteis no trabalho. 

1    Nota do editor: Este texto é a transcrição da palestra de abertura do VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração: 
Conexões, ministrada por Gaël de Guichen e Luiz Antônio Cruz Souza no dia 16 de novembro de 2021.
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Stephan Michalski, que vocês devem conhecer bem, realizou um estudo muito inte-
ressante que nos diz que talvez não seja bem o caso. Aqui vocês podem ver o estudo, em 
que foi perguntado às pessoas se elas sentiam que o seu trabalho era útil para a socie-
dade. Esta pergunta foi feita para diferentes pessoas de diferentes áreas, e por exemplo, 
perguntaram para os cientistas como eles se sentiam sobre seu trabalho para a sociedade.

Então vocês veem em azul escuro, alguns dizem que nada do meu trabalho, em 
vermelho um pouco do meu trabalho, em amarelo menos da metade do meu trabalho, em 
verde quase todo o meu trabalho, em verde-escuro, todo o meu trabalho. Michalski fez a 
mesma coisa com outras especialidades. E se olhamos a imagem vocês veem que é mais 

Fraction of Group

Type of 
workgroup

By Stefan Machalski in Turin IIC 2018 Conference- Forbes lecture
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ou menos a mesma percentagem para todos, independente das especialidades, sejam 
os conservadores-restauradores, gestores ou aqueles que são encarregados de acervos. 

Isto é bastante preocupante, porque isso significa que 75% dos profissionais acredi-
tam que fazem um trabalho realmente útil para a sociedade e que 25 % dos profissionais 
consideram que fazem um trabalho mais ou menos útil. E talvez entre aqueles que estão 
nos assistindo, alguns estão se perguntando: será que o meu trabalho é útil para a socie-
dade? Durante esta conversa com o Luiz eu decidi contar por que eu amo o meu trabalho 
e porque eu considero o meu trabalho útil para a sociedade.

LS - Muito bem, então aqui eu entro com uma pergunta. Vamos começar pelo co-
meço. Em 1968 Gaël, você começou a sua carreira como engenheiro responsável pela 
conservação da Gruta pré-histórica de Lascaux e que apresentava vários problemas de 
conservação, porque o clima foi modificado pela entrada, obviamente, dos visitantes. De-
pois você se interessa cada vez mais pelo clima. Posso te perguntar então por que isso 
fez com que você ficasse feliz? Como que você se sentiu feliz desta forma, trabalhando 
desta maneira?

G.G. - Quando comecei a trabalhar há 50, 55 anos atrás, quando se falava em con-
servação e restauração, os principais fatores de deterioração eram a umidade relativa e 
a temperatura. E estávamos certos, porque a maior causa dos danos se devia à falta de 
controle ou ao mau controle da temperatura e da umidade relativa. Por esta razão, po-
demos nos perguntar por que à época houve tantos danos associados a estes fatores. A 
primeira razão foram as normas climáticas propostas pelos ingleses na época, principal-
mente pelo British Museum, que eram consideradas para todos e por todos como normas 
universais. Se no British Museum funcionava assim, todos deveriam funcionar assim. A 
segunda razão: ensinava-se muito pouco nas universidades a matéria clima. A terceira 
razão baseava-se na ideia de que era preciso uma constância no nível da umidade rela-
tiva. Pensava-se que isso funcionaria bem graças ao ar-condicionado. A quarta razão era 
que as exposições itinerantes que iniciaram depois da guerra eram realizadas sem pensar 
nas necessidades das obras de arte e, sobretudo, nas condições climáticas que tinham 
permitido que as obras de arte estivessem em bom estado. 

O que estava acontecendo? Um quadro, por exemplo, em 1970, que deveria ir para 
uma exposição em Nova Iorque, saindo da Itália, era mantido em perfeitas condições na 
sacristia de uma catedral ou em um museu. Este quadro era enviado para Nova Iorque e 
em poucas horas ele estava na pista de um aeroporto sob condições totalmente diferen-
tes. O quadro sofria com isso e voltava muito danificado, muito danificado. Depois de uma 
série de histórias deste tipo, o ministério italiano de bens culturais proibiu durante vários 
anos a saída de obras. 

Eu mesmo testemunhei em Roma dois casos impressionantes. Um caso foi uma ex-
posição sobre arte etrusca. Todos os objetos eram de bronze. O objeto principal da exposi-
ção era um conjunto de colares e outro de espadas, que tinha acabado de ser descoberto, 
era famoso. Foram colocados em uma vitrine. Antes mesmo da exposição começar, estes 
objetos literalmente se fragmentaram devido ao cloreto e umidade. O objeto teve que ser 
retirado da exposição, mesmo sendo o objeto que estava nos cartazes de divulgação. 
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O outro caso foi uma exposição de arte barroca nos anos 80. Entre os objetos estava 
um que era o objeto principal da exposição, vinha do Brasil, era uma estátua chamada 
imagem 1, uma estátua que seria exposta no centro da exposição e não em uma vitrine. 
Alguns dias antes da abertura da exposição, a policromia começou a trabalhar e se de-
positou ao pé da estátua. Novamente, este objeto emblemático teve que ser removido da 
exposição. Vejam que são tanto objetos orgânicos como objetos inorgânicos.

Foi depois de casos como estes que a importância da umidade relativa foi claramente 
destacada. E aí, a partir de 1975, começou-se a falar muito sobre isso, a fazer exposições 
e publicações. Eu mesmo comecei a ensinar aos diretores de museus sobre o clima em 
Roma. Não mais somente aos restauradores e conservadores-restauradores. Eram ape-
nas três dias de curso, foi possível repetir este curso em 52 países, sendo o primeiro no 
Brasil. 

Durante 20 anos eu coletei casos de destruição do patrimônio devido às condições 
de umidade relativa inadequadas. Formei uma coleção de imagens, eu fiz dezenas de 
cópias, doei três ao Brasil, usava nos cursos para que a informação circulasse. Eu tive a 
sorte de que estas informações pudessem circular em todos os países. Eu também de-
positei nos arquivos do ICCROM, caso vocês queiram consultar. Esta coleção é o que os 
meus amigos chamam de “museu dos horrores”. Então vamos ver umas pequenas amos-
tras deste museu dos horrores. 

Aqui vocês têm, por exemplo, objetos de madeira que se fenderam durante exposi-
ções, na Índia, no México, na França. 
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Vocês podem ver também, no slide seguinte, estátuas policromadas, seja na Itália, no 
Egito, ou à esquerda, em São Paulo. 

No próximo slide, no marfim, no pergaminho. A tinta ácida, seja na Europa ou nos 
países árabes.
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Danos em um manuscrito, na Índia. 

Danos causados por insetos, os quais são favorecidos pela umidade. 
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A próxima, cerâmica com sais que crescem mesmo na vitrine. A próxima, ainda os 
sais crescendo. Aqueles que crescem em teste em um laboratório será o próximo.

LS - Aqui na verdade são cristalizações salinas, teve exemplos de fungos anteriormente.

GG - Sim, a próxima é com certeza o vidro islâmicos na vitrine do museu. Vejam 
como se depositou no entorno, assim como antes eu falei da estátua policromada que 
veio do Brasil. 
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Aqui um vidro que perde a sua transparência. Este é um copo d’água do Victoria and 
Albert Museum. 

Na próxima, um colar egípcio, vejam como ele se transformou nas reservas. Ele tem 
mais de 2000 anos, veio do Egito e ele ficou neste estado por causa da umidade relativa. 
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A próxima, em um museu famoso da Dinamarca, aqui está um objeto e vocês veem 
a velocidade com que se desintegrou completamente em quarenta anos. 

Na próxima, os cloretos que surgem, que se desenvolvem, como eu falei antes, sobre 
aquela exposição. 
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Na próxima, um baixo relevo egípcio, que tem 2300 anos, que chegou ao museu em 
Nova Iorque. Vejam como na vitrine ele se transformou em 80 anos. 

São exemplos, mais um aqui, obviamente a poluição, que só pode acontecer se hou-
ver a ação da umidade, sem umidade ela não pode causar danos.
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Eu quero mostrar, para terminar, dois casos específicos, de pedra, de geologia. Ve-
jam, à esquerda, em baixo, está marcado 1922, o objeto entrou em 1922 neste museu 
e em 100 anos se decompôs dentro da própria vitrine. É claro que ele nunca foi tocado, 
então é o museu dos museus. E agora faz parte do meu museu dos horrores. 

Então, há algum tempo que eu não coleciono mais. Desde os anos 1995 eu não co-
leciono quase mais nada. Na verdade, a coleção não foi alimentada, por um lado porque 
os meus alunos não me enviavam mais fotos e, por outro lado, eu não encontrava mais. 
Eu então me perguntei por quê.

LS - O que aconteceu?

GG - Bem, em primeiro lugar, nas normas que foram estabelecidas pelo British Mu-
seum em 1960 (que foram consideradas palavras sagradas, como gravadas em mármore 
etc.), foi reconhecido que o 60% de umidade relativa com mais ou menos 5%, por exem-
plo, para tudo o que era orgânico, não valia para o resto do mundo. Porque imaginar, 
por exemplo, no Brasil, no Rio, onde devido à proximidade do mar você está em 80% 
de umidade, por que as estátuas policromadas nas igrejas estão em bom estado? E não 
estão naqueles 60%! Por que aplicar repentinamente a umidade de 60%? As condições 
que diziam ser as certas, que eram as certas para o British Museum e para certos museus 
ingleses, não eram boas para o Saara, não eram boas para o Egito, não eram boas para 
o Brasil ou para determinadas cidades do Brasil. 

A segunda razão é o fato de que as condições climáticas, que eram consideradas 
magníficas e excelentes com o ar-condicionado, percebemos que o ar-condicionado pode 
ocasionar oscilações consideráveis que podem danificar significativamente os acervos. 
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A terceira questão, percebemos que, ao passo que o ar-condicionado era um meio 
ativo, podíamos ter uma estabilidade através de meios passivos. E em muitos casos, pode-
ríamos substituir vantajosamente e financeiramente o ar-condicionado por meios passivos.

A quarta razão é que começamos a ensinar nos institutos, nas escolas, nas institui-
ções de restauração, nós começamos a ensinar nas universidades que o clima não era 
uma regra de 60% mais ou menos 5%. 

E a quinta razão, que é a principal, diz respeito ao fato de que as seguradoras que 
faziam os seguros para as exposições estavam fartas de pagar pelos erros profissionais 
graves cometidos pelos responsáveis pelos museus. E então elas impuseram condições 
para o deslocamento de objetos para exposições universais. 

Hoje, no meu entender, dispomos de conhecimentos e ferramentas para evitar que 
os acervos e coleções sejam danificadas por condições climáticas inadequadas. E pro-
vavelmente vou chocá-los em dizer que hoje em dia, seria bom que nos currículos dos 
institutos, dos centros, das escolas, se dedicasse menos tempo para ensinar sobre o 
clima. Deveria, de fato, ser ensinado menos, mas melhor e mais adaptado às condições 
da nossa época. Eu devo dizer que há dois anos, em um instituto muito conhecido mun-
dialmente, que eu não vou citar qual é, o professor que tinha 60 anos, repetia que para 
conservar era preciso manter os 60% de umidade relativa mais ou menos 5%. Ele estava 
repetindo o que havia aprendido há 30 anos. As coisas evoluíram. Portanto, é tudo sobre 
como economizar tempo, ensinando menos e melhor, em conservar melhor os objetos e 
ao mesmo tempo, podendo dedicar mais tempo para falar de outros tipos de agressores 
e que são muito sérios. Quais seriam estes agressores, pode-se colocar como questão.

LS - Pois é Gael, realmente aqui no Brasil a gente tem vivido este problema também, 
apesar de já estarmos trabalhando na pesquisa, mas este é um trabalho de divulgação 
também, tanto para os usuários, como para estudantes e professores. Mas quais tipos de 
agressores que você está pensando? Quais tipos de agentes de degradação são estes 
que você está falando agora?

GG - São os agentes que vão atingir toda a coleção. Bem, o clima afeta algumas 
coleções. Em cinquenta objetos de madeira, um vai ser danificado e os outros não. Mas 
existem dez agentes agressores, eu os chamo de agressores dos custos de deterioração, 
que são gerais, concretos, que atingem a toda coleção. Eu penso principalmente em inun-
dações e hoje em dia, com as mudanças climáticas, poderemos ver isso acontecer mais 
e mais. E evidentemente, vocês estão bem cientes, temos o fogo.

Então, agora eu quero mostrar um caso de um país, Madagascar, este é Palácio da 
Rainha, que é um conjunto de madeira extraordinário de 200 anos. Vejam o Palácio da 
Rainha em 6 de novembro de 1995 e aqui o que restou em 7 novembro, depois de 12 mi-
nutos de fogo. 90 % desta coleção que tinha 200 anos desapareceu, assim como o túmulo 
do rei, o túmulo da rainha, o palácio etc. 
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Mas, vocês também, no Brasil, há pouco tempo, tiveram um belo exemplo, vejamos 
no próximo slide, o incêndio no museu no Rio. Quando isso aconteceu, na época eu cole-
tei esta bela informação: na França, um curador de museus disse aos jornais: para nós é 
impossível, a segurança dos nossos edifícios é muito melhor! E bem, falta de sorte, por-
que na França alguns meses depois, tivemos o incêndio da Catedral de Notre Dame de 
Paris. Aqui vocês podem ver, a destruição foi completa. Isso teve resultados muito, muito 
mais dramáticos que as mudanças climáticas! 
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LS - Então Gael, ou seja, trabalhar nas questões do clima trouxe para você muita 
satisfação.

GG - Sim, sim, foi uma grande satisfação, porque me permitiu trabalhar em todos 
os tipos de coleções, em todos os tipos de edifícios, me permitiu trabalhar em todos os 
países e ser um generalista. 

LS - Tudo bem, mas você menciona a questão dos generalistas, mas na sua opinião, 
então, não haveria um número suficiente de generalistas?

GG - Não, eu acho que temos muitos especialistas. Eu acho que são muitos espe-
cialistas, o que é um problema para a área. Eu entendo assim: existe o generalista e o 
especialista, e o especialista do especialista. 

Quando olhamos o patrimônio, o próximo slide mostra o famoso triângulo de pessoas 
que têm a primeira ação sobre o patrimônio. 

Vocês têm à esquerda um historiador da arte, um biólogo às vezes um arquiteto, às 
vezes um arqueólogo. Depois você tem o cientista no alto e o conservador no quadro à di-
reita. São três pessoas! Deveriam ter uma linguagem em comum! São como três especia-
listas que se inclinam sobre uma pessoa doente. Eles devem ter uma linguagem comum, 
mas para ter uma linguagem comum, é necessário conseguir e é preciso querer! Mas 
muitos não conseguem e não querem e, portanto, entrincheiram-se em seus pequenos 
domínios. Por mim, eu me pergunto, se vocês conhecem algum curso de conservação-
restauração ou restauração que sejam dados aos cientistas? Não, eu não conheço! 
Pegamos um cientista que saiu de uma universidade de ponta e lhe colocamos algumas 
questões e eles não estão absolutamente preparados para responder. Para mim, neste 
contexto, eu lhes digo, não é bom. Você conhece cursos sérios de conservação que sejam 
dados a museólogos? Eu não conheço! Você conhece curso de conservação-restauração 
para arqueólogos? Eu não conheço! E não há possibilidades neste campo. Porque não 
tem verdadeiramente formação para os três ângulos deste triângulo. 
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Na verdade, sim, eu conheci um curso, eu acredito que seja o único neste mundo, 
que aconteceu em 1973 no ICCROM. Eu comecei lá com 15 participantes, durante cinco 
meses. Dos quinze participantes, cinco eram conservadores-restauradores, cinco eram 
museólogos ou conservador-diretor de museu e mais cinco cientistas. Este era o curso 
que eles chamavam “Princípios Científicos de Conservação”. Os três deveriam trabalhar 
em conjunto, observar o objeto em conjunto, colocar as perguntas em conjunto. E por 
vezes a resposta vinha do cientista, por vezes do conservador, por vezes do conservador-
-restaurador. Infelizmente este curso desapareceu e jamais foi retomado. E eu acredito 
que jamais será retomado. 

Eu penso que na formação deveria haver sessões em conjunto, que fossem organi-
zadas no entorno de um objeto, no entorno de uma obra de arte. É assim que descobri-
mos a interdisciplinaridade. Descobrimos outros olhares, descobrimos outras maneiras 
de pensar, descobrimos outras soluções. Isso certamente demanda tempo. Demanda 
também muita modéstia de parte das pessoas, porque se alguém não compreender, ele 
deverá dizer: eu não compreendo. E isto obrigará o outro a explicar por quê! 

Em algumas vezes, nas conferências (não será esse o caso, em que estamos in-
diretos, estamos em um webinar, que eu detesto!) as pessoas dizem: “tenho uma per-
gunta, mas que pode ser uma pergunta estúpida”. Não existe pergunta estúpida! Não 
existe pergunta idiota! Um dos professores, eu lembro muito bem, me dizia sempre: o fato 
Gaël, é que o que você não compreende me ajuda a compreender, porque nunca havia 
pensado que houvesse essa dificuldade e o fato que você teve a coragem de dizer que 
não compreende, colocou uma dúvida. E neste momento podemos começar a dialogar. 

Aqui eu gostaria de dar um exemplo justamente dessa interdisciplinaridade, porque 
quando falamos sobre isso, eu disse que não tem curso sobre isso. Mas eu gostaria de 
dar um exemplo de trabalho interdisciplinar que eu tive a chance de coordenar. Vocês 
evidentemente conhecem esta pintura, é a caverna de Altamira, este é o teto da caverna 
de Altamira. É o teto e não a parede, vocês podem ver, precisa olhar para cima, isto está 
presente, é a única caverna do mundo que é assim. 
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Bem, esta caverna estava completamente aberta até 2001 e em 2002 ela foi comple-
tamente fechada ao público. Milhares de visitantes foram privados de ver esta caverna. 
O Ministério de Negócios Estrangeiros, depois de dez anos, queria ver se era possível 
reabri-la. E criaram uma equipe com vinte e cinco colegas que eu coordenei por dois anos. 
Nós tínhamos que responder a três perguntas. A primeira, portanto, qual o estado das 
pinturas hoje, após dez anos da caverna estar fechada. A segunda, sem colocar risco de 
danos, se seria possível mostrá-la às pessoas, deixar entrar alguém na caverna. A terceira 
questão era, em caso afirmativo, quantas pessoas poderiam entrar e por quanto tempo, 
sem o risco de danificar a caverna. Nós trabalhamos durante dois anos, nós tínhamos dois 
anos. Nós começamos em 1 de setembro de 2011 e entregamos as nossas respostas dois 
anos depois, em 31 de agosto de 2013. O relatório tinha mais de mil páginas. Somente 
um trabalho em equipe multidisciplinar tornou possível responder às três questões. Esta 
é a equipe que participou! 

Havia pré-historiadores, havia conservadores-restauradores, havia químicos, havia 
geólogos, havia físicos, trouxemos alguns sociólogos, havia evidentemente biólogo, havia 
historiadores de arte, havia comunicadores, havia o arquiteto. São todas essas pessoas 
juntas que trabalharam. Eles trabalharam juntos e, portanto, não trabalharam como um 
grupo, trabalharam como uma equipe. 

É interessante dizer o que é uma equipe. Então, sobre uma equipe, por exemplo, a 
primeira coisa que nos vem à mente é uma equipe esportiva. Vocês podem ver, observem 
que por uns instantes todos os atores estão concentrados e prontos para atuar, todos, não 
tem nenhum fora da equipe!
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Vejam uma equipe, por exemplo, uma equipe cirúrgica, vocês têm exatamente a 
mesma coisa, todos estão concentrados, prontos para agir. Certamente que irão agir ao 
mesmo tempo. 
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Observem uma equipe musical, é o mesmo, nem todos tocam ao mesmo tempo, 
certamente todos nos seus tempos, de modo que se vê um solo, mas no final todos tra-
balham juntos. 

Vejam uma equipe museal! Vejam, todos se orientam para um objetivo comum. 

Vejam, por exemplo, uma das equipes de Altamira. Vejam, sempre parece o mesmo. 
Vejam o próximo slide, observem o que acontece. Todos escutam, todos estão concen-
trados, todos buscam compreender e se alguém não compreende, ele fala! Não é uma 
vergonha. Se eu sou um pré-historiador e você é um biólogo, você tem o direito de não 
compreender. Então aí está, ouvir e colocar em prática. 
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E foi assim que fizemos, formamos seis equipes para fazer este programa de Altami-
ra. Uma equipe que fazia o controle biológico, uma equipe que fazia o controle climático, 
uma equipe que cuidava somente do suporte, de observar a parede, ver se havia alguma 
evolução. Uma equipe que foi chamada para cuidar da quantidade de pessoas que po-
deriam entrar, que chamamos de acessibilidade. Uma equipe que via o valor social deste 
bem, porque é um bem que pertence a todo o mundo. E uma equipe que cuidava da co-
municação apenas, pois para se comunicar bem com o público, tinha que entender todos 
os eixos. Foi assim que trabalhamos em Altamira. 
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Como vocês podem imaginar, coordenar essa equipe e obter os resultados que se 
obteve, foi um grande momento de satisfação, tanto a nível técnico como no nível huma-
no, especialmente porque preparamos no final um plano para permitir a entrada na caver-
na de um número limitado, mas um número novo de visitantes para ver o que é Altamira. 

LS - Realmente é um ótimo exemplo do trabalho em equipe e de como a gente tem 
que escutar uns aos outros. Agora, continuando nessa nossa conversa, quais são as 
suas preocupações? Você tem às vezes algumas preocupações particulares, inquietu-
des? Como você vê este avanço, ou não, da nossa área? Na sua opinião, como a gente 
poderia talvez usar exemplos passados ou olhar para o futuro?

GG - Para mim, Luiz, eu estou preocupado porque antes havia elementos que per-
mitiam esta interdisciplinaridade. Estes elementos eram os centros da UNESCO, centros 
que a UNESCO criou os anos setenta. Nos anos 70 a UNESCO criou os centros regionais. 

Então vocês podem ver no slide, começando da esquerda, tinha um na cidade do 
México, o famoso Centro de Churubusco. Tinha um no Peru, para a América Latina, na 
cidade de Cuzco. Havia um nas ilhas do Havaí, para o Pacífico. Na África havia na Nigé-
ria, para falantes de inglês, o Centre de Jos. No Níger havia o centro de Niamey para os 
francófonos. Tinha um em Bagdá, o centro para os países árabes. Tinha um em Nova Deli, 
que estava sendo criado para os países asiáticos. Todos esses centros regionais davam 
treinamentos, era o lugar onde todas as pessoas das regiões se encontravam. Havia uma 
abertura de compreensão de problemas diferentes, de climas diferentes, de culturas dife-
rentes, em busca de estabelecer um significado em comum. 

LS - E o que que aconteceu com estes centros? Qual a situação deles atualmente?
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GG - Não resta mais nenhum! Estão todos abandonados! Todos! Por razões diver-
sas, porque os países não apoiavam etc. Havia vários destes centros regionais que apre-
sentavam os problemas diferentes, que percebiam que poderíamos compreender melhor 
se um peruano fosse trabalhar no Chile, se um chileno fosse trabalhar na Venezuela, se 
um português fosse trabalhar em Moçambique, assim cada um deles teria uma ideia do 
problema mundial. Agora não há mais. 

Enquanto no ICCROM, tínhamos durante cinco meses no ano sessenta colegas, entre 
vinte e cinco e trinta e cinco anos, vindos provavelmente de mais de cinquenta países, que 
permaneciam juntos e que intercambiavam. Hoje em dia, não é possível, não existem mais. 

Os países abriram os centros nacionais e estes mesmos países fecharam os centros 
nacionais. Cuba tinha um centro magnífico. Eles fecharam! Eu conheci o da Colômbia. 
Era soberbo! Eles fecharam! Quantos centros nacionais fecharam! Eu estou preocupado! 
Bem, eu sei que no Brasil vocês estão mais em processo de abertura, se não me engano. 
Mas em outros países estamos mais em processo de fechamento, por motivos x ou y. 

Então, o que temos atualmente: treinamos as pessoas para trabalhar na sua cidade. 
Agora, em um país como o Brasil, eu sinto muito, mas no Rio, o clima do Rio e as condi-
ções do Rio, a situação no Rio, não são as de Brasília e nem as de Porto Alegre. Não há 
mais abertura! Cada um é treinado para trabalhar na sua cidade, às vezes no seu país, 
raramente para outros países, e eu diria, nunca para outros continentes e outras culturas. 
O que eu acho extremamente, extremamente lamentável. 

Imaginem, agora é o caso hoje, há cada vez mais países que anunciam enviar os 
seus conservadores-restauradores. Mas vocês estão prontos para ir para Moçambique, 
ir para Angola, ir para Guiné-Bissau, ir para Cabo Verde? Vocês sabem das condições 
destes países? Não, você não está treinado! E isso vai causar erros consideráveis na 
intervenção. Eu vou mostrar no próximo slide, vou dar um exemplo. 

Estamos no meio do Saara, na África. Ali há essas milhares de pinturas pré-históricas, 
como esta que data de nove mil anos atrás. Essas pinturas chegaram até nós neste esta-
do. Não está mal. Vocês veem, tem essa grande figura no centro, medindo trinta e cinco 
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metros de altura. Não está mal, está bem conservada! Alguém disse que estava em perigo, 
não se sabe quem. A UNESCO enviou um especialista muito, muito bom, um especialista 
em pintura mural da Itália! Ele vai lá! Ele levou dois dias caminhando para chegar lá! Ele 
vai lá! E o que é que ele cola? Vocês podem ver o que ele colocou nestas duas áreas 
retangulares. Ele colocou Paraloid! Sem saber quais eram as condições climáticas, sem 
saber o que estava acontecendo, e aqui está, ele colocou Paraloid. Hoje, para remover o 
Paraloid vocês podem imaginar o que isso significa, agora envelhecido. Quase 30 anos 
depois o Paranoide ainda está claramente visível, nessas pinturas de milhões de anos. 

Mas não apenas cometemos erros como este. Às vezes cometemos erros culturais 
profundos. E no próximo slide, eu gostaria de mostrar, estamos na Índia, estamos em 
Guwahati, no norte de Índia. Fui eu quem fez o trabalho e fui eu quem fez o erro. Seria 
fácil falar que os erros são dos outros. Mas eu fiz alguns e ainda faço. Ainda não sou es-
pecialista, talvez seja um especialista em erros.

 Sim, no armário de ferro que estava lá nós reorganizamos a reserva. Este armário de 
ferro estava fechado, haviam perdido a chave. Então, no penúltimo dia na Ásia, forçamos 
a porta do armário e encontramos esta coleção de umas cinquenta estátuas que estavam 
ali guardadas e que jamais tinham sido vistas por ninguém do museu há uns vinte anos, 
ninguém conhecia. É uma coleção de estátuas de uma tribo chamada Naga. Eu pego 
como exemplo uma estátua aqui, não é a estátua de Naga. Como era o penúltimo dia da 
reorganização e estávamos trabalhando muito há quinze dias e não havia mais espaço, 
eu pensei em colocar essas estátuas em prateleiras, desta maneira [exemplifica com uma 
estátua posicionada na horizontal]. Assim não ocupava espaço, não havia o risco de as 
estátuas tombarem no caso de um terremoto. Então assim era o ideal para mim. Então eu 
disse, bem vamos colocá-las desta maneira. Eles me disseram que estava fora de questão. 
Eu disse: mas por quê? Responderam: mas não é possível, uma estátua, ela está viva, ela 
é assim [na posição vertical], uma estátua não é assim [posição horizontal]. Porque assim 
ela está morta. Então ela tem que se manter assim. E nós trabalhamos toda a noite, nós 
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compramos bambu e nós fizemos suportes de bambu, tudo com material local, e então 
fixamos as estátuas. Agora as estátuas estão vivas e nós olham e se comunicam conosco.

Um outro exemplo, que vou mostrar no próximo slide, é em Madagascar. 

Em Madagascar. Estávamos fazendo uma exposição no centro, onde eu encontrei 
este objeto na reserva, para fazer uma exposição no centro da sala principal. Esta é a 
maquete do castelo que eu mostrei a vocês antes. Então, colocamos assim, para que o 
visitante entrasse e visse a parte mais bonita. Tinha uma parte da maquete que é muito 
bonita e outra menos bonita. Então, eu coloquei a parte mais bonita para o visitante ver 
quando ele entra. E me dizem, não, não você tem que colocar no outro sentido. Por que 
colocá-lo em outro sentido? Ah, assim, fica melhor! Bem, eu fiquei, eu passei dez dias e no 
dia, na manhã em que a exposição iria abrir, disseram para movermos a maquete, o que 
está no Norte é Sul e o que está no Sul é Norte. Eu disse, mas por quê? Porque, preste 
atenção, a orientação do monumento tem um sentido, não queremos isso de qualquer 
maneira, este palácio foi orientado norte-sul e não sul-norte. Então tivemos que mover 
a maquete na manhã da exposição, ela media dois metros x oito metros quadrados. Le-
vamos dez horas para transformar, colocar o Norte ao Sul e o Sul ao Norte. Aqui estão 
alguns pequenos exemplos que eu gostaria de dar a vocês. Todas essas são coisas que 
aprendemos, aprendendo a fazer, evitando cometer erros.

LS - Gael, você mostrou alguns exemplos de preocupações, de inquietudes e, tam-
bém, de satisfação. Você tem mais exemplos? Quais foram alguns outros grandes mo-
mentos de satisfação no trabalho que você tem para nos contar?

GG - Bom, sim, sim, sim, sem dúvida, o que tem sido uma grande satisfação para 
mim é o contato com o público. Nós somos formados com dinheiro público e, portanto, 
devemos prestar contas ao público. Nesse ínterim, praticamente todo o nosso trabalho 
deve consistir em mostrar ao público tudo o que temos sido capazes de conservar e res-
taurar. No contato direto com as obras, o público terá, espero, as mesmas emoções que 
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nós, que vocês conservadores-restauradores, que vocês museólogos, têm quando de 
repente descobrem algo. Eu penso que nos cursos de formação, naquilo tudo que é dado 
pelas universidades, vocês deveriam ter exercícios de comunicação com o público e, em 
particular, com os jovens. 

Então, aqui estão quatro pôsteres feitos por um concurso para crianças sobre con-
servação do patrimônio. Quatro cartazes que têm um metro por cinquenta centímetros. 
Vocês podem ver, por exemplo, aquele que é o terceiro da esquerda, no qual o slogan é 
“quem perde o passado perde o futuro”. Se vocês olharem para o da direita, totalmente 
colorido, ele diz “ontem cultura, hoje lixo”, para sensibilizar o público sobre a fragilidade 
do patrimônio. 

Mais outro e outro, foram trezentos cartazes apresentados em uma exposição que 
era absolutamente comovente. Havia trezentos destes cartazes alinhados lado a lado em 
um claustro famoso em Roma. 
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Mas podemos ir mais longe, podemos mostrar o trabalho. Isso é sensibilização do 
público. Sensibilizem do público, conscientizem o público quando vocês estiverem em um 
sítio arqueológico. Por que se colocar atrás de barreiras? Não, não, o público quer saber 
e vocês devem falar com eles. Vocês podem fazer isso quando estiverem organizando 
uma exposição em um museu. 

Na Itália foi lançado em 1992 “Conheça a Itália”. Estava por todos os lugares que 
chegávamos “Aberto para restauro”, “Aberto para restauro”. A sala foi fechada para res-
tauração e um colega, Robert Nardi, fez uma grande exposição que se intitulou “Aperto 
per restauro”. 
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E era assim que aparecia na publicidade. Havia publicidade na propaganda nos ôni-
bus. Havia uma exposição feita no Museu do Capitólio. A restauração era de dois famosos 
centauros, que haviam sido encontrados na Vila Adriana. E tudo era feito na presença do 
público. Os cegos podiam tocar, as crianças tinham que fotografar, fizeram concursos de 
fotos, as crianças fizeram concursos de desenho, teve concursos de esculturas. E ao final, 
foi o próprio prefeito que entregou os prêmios. Vejam os sorrisos das pessoas, as pesso-
as estão felizes. Centenas de pessoas vieram ver esta exposição. Esta é a grande festa 
final, você vê, nós vemos, as memórias. Na verdade, digo a vocês, na verdade o nosso 
trabalho é deixar as pessoas mais felizes. Luiz, por várias vezes, você me perguntou se 
tenho coisas que me fazem feliz. Sim, felizmente tenho coisas que me fizeram feliz e que 
me fizeram continuar, certamente mesmo quando eu tinha dificuldades. 

Mas eu gostaria de dar um último exemplo, se vocês ainda têm cinco minutos para 
mim. É na Nigéria, quando revisitamos as reservas do Museu de Jos. Demoramos quin-
ze dias, eram mais de quinze mil objetos e destes quatro mil objetos estavam no chão 
etc., etc. Era lamentável. Mas finalmente reabilitamos tudo e mostramos as reservas à 
população. Era o seu acervo, era o seu patrimônio. Então na sessão final, após quinze 
dias, chegaram todos os reis das regiões circunvizinhas. Houve uma festa popular que foi 
celebrada para nós. Vocês veem como as crianças dançaram, as mulheres dançaram, os 
homens dançaram. E quando tudo acabou, aqui está a festa final!
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Vocês veem como todas essas pessoas estavam felizes, felizes por recuperar o seu 
patrimônio, felizes porque o seu patrimônio estava bem conservado. E o que eles estavam 
falando? Eles cantavam assim: uma pessoa fazia uma pergunta e todos respondiam! 
Estavam assim por uma hora, uma hora sem parar. Depois de um tempo eu disse a mim 
mesmo, faziam muito barulho, do que eles estão falando? E eu perguntei, me disseram, 
que tinha uma pessoa que cantava: a quem pertence este patrimônio? E todos respon-
diam: aos nossos parentes. A quem pertence este patrimônio? A nós! A quem pertence 
este patrimônio? Às crianças! E foi por uma hora assim. 

E eu termino, me deem um minuto mais. A conferência de abertura se encerra. Du-
rante os três dias deste Encontro Luso-Brasileiro vocês irão aprender “como”. Deve haver 
uma série de conferências que vão dizer-lhes como melhor conservar, como ser os melho-
res profissionais. Eu, por mim, eu não queria nesta Conferência de abertura dizer a vocês 
“como”, mas dizer “porque”. Por que se tornar melhores profissionais? Vocês viram todos 
aqueles sorrisos, o brilho nos olhos, aquelas pessoas estavam felizes. É por isso que nós 
conservamos! 

Agora, agradeço ao Luiz, eu estava um pouco atrapalhado com o pedido desta con-
ferência, que eu fiz pela primeira vez, que eu nunca havia feito, que eu preparei para 
vocês! Obrigado por aliviar um pouco o sofrimento para preparar esta conferência. Todos 
os agradecimentos aos organizadores do Encontro Luso-Brasileiro, por terem me convi-
dado, em particular à Silvana por todos seus esforços e dedicação. Gostaria de agradecer 
a Vanise, porque se vocês puderam entender algo foi graças a ela que traduziu. E então 
agradeço a todos vocês incógnitos que por trás de suas telas me ouviram até o fim. E 
desejo a vocês três dias plenamente interessantes. Eu queria agradecer a todos vocês 
realmente desejavam uma vida profissional muito feliz porque o trabalho que fazemos é 
um ótimo trabalho!
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A conservação do patrimônio cultural 
da ciência e tecnologia: algumas 
notas1

Marta Lourenço 
Presidente do UMAC/ICOM, Diretora do Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência, Coordenadora Nacional do PRISC – Portuguese Research Infrastructure 
of Scientific Collections

Bom dia e boa tarde a todos e a todas, é uma alegria enorme estar aqui convosco. Muito 
obrigado à Prof. Andréa Bachettini, comprimento a ti e agradeço muito o convite da sua 
universidade e à organização do VI Encontro Luso-Brasileiro, em particular à Prof. Silvana 
Bojanoski. Enfim, eu não sou conservadora-restauradora, é preciso começar a dizer isso. 
Aliás como a Prof. Andréa disse na apresentação, eu fiz a formação em Física e depois 
adquiri formação complementar em Museologia e em História da Ciência. 

É precisamente nesta interface, entre a história da ciência e da tecnologia, o patrimô-
nio, as coleções e a curadoria (porque fui curadora durante muitos anos de uma coleção 
bastante significativa de instrumentos científicos), que eu tenho uma posição de fala. Eu 
tenho uma perspectiva que não é especificamente profissional, mas é uma perspectiva de 
interface e é esta minha experiência que eu quero partilhar hoje convosco.

Portanto, o que eu hoje quero partilhar convosco são três notas. Viram que no título in-
dico que são algumas notas, porque não me atrevo, enfim, a produzir conhecimento sobre 
este assunto. São apenas notas. A primeira tem a ver com a relação entre as práticas de 
ciência e tecnologia com os objetos, com a materialidade dos objetos, com os espaços etc. 

Na segunda, queria singularizar e identificar alguns desafios para a Conservação, 
que no fundo, como irão ver, são também áreas de especialização dos profissionais da 
conservação e restauro. 

E finalmente, na terceira nota, quero dar o testemunho de como tem sido a estra-
tégia no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa – 
MUHNAC nos últimos anos.

Portanto, a primeira coisa que eu vou falar um bocadinho, só para percebermos 
as dinâmicas das imensas implicações para a Conservação e Restauro, é sobre que 
relações são essas. Quer dizer, como é que a ciência e a produção do conhecimento e 
a pesquisa se relacionam com os objetos? E com os espaços? Nós temos às vezes a 
ideia do “antiguinho”, do “muito antigo”. Mas é preciso pensar que a ciência, a pesquisa 

1    Nota do editor: Este texto é a transcrição da palestra ministrada pela Prof. Marta Lourenço no VI Encontro Luso-Brasileiro de Con-
servação e Restauração: Conexões, no dia 17 de novembro de 2021. 
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em qualquer área científica, incluindo as humanidades, gera e produz informação, evi-
dentemente, mas também objetos. 

Isto é uma fotografia de um laboratório, são três imagens de um laboratório de neu-
rocirurgia, da Fundação Champalimaud em Lisboa. Estão a ver ao lado um objeto que foi 
um protótipo, que estava a ser produzido. Embaixo temos, por exemplo, uma coleção de 
tecidos. Portanto, a ciência, a pesquisa e até o ensino, geram objetos, todos os dias e em 
uma dimensão e volume absolutamente avassalador.

O que é que acontece com esses objetos? Esses objetos são usados, eles têm um 
tempo de vida, normalmente até curto. Quanto mais recente, mais curto é o tempo de 
vida desses objetos. Eles são testados, são protótipos, são instrumentos que medem, e 
enquanto medem bem, enquanto são precisos e rigorosos, os cientistas e os técnicos os 
usam. Depois, quando há um instrumento melhor, são substituídos. 

Há uma lógica e uma dinâmica muito acelerada de utilização, de utilização primária 
digamos assim, e depois secundária. Por exemplo, um instrumento pode ser usado na 
pesquisa durante algum tempo e depois está obsoleto para a pesquisa, mas pode estar 
ainda a ser utilizado no ensino, com um uso secundário.

No fim de uma linha, os objetos estão abandonados, porque realmente já não tem 
uso nem primário, nem secundário e nem terciário, quer dizer que já acabou a sua vida. 
E então muitos vão para o lixo, outros são colocados e armazenados em gabinetes, em 
corredores. Todos nós já vimos isso nas nossas universidades, agora menos, que está 
tudo muito limpinho e tal. Mas continua a haver sótãos, continua a haver armazéns, con-
tendo estes objetos que são “históricos”, alguns deles nem se percebe bem o que são. E 
um dia também há de chegar o secretário do departamento e dizer: “O que está aqui essa 
velharia toda a fazer? Tudo para o lixo!” Portanto, no fundo, há vários estágios. 

Eu não vou dizer de onde são estas fotografias, por acaso uma delas foi no Brasil, 
mas não é esta que é pior. Eu não vou agora estar a explicar as dinâmicas do que se pas-
sa, porque não é o objetivo. Era só para ajudar um bocado a dar uma ideia para depois 
pensarmos as consequências.

Mas neste esquema, que já foi publicado e que aqui está, mostra esta dinâmica e 
como é que se processa2. Qual é a mensagem? São basicamente três mensagens. A pri-
meira é que o caminho natural destes objetos é o lixo. Se os objetos não vão para o lixo é 
porque alguém selecionou, pôs à parte, esperou. A segunda é que essa separação nem 
sempre é feita por profissionais do patrimônio, dos museus ou da conservação. Numa pri-
meira instância é feita pelos cientistas e técnicos. Portanto, não há maneira de não falar 
com eles, ok? E a terceira coisa, aqui há um ponto crítico, aliás um ponto crítico para o uso 
primário e o uso secundário, que é absolutamente crucial e determina se as coisas vão ou 
não para o lixo, que é feito realmente por cientistas. Em geral não nos chamam. Depois, 
em um ponto a seguir, quando as coisas estão nos sótãos etc., é que eventualmente, an-
tes de tudo ser botado fora, alguém diz: “Ah! se calhar isso até tem interesse museológico 
e patrimonial”! Então chama o museu. O museu é nada, aparece no fim da linha.

Portanto, quais são os termos que eu estou a usar quando falamos de patrimônio da 
ciência, que na realidade para mim é patrimônio cultural da ciência e tecnologia, e que faz 

2    Nota do editor: O esquema citado na palestra consta na seguinte publicação: LOURENÇO, M. C. Scientific collections, museums 
and heritage: creating connections and engaging society through history. Sartoniana, 28: 109-128, 2015.
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parte do patrimônio cultural? A definição que usamos em Lisboa e no PRISC3 também é 
uma definição que tem a ver com o pater, com o patrimônio. É um legado, um legado cole-
tivo comum da comunidade científica. Portanto, aquilo que a comunidade científica enten-
de como identidade, como a sua identidade a ser transmitida para as próximas gerações 
de cientistas e para a sociedade em geral. Portanto, inclui o que percebemos da vida, mas 
também como o percebemos. Inclui artefactos e espécimes, mas também laboratórios, 
observatórios, jardins, coleções e aquilo que se chama o conhecimento tácito, o savoir-
-faire, e, também, a ética experimental da ciência. Está tudo embebido neste patrimônio, 
claro. Evidentemente tem uma parte material, tem mecanismos de validação, de investi-
gação, arquivos, livros. Inclui todas as ciências e as humanidades também4. Não é trivial.

Da mesma maneira, como no caso do patrimônio científico, é importante dizer em 
que sentido se está a usar a palavra “museu”. Usamos museu no sentido do ICOM. Aliás a 
definição está a mudar, como sabem existe um grande debate. Sobre espaços, património 
edificado de natureza científica, eu vou dar alguns exemplos. 

A definição de coleção é derivada de Susan Pierce, que são conjuntos organizados 
de evidências materiais do conhecimento da natureza, do universo e da humanidade. Tem 
que ter estas quatro condições: tem que estar organizados, tem que ser pré-selecionados, 
tem que ser inter-relacionados e tem que ser acompanhado das informações associadas. 

Portanto, daqueles conjuntos vocês viram, que aliás o Marcus Granato do MAST5 
chama conjuntos, eu chamo proto-coleções. Na realidade não cumprem, não são ele-
gíveis como coleções, porque resultam de um amontoado, não é pré-selecionado, é um 
amontoado casuístico e contingente, provavelmente não tem a documentação associada, 
por um lado. E por outro lado, pode não ter informação inter-relacionada, só de uma forma 
muito genérica, por exemplo, se forem todos do mesmo departamento. Portanto são pro-
to-coleções. Mas qual é o nosso trabalho enquanto curadores e enquanto conservadores? 
É transformar as proto-coleções em coleções, em patrimônio. No fundo é patrimonializar.

Estas dinâmicas colocam-nos alguns desafios que eu achava importante falar con-
vosco, até porque eu estou a falar para uma audiência do Encontro Luso-brasileiro sobre 
conservação e restauro e com uma audiência, a princípio, de profissionais ou pesquisado-
res da conservação e restauro. Por que eu acho que isso é importante? É porque a área 
de Conservação e restauro de patrimônio científico é uma área absolutamente emergente 
e fantástica, é uma área de especialização.

Eu aponto mais ou menos cinco desafios. Vou enumerá-los muito rapidamente, de-
pois tenho umas imagens para mostrar como exemplos. O primeiro é um desafio do re-
conhecimento. É verdade, claro, o patrimônio científico faz parte do patrimônio cultural. 
Aliás, a Constituição Brasileira é a única constituição de um país que eu conheço que tem 
a preservação do patrimônio científico explícito. Explicitamente patrimônio da ciência e 
tecnologia, inscrito. Em geral está somente patrimônio cultural. 

Portanto, o posicionamento do patrimônio científico no contexto patrimônio cultural 
é problemático, porque é considerado um patrimônio menor. Mas há vários patrimônios 

3    Nota do editor: PRISC - Portuguese Research Infrastructure of Scientific Collections é um consórcio de instituições que integram 
o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação em Portugal.
4    Nota do editor: A referência aos conceitos de patrimônio científico citado consta em: LOURENÇO, M. C.; WILSON, L. Scientific he-
ritage: Reflections on its nature and new approaches to preservation, study and access. Studies in History and Philosophy of Science, 
44: 744-753, 2013.
5    Nota do editor: MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins.
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menores. Mas não é por aí que vem a singularidade do patrimônio científico. O patrimônio 
industrial também é considerado menor, e dentro do industrial é o ferroviário, por exem-
plo. Portanto há vários patrimônios que ainda carecem de estatuto. Parte desse estatuto 
depende de nós, no fundo de darmos um corpo de conhecimento, de metodologias etc., 
sempre no contexto do patrimônio cultural. 

Como é que se define então? Aliás, viram que a definição que eu apresentei é uma 
definição que está alinhada com a utilizada mundialmente reconhecida de patrimônio cul-
tural. Nem poderia ser de outra maneira, não é agora uma coisa separada que não tem 
nada a ver. Nem pensar, tem que se enquadrar, não se vai agora criar uma definição nova. 
Portanto, tem que se dar um enquadramento e parte desse enquadramento vai também 
resultar no reconhecimento do patrimônio científico. 

Pois um outro problema é que há uma certa glorificação do momento da manufatura. 
Isso também acontece em outros tipos de patrimônios, em outros tipos de coleções, em 
outros tipos de objetos. Mas no caso do patrimônio científico, parece-me particularmente 
agudo na questão do “antiguinho”, na questão da síndrome do antiquário. Reparem, estas 
dinâmicas significam que cada objeto tem várias vidas. Aquele livro fantástico, The Social 
Life of Things, de Igor Kopytoff, é um livro importantíssimo para entender sobre objetos do 
cotidiano e não só estes, mas também os objetos científicos, que têm várias vidas, têm 
vários ciclos de vida. 

Porque que eu vou agora de repente, por que me apetece, interpretar, conservar, 
restaurar como ele era na altura da manufatura? O que diz a mim que esse é o momento 
mais interessante do ponto de vista da interpretação pública, da pesquisa, de um deter-
minado objeto? Eu tenho aqui um exemplo fantástico que aconteceu aqui comigo, estou 
sempre a contar esta história, se calhar alguns já ouviram, do Globo do Cassini, já vou 
contar. Mas este é um problema que é preciso resolver, nós próprios.

Depois há um problema claríssimo de contaminação. E claro, muitos objetos de natu-
reza científica e não-científica tem problemas de contaminação. Aliás, há áreas especia-
lizadas da conservação que lidam com estes problemas. Só que aqui nós encontramos o 
que eu chamo hardcore da contaminação, que são questões de contaminação radioativa, 
por exemplo. E questões, nas coleções de medicina, no patrimônio associado às dinâmi-
cas e às práticas da medicina e da saúde, de contaminação bacteriológica e virológica. 
Isto é um problema sério. Se vocês pensarem que a física nuclear e atômica tem desen-
volvimentos nos anos 30 e 40, mas só nos anos 60 é que na realidade existiram normas 
a dizer, a proibir as pessoas, enfim, a dizer o que não pode, tudo aquilo que há em uma 
faculdade de ciências com departamento de física ou de química, que funcionasse neste 
período de janela, tem material potencialmente contaminado. Quando eu digo potencial-
mente contaminado, é tudo: são as torneiras dos laboratórios, os papéis, os livros, é tudo. 
Portanto, isto é um problema que não dá para resolver. O que a gente pode fazer? É real 
termos coisas contaminadas do ponto de vista radioativo. 

Isto levanta questões muito interessantes do ponto de vista da natureza do objeto. 
Quer dizer, eu tenho que botar fora o objeto, não há hipótese. Pior de tudo ainda é a con-
taminação bacteriológica ou virológica. Porque a radioativa eu ainda posso tentar medir, 
vou com Giger (aliás, no kit que nós temos de preservação do patrimônio, quando vamos 
às escolas ou nos pedem, temos um contador Giger), e fazendo umas contas dá para 
perceber se essas coisas estão radioativas ou não.
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Agora, quando estão contaminadas do ponto de vista virológico, por exemplo cole-
ções líquidas, abandonadas há muito tempo, pois já não são utilizadas, são problemas 
muito sérios. Nós precisamos estar preparados. Preparados, não tanto para limpar, res-
taurar, recuperar, porque é quase impossível, mas para proteger a nossa própria saúde, 
quando vamos enfrentar, por exemplo, um sótão como aquele que eu mostrei na fotografia.

Depois, um outro problema de conservação, e este até se aproxima dos mesmos 
problemas do patrimônio artístico e artístico contemporâneo, são os novos materiais. Os 
equipamentos que são produzidos no pós-guerra são completamente diferentes dos equi-
pamentos de série produzidos, por exemplo, nos anos 20 e 30, no século dezenove e sé-
culo dezoito. Estamos a falar de black boxes. Estamos a falar de equipamentos enormes, 
estamos a falar de plásticos, estamos a falar de metais, estamos a falar de materiais que 
muitas vezes foram desenvolvidos ou pelo menos aprimorados, melhorados nos próprios 
locais de produção de conhecimento, portanto nos laboratórios. É muito difícil encontrar 
documentação sobre isso e, portanto, levanta questões e desafios que eu acho interes-
santes, embora não tanto específicos do patrimônio científico, pois como eu disse, a arte 
contemporânea também levanta alguns problemas semelhantes.

Finalmente, aqui há uma questão de interdisciplinaridade, que eu acho muito inte-
ressante, que tem a ver com as práticas. Não há maneira, por exemplo, de um conserva-
dor-restaurador tratar de um artefato histórico científico e não falar com o curador, ou não 
falar com o cientista ou com o técnico que desenvolveu o objeto. Muitas vezes o objeto 
está muito afastado no tempo, mas não há maneira de trabalhar sozinho aqui, não é pos-
sível, não é verdadeiramente possível.

E dentro deste problema da interdisciplinaridade, um subproblema que me parece 
particularmente importante é o da taxidermia. São coleções científicas também. As forma-
ções são completamente diferentes, o taxidermista tem uma formação, produz, empalha 
(como se diz, fazer a taxidermia é empalhar espécimes de História Natural), tem uma for-
mação tipicamente de biologia, com o complemento das artes. Depois aprende o ofício, 
porque não existem propriamente cursos, aprende-se o ofício na passagem dos conheci-
mentos do mentor para o discípulo. O problema é que muitas vezes os taxidermistas são 
chamados a fazer restauros, por exemplo de animais taxidermizados, e, portanto, como 
é que se faz a ligação com a conservação? Por outro lado, a Conservação não tem, ou 
tem menos, profissionais treinados na questão dos materiais e das técnicas de taxidermia. 
Aqui há todo um campo absolutamente fascinante de interpenetração de práticas e de 
éticas de conservação e de restauro.

Prometi que ia contar a história do Cassini, para dar o exemplo do “antiguinho”, do 
“antigo que é bom”, “o original é que é bom”, “o autêntico que é bom”. Eu sei, não encham 
o chat para dizer “não, agora não é assim, ninguém fala em autêntico, as camadas são 
respeitadas etc., etc.”. Nos instrumentos científicos muitas vezes não são. Os próprios 
conservadores-restauradores, agora vou provocar-vos, os próprios conservadores-res-
tauradores muitas vezes têm uma perspectiva se for um pano de altar, um quadro ou uma 
pintura do século 18. Mas quando é um instrumento científico, por exemplo, um globo, 
eles têm uma perspectiva diferente. E lá vem o “antiguinho”, o “antiguinho”!

Portanto, o que aconteceu? Isso foi em 2002, 2003. Eu estava a fazer um tour nos ob-
servatórios astronômicos em Itália. Este é um observatório da Universidade de Bolonha, 
que fica ali naquela torre vermelha. E eu estava à procura de um globo, eu vi os globos 
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todos, eu já me ia embora, quando vejo um globo que o professor, o curador não tinha 
mostrado. Era um globo de mesa que estava dentro de um armário. O armário tinha uma 
portada de vidro, eu vi o globo lá e disse: 

- “Ô professor, mostra me lá este globo, falta este, faça-me o favor de mostrar”.
E então o professor: 
- Aí Marta, não posso mostrar, porque este Globo, houve aqui um desastre, um 

vandalismo deste globo. Eu tenho vergonha de mostrar isso.
- Ah, professor, eu já vi muito pior do que isto, não se preocupe, mostre.
E então ele conta a história do globo. Tira o globo para cima da mesa, nós começa-

mos a olhar e ele diz-me que é um globo do Cassini, que é um globo de 1792. E que nos 
anos 20, 30 do século 20, portanto, já o globo era uma antiguidade. E atenção, que o Cas-
sini, ele não está ao nível do Galileu, mas está logo a seguir, na segunda linha. Portanto 
é importantíssimo do ponto de vista científico, é um geógrafo, matemático e fazedor de 
globos. E este é assinado pelo Cassini, estar assinado é uma coisa maravilhosa. Mas um 
professor, chamava Arturo, que nos anos 30 do século 20 pega no Globo do Cassini. Ele 
estava a fazer um estudo que aqui agora não vale a pena entrar em detalhes, mas estava 
a fazer um estudo que relacionava as nebulosas (hoje nós chamamos galáxias), a relação 
com as a forma das galáxias, se são redondas, se são em espiral e a sua distribuição na 
esfera celeste. E era essa pergunta de investigação da pesquisa dele, quando estava um 
monte de gente no mundo inteiro a fazer e pensar no mesmo em termos de pesquisa. 

Então ele pega no globo do Cassini, que já tinha duzentos e tantos anos nessa altura, 
atenção, e cola confete em cima do globo. A marcar o que? As galáxias que não existiam 
em 1792 e existiam em 1930, quando ele fez o estudo. Este é o paper que ele publicou, 
estava a estudar isto6.

E aqui está! Não se vê muito bem por que na altura fiquei tão chocada. Como é pos-
sível!? Como é possível, confete em um globo de Cassini? Até fiquei arrepiada, então não 
me preocupei muito com a fotografia, mas aquilo ficou a bater.

Mas olhem os confetes, para vocês verem aqui, olha um aqui, um confete vermelhi-
nho, outros confetes aqui, dois, outro aqui. Esses confetes, eles próprios já têm, quando 
eu os vi, já tinham 70 anos, que isto aconteceu nos anos 30. O professor disse: está aqui 
a espera de ter dinheiro para restaurar. Ou seja, o plano, e eu concordava com o plano 
completamente, era tirar a porcaria dos confetes, porque os confetes estavam a estragar 
o globo de Cassini. 

Mas depois fiquei a pensar. Eu fiquei tão afetada com isto que acho que existe uma 
Marta Lourenço antes do Globo do Cassini e uma Marta Lourenço depois do Globo do 
Cassini. Mudou minha vida e a maneira de olhar para as coisas. Olha, eu fiquei de tal 
maneira, que eu escrevi ao professor: - Eu acho que o senhor não devia, argumentei e 
escrevi uma carta longa, a dizer por que é que ele não devia tirar o confete.

Nós depois vamos deixar essa discussão, se vocês quiserem um pouquinho além, 
pois tem mais, eu escrevi um artigo sobre isso, até tem uma história. Mas, pronto, quer 
dizer, reparem, há dois ciclos de vida do globo: um ciclo de vida propriamente do globo; 
até se calhar há mais de um ciclo de vida, esses são aqueles que a gente tem evidência 
material. E depois tem a fase de Arturo, nos anos 30. Portanto o globo até se devia cha-
mar Cassini e Arturo, foi como eu sugeri ao professor na altura. 

6    Nota do editor: o texto referido na palestra é o seguinte: Horn d’Arturo, G. Sulla distribuzione apparente delle nebulose e delle stelle 
fisse. In: Memorie della Società Astronomia Italiana, v. 2, p.55-59, 1921.
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Portanto, isto é um exemplo de como nós próprios estamos mentalmente condiciona-
dos para pensar no “autêntico”, no “original”, que nos instrumentos científicos, e em geral 
na arte, que correspondem ao momento da manufatura. Nós temos que combater isso. Eu 
própria, estou a combater isto diariamente.  

Aqui exemplos de contaminação, que eu tinha falado. Estes são alguns exemplos 
dos desafios que eu encontrei. Exemplos do material do século 20, sobretudo da segun-
da parte do século 20. Materiais feios, objetos feios e objetos que são preservados, por 
exemplo a menos 80. Coleções que são preservadas, como esta coleção de tecidos aqui 
do MUHNAC que é preservados a menos 80. Quer dizer, o que isto nos interpela no con-
texto da conservação?

Aqui as práticas, é a interpenetração dos makers, das pessoas que fazem, que pro-
duzem, que mandam fazer a manufatura, e depois, nós, os curadores, os conservadores, 
os museólogos etc.

E aqui é uma fotografia que gosto imenso, porque é uma conservadora-restauradora 
nossa, que é a Laura Moura, a trabalhar com o nosso taxidermista, que é o Pedro Andra-
de, que estão a trabalhar, ambos, em conjunto, no restauro. Olha, não sei o que isto é, 
acho que um golfinho, não me lembro, mas é do Museu do Aquário Vasco da Gama em 
Lisboa. Estão a trabalhar os dois em conjunto, portanto a discutir: Fazemos isto? Deve-
mos fazer? Não devemos? É muito interessante ouvi-los. 

E agora, vamos ao nosso museu7. Portanto, o museu que eu tenho agora a felicida-
de, a alegria e responsabilidade, e às vezes as arrelias, de ser diretora, foi criado em 2011 
pela fusão de dois museus que já existiam: o Museu Nacional de História Natural, cujas 
coleções têm origens no século XVIII, nas coleções reais, e o Museu de Ciência que foi 
criado em 1985. Depois, em 2012, herdamos o Observatório Astronómico de Lisboa e as 
coleções e os espaços do Instituto de Investigação Científica Tropical em 2015, que são 
as maiores coleções coloniais portuguesas. Coloniais não-brasileiras, coloniais do século 
XIX em diante. Portanto, nós temos cerca de, antes da COVID, cerca de 200 mil visitantes 
por ano. 

Estamos localizados em três povos da cidade. Então estas três bolinhas pretas é 
onde nós estamos. E logo é um problema do ponto de vista de gestão etc., mas essa nos-
sa conversa não vai por aí. Temos um polo na Ajuda, que é o Observatório Astronómico 
de Lisboa8, um polo em Belém, que é o Jardim Botânico Tropical9 e um polo no Príncipe 
Real, que é um museu e um outro Jardim Botânico. O Observatório, isso é muito rápido, 
eu vou só mostrar para vocês, os que o conhecem, pronto, ficam com a referência. Os 
que não conhecem, ficam com uma ideia da diversidade do Jardim Botânico Tropical. 
Aqui em 1906, tem um palácio renascentista. O museu, muitas imagens do museu, fica 
no meio de Lisboa. Aliás todos eles ficam no meio de Lisboa, mas este é o mais no meio, 
que é no Príncipe Real, ao pé da Baixa, do Bairro Alto. Esse é o edifício. O Jardim Botâ-
nico10. Um outro observatório astronômico, portanto, temos dois, são dois observatórios 

7    Nota do editor: Informações sobre o Museu Nacional de História Natural e da Ciência – MUHNAC estão disponíveis em: https://
www.youtube.com/watch?v=kHys3_6wsD8&list=PLtsJIKnZfuM5bU26yxNs9PeGSKnAYXD9Q&index=3. 
8     Nota do editor: Informações sobre o Observatório Astronômico de Lisboa estão disponíveis em: https://oal.ul.pt.
9    Nota do editor: Informações sobre o Jardim Botânico Tropical estão disponíveis em https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botani-
co-tropical. 
10  Nota do editor: Informações sobre o Jardim Botânico de Lisboa estão disponíveis em: https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/jar-
dim-botanico-lisboa. 

https://www.youtube.com/watch?v=kHys3_6wsD8&list=PLtsJIKnZfuM5bU26yxNs9PeGSKnAYXD9Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kHys3_6wsD8&list=PLtsJIKnZfuM5bU26yxNs9PeGSKnAYXD9Q&index=3
https://oal.ul.pt
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-lisboa
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-lisboa
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astronômicos, um é de ensino e o outro é o Observatório Nacional. O Laboratório Chí-
mico11, e de resto foi quando do restauro deste laboratório químico, que eu passei a dar 
conta (portanto também não foi no globo do Cassini) foi em 1998 que eu comecei a dar 
conta desses problemas do patrimônio científico e da conservação.

Coleção de instrumentos científicos. Nossa coleção de madeira, a xiloteca. Coleção 
de ilustração científica. Mais ilustração científica, uma folha de herbário, um cogumelo. 
Fantástico, são coisas fantásticas. Nós temos a coleção de sedimentologia, de areias. Es-
tas são de peixes, é importante. A coleção de modelos de ensino. Coleção de sementes. 
Mais sementes. Algas. Isso parece uma arte contemporânea, é lindo de morrer. É um her-
bário de algas. Ossos, acho que de ratos. Pulgas e insetos. Também vestígios humanos, 
uma coleção de esqueletos muito importante, de referência. Livros. Material etnográfico 
mais recente. 

E desde 2016 nós estamos organizados em uma infraestrutura de pesquisa que se 
chama PRISC – Portuguese Research Infrastructure of Scientific Collection, que está in-
tegrada no roteiro nacional estratégico de infraestruturas científicas, portanto, tal e qual, 
como a rede de sismógrafos, a rede meteorológica etc. Estamos muito orgulhosos e que-
remos continuar neste roteiro. 

Portanto, o que nós temos estado a fazer no museu, tendo em conta este panorama 
geral que eu vos disse, tendo em conta a diversidade de materiais, de significados, de 
períodos cronológicos, de interesses de coleções, algumas bastante problemáticas, o que 
é que nós temos a fazer? 

Há três eixos e, aquilo que eu vou dizer agora, essa parte, eu desenvolvi no prefácio 
deste volume da Conservar Patrimônio12, que foi publicada há dois ou três anos. Este 
número 33 é todo sobre patrimônio científico e no prefácio eu desenvolvo um bocado a 
estratégia do museu.

A estratégia do museu é muito simples. Baseia-se que na altura em que se começou 
a restaurar aqueles laboratórios e conseguir também ter estas conversas, havia muito 
poucos profissionais treinados. Portanto, uma primeira frente de trabalho foi claramente a 
da formação. Em duas frentes, por um lado constituir uma infraestrutura de formação, em 
termos coleções, que com certeza estava ali a gente da Universidade Nova de Lisboa, Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia e estava a gente da Universidade Católica Portuguesa. 

Ou seja, estas têm sido as nossas relações. Queremos estreitar ainda mais com o 
corpo técnico de Tomar, queremos estreitar ainda mais com gente nossa a fazer seminá-
rios. Eu a falar, porque isso no fundo que estou a fazer é divulgar a importância, perante 
uma massa de profissionais, a importância destes novos tipos de patrimônios. Portanto 
não só a falar, como também fazendo lobby, para que haja cada vez mais especialização 
nestas áreas do patrimônio científico.

Depois, nós próprios, nos especializarmos. Neste momento temos três conservado-
res-restauradoras: Catarina Mateus, Catarina Teixeira e Laura Moura. A Laura Moura é 
bolseira, ela vem do papel. Porque essa é a questão, os conservadores-restauradores 
são do papel, metais etc. Isso às vezes nos coloca alguns desafios, mas depois que elas 
se especializaram em problemas de patrimônio científico, começaram a trabalhar com o 

11    Nota do editor: Informações sobre o Laboratorio e o Amphiteatro de Chimica da Escola Politécnica estão disponíveis em: https://
www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/amphiteatro-e-laboratorio-chimico. 
12    Nota do editor: A Revista Conservar Património n. 33 está disponível em https://conservarpatrimonio.pt/issue/view/1088/174 . 

https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/amphiteatro-e-laboratorio-chimico
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/amphiteatro-e-laboratorio-chimico
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nosso taxidermista. Portanto, na realidade, os quatro fazem parte do nosso gabinete de 
conservação e taxidermia.

Portanto, investir em pessoal e investir também em laboratórios com equipamentos. 
Alguns são genéricos e que encontramos em qualquer laboratório de conservação e res-
tauro, mas outros não, a exemplo de Giger [contador Giger], todos esses equipamentos 
que vão direto às especificidades do patrimônio científico. 

E finalmente a promoção do debate, com seminários, escrevendo artigos e, também, 
acolhendo de braços abertos todos os conservadores-restauradores que querem fazer 
pesquisa nas nossas coleções.

E para acabar, tenho um vídeo que foi feito agora, em outubro, é muito recente, para 
o 6° International Institute for Conservation of Historic and Artistic Work’s Student & Emer-
ging Conservator Conference, mas que se chamava, basicamente, The Faces of Conser-
vation. E um destes documentários, um dos videozinhos pequeninos, foi feito com várias 
pessoas, debruçou-se sobre nós, portanto eu vou agora partilhar o vídeo13.

E pronto, o vídeo, eu acho que deu uma ideia no fundo, na primeira parte levantando 
as pontas mais vastas, depois elas com as práticas do dia a dia, acho que deu uma ideia. 
Eu tenho muito orgulho no trabalho que temos vindo a fazer, acho que somos fantásticos 
e somos um espaço aberto a quem quiser de pesquisar, aprender, especializar-se, etc. 
Muito obrigado a todos.

13    Nota do editor: O vídeo sobre o Museu Nacional de História Natural e da Ciência apresentado no evento 6° International Ins-
titute for Conservation of Historic and Artistic Work’s Student & Emerging Conservator Conference está disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=IhWIHl1LWF4 

https://www.youtube.com/watch?v=IhWIHl1LWF4
https://www.youtube.com/watch?v=IhWIHl1LWF4
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1� Introdução
A definição do perfil do Conservador-restaurador em Portugal encontra-se num momento 
crucial do reconhecimento da sua posição na sociedade como um profissional essencial 
ao sector do património cultural. A resolução da Assembleia da República, no passado 
mês de Junho, recomendando ao Governo a definição do perfil do Conservador-restau-
rador, garantindo assim a salvaguarda do património cultural, evidencia a maturidade, 
qualidade profissional e reconhecimento público alcançado pela práctica profissional do 
conservador-restaurador. É essencial a definição e clarificação da missão e perfil deste 
profissional em prol do património cultural no contexto nacional e em consonância com as 
estratégias para a sua formação e desenvolvimento profissional no sector do património 
previstas pelo contexto europeu no desenrolar do projecto CHARTER.

2� Contexto nacional 
O panorama da prática profissional no sector do património cultural tem assistido a uma 
mudança de paradigma social, político, conceptual, assim como à emergência de novas 
competências profissionais e à premente necessidade de competências necessárias a 
um sector em rápida transformação. Temas como a sustentabilidade, a reutilização adap-
tada, a inclusão social, respeito pela diversidade cultural, a adaptação digital do sector, 
alterações climáticas e economia circular abordados por políticas e estratégias holísticas, 
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integradas e socialmente cooperativas são vectores cruciais no quadro de políticas eu-
ropeias para a cultura, e que são progressivamente incluídas em estratégias nacionais. 
A premência de actualizar o enquadramento legal da práctica profissional no sector pro-
moveu o surgimento de propostas de reconhecimento dos perfis destes profissionais in-
seridos numa estratégia global de salvaguarda do património cultural a nível europeu e 
nacional. 

Em Junho de 2021 a Assembleia da República publicou uma resolução votada por 
unanimidade de todos os partidos, recomendando ao Governo que proceda à “definição 
do perfil do Conservador-restaurador, na sua missão como profissional que mais direta-
mente atua no património cultural, definindo legalmente o seu título, as suas qualificações 
e competências, e identificando de forma clara as responsabilidades que lhe são atribuí-
das pelo Estado” (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2021). 

A concretização desta resolução resulta de um esforço continuado por parte da ARP 
junto da tutela e explícito na petição lançada em Março de 2019 “Pela salvaguarda do 
património cultural, sustentada na qualidade técnica das intervenções de Conservação 
e Restauro” (ARP, 2019) solicitando ao Estado a regulamentação do actual quadro legal 
nacional no contexto do património cultural, especificamente pela regulamentação da Lei 
de Bases do Património Cultural e da Lei Quadro dos Museus, suprimindo a lacuna legis-
lativa que apresenta consequências nefastas para o património cultural nacional e conse-
quentemente para a sociedade. 

A fundamentação da petição propunha que as profissões do património cultural ne-
cessitam que os seus perfis profissionais sejam definidos em relação à educação, com-
petências, acesso, prática das suas aptidões, e responsabilidades para com o património 
cultural; que a sua formação se baseie em competências amplas e transversais ao sector 
do património, mas igualmente em conhecimentos técnicos aprofundados e especializa-
dos na área, solidamente fundados em princípios éticos. Sendo que, somente assim se 
garante a adequada qualificação de quem actua na dianteira da gestão e salvaguarda do 
património cultural com a sua multiplicidade de valores, permitindo a sua transmissão com 
integridade e fruição por todos, agora e no futuro (VOICES OF CULTURE, 2017). 

A petição ecoava igualmente o contexto jurídico português, referenciando diplomas 
chave no entendimento das missões e funções dos profissionais do património e do en-
quadramento legal da práctica profissional ao serviço de um bem comum. Neste contexto, 
é pertinente analisar brevemente o histórico de diplomas que defendem o património cul-
tural como de interesse público para o país e cuja gestão deve ser prosseguida em prol do 
bem comum e indispensável para um bom funcionamento da sociedade.

Em Julho de 1980 publicavam-se no Decreto-Lei nº 245/80 (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 
1980) conceitos que se mantém actuais e consonantes com as necessidades e aspirações 
do sector no que concerne os requerimentos para o exercício profissional no património 
cultural. O estado, inspirava a sociedade quanto à protecção do património cultural atra-
vés do modo de funcionamento das instituições da tutela do património como entidades 
competentes de referência, que actuam directamente na salvaguarda deste património, 
tanto a nível local como nacional. Defendia-se que a par da definição legal e da orgânica 
das estruturas administrativas que regiam estas instituições, previstas por decretos ante-
riores (Decreto-Lei n.º 59/80 de 3 de Abril e Decreto Regulamentar n.º 34/80 de 2 de Agos-
to) era igualmente vital a definição das carreiras dos profissionais a elas agregados. O 
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DL 245/80 identifica o profissional da conservação e restauro, então denominado de téc-
nico de conservação e restauro, como uma profissão emergente que carece e urge a sua 
definição, protecção e regulamentação, pois lhe compete intervir sobre os testemunhos 
originais da criação artística e da vida quotidiana portadores de uma mensagem cultural, 
e como tal o estado deve assegurar a sua formação ética e especializada nas diversas 
áreas do património. Também identifica como crucial para a salvaguarda da integridade e 
autenticidade do património, um bom funcionamento das instituições tutelares que devem 
ser providas dos adequados recursos materiais e humanos, com formação sistematizada, 
e a subsequente estruturação dessas carreiras profissionais nas instituições. 

Mais recentemente, em 2001, publicam-se duas referências jurídicas fundamentais 
no panorama legal do património cultural, o Decreto-Lei 55/2001 (DIÁRIO DA REPÚBLI-
CA, 2001) com a Definição de carreiras de Museologia e Conservação e Restauro em 
museus, palácios, monumentos e sítios, serviços e organismos da administração central e 
a Lei 107/2001 (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2001) com definição das Bases da política e do 
regime de protecção e valorização do Património Cultural. No Decreto-Lei nº 55/2001 con-
cretiza-se pela primeira vez a designação de Conservador-restaurador e da sua formação 
académica específica em Conservação e Restauro, definindo-o como uma profissão que 
exige um alto nível, científico e ético, de forma a intervir sobre o património cultural sem 
perda de informação nem prejuízo da autenticidade. Entendido como uma medida de 
inestimável alcance e oportunidade, mesmo no âmbito internacional e que assim procu-
rava responder às exigências fundamentais para o exercício profissional de qualidade, 
prevendo até como essencial a formação profissional contínua destes profissionais como 
estratégia de resposta às constantes transformações económicas, sociais, culturais e tec-
nológicas. A descrição pormenorizada das competências necessárias, acções a desenvol-
ver e responsabilidades inerentes ao Conservador-restaurador no contexto dos museus 
nacionais, estendia-se como exemplo para a sua actuação desenvolvida sobre qualquer 
tipo de património cultural do sector público, mas acima de tudo aplicável a todo o patri-
mónio classificado ou em vias de classificação, pois assim se entende a autoridade do 
estado em informar por exemplo demonstrado. Por sua vez, o DL107/2001 estabelece as 
fundações da política para o património cultural, identificando-o como “realidade da maior 
relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para 
a democratização da cultura” e definindo-o como “todos os bens que, sendo testemunhos 
com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante”, e cha-
ma a si o dever de garantir o conhecimento, estudo, protecção, valorização e divulgação 
desse mesmo património. E, nos seus artigos, o decreto apresenta o enquadramento 
para obras e intervenções no património ao descrever a obrigatoriedade de qualificações 
legalmente reconhecidas para a redacção de estudos, projectos e intervenções em todos 
os bens classificados e em vias de classificação. A proposta regulamentar, expande-se 
para além das instituições do estado, abrange a propriedade privada e todo o território 
ao incluir na esfera de regulamentação todos os bens culturais de valor patrimonial e a 
responsabilidade das instituições e cidadãos garantirem a qualidade técnica dos profissio-
nais envolvidos na conservação directa destes bens.

À data, com excepção do DL 107/200, os referidos diplomas foram revogados, seja 
pela restruturação das instituições de tutela do património cultural, seja pela extinção das 
carreiras técnicas na administração pública em 2008. Considera-se, no entanto, que sem 
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prejuízo da validade dos princípios éticos, científicos e técnicos que estes preconizavam 
para a estratégia nacional de salvaguarda do património cultural e o imperativo de se 
garantirem profissionais ética, técnica e cientificamente qualificados para agir sobre este.

Finalmente, em 2009, a Lei de Bases observou uma regulamentação em detalhe no 
Decreto-Lei 140/2009 (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2009) ao esclarecer sobre os técnicos 
de qualificação legalmente reconhecida que obrigatoriamente devem ser responsáveis 
pela elaboração de estudos e projectos. O diploma estabelece o regime jurídico dos es-
tudos, projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis 
classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público 
ou de interesse municipal, introduzindo pela primeira vez a referência às qualificações e 
competências indispensáveis para os actos mencionados. Determina uma habilitação de 
5 anos de formação académica em Conservação e Restauro, com 5 anos de experiência 
profissional especializada em determinada área técnica, como critério mínimo para reali-
zar vistorias, elaborar relatórios e para a direcção de obras ou intervenções. Não obstante 
do mesmo diploma prever critérios de excepção no âmbito das intervenções, e outros 
critérios de excepção para a selecção de técnicos responsáveis pela elaboração de rela-
tórios, o DL 140/2009 apresenta os primeiros apontamentos de um perfil profissional com 
as respectivas qualificações académicas e as competências profissionais especializadas 
essenciais para a práctica da conservação e restauro, sem no entanto, o denominar de 
“Conservador-restaurador”.

Na sua globalidade, este panorama legal contém princípios fundamentais para uma 
estratégia de defesa do património cultural, ao promover juridicamente a protecção, estu-
do, valorização, divulgação, advogando pela integridade e autenticidade dos bens culturais 
como testemunhos e portadores de uma mensagem cultural e artística, como essenciais 
para a compreensão e construção da identidade nacional. Defende que o bom funciona-
mento das instituições de tutela do património requer a definição das suas orgânicas de 
funcionamento, funções e responsabilidades para com a sociedade e que estas reque-
rem profissionais devidamente formados e especializados a trabalhar directamente com 
o património cultural. No entanto, o actual enquadramento legal, por perda de regimes de 
regulação detalhada e por revogação de outros de considerada importância, carece ainda 
de uma definição legal do titulo profissional do técnico referido como “de qualificações 
legalmente reconhecidas”, com as distintas qualificações, competências e responsabilida-
des no sector, assim como a designação das suas funções em contexto das instituições 
da tutela e no âmbito das relações profissionais com as restantes profissões do sector.

A petição lançada em Março de 2019 e que recebeu unanimemente por parte da 
Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação e da Assembleia da República pleno 
aval, solicita exactamente a resolução destas lacunas no actual enquadramento jurídico, 
expondo que os regimes legais vigentes carecem de uma regulamentação em detalhe. 
Acrescenta o argumento de este acto ser na verdade uma responsabilidade do próprio 
estado através das competências da instituição de tutela cuja missão é assegurar a ges-
tão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o patrimó-
nio cultural imóvel, móvel e imaterial do País, e que neste âmbito compete-lhe “Certificar 
a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou individuais, que exerçam 
atividades na área do património cultural, nos termos da lei” (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 
2012). Função reiterada na sua portaria de definição das competências de cada núcleo 
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executivo, onde o estado designa sua responsabilidade a construção de diploma especí-
fico para a acreditação de profissionais na área da conservação e restauro do património 
cultural móvel e integrado” (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2012).

3� As Directrizes da E�C�C�O� e ENCoRE
Na actualidade o perfil do Conservador-restaurador encontra-se definido com competên-
cias específicas, correspondentes qualificações académicas especializadas e respectiva 
missão para como património. Os diplomas nacionais existentes, não obstante serem 
debilmente articulados no que concerne o reconhecimento técnico dos profissionais res-
ponsáveis pela salvaguarda e gestão do património, propõem bases sólidas e claras para 
a sua identificação e caso o estado o deseje o seu reconhecimento legal. O exemplo do 
Conservador-restaurador é sobremaneira paradigmático, ao possuir o referido perfil aca-
démico indispensável ao acesso à profissão, ao prever o mútuo reconhecimento de pro-
fissionais com idênticas formações no contexto de mobilidade europeia, e ao apresentar 
um código deontológico e ético que se encontra já bem definido e estabelecido a nível eu-
ropeu. Através da acção da E.C.C.O. (European Confederation of Conservators-restorers’ 
Organizations) com as suas “Directrizes Profissionais” (E.C.C.O. 2002, 2003, 2004) e as 
“Competências para o acesso à profissão de Conservador-restaurador” (E.C.C.O., 2011) 
a formação o exercício profissional de qualidade encontra-se claramente identificado com 
os 5 anos de formação académica exclusivamente em conservação e restauro sendo 
substanciado pelas propostas da ENCoRE (European Network for Conservation-Resto-
ration Education) para o ensino superior de Conservação e Restauro (ENCoRE, 2014).

Ambas organizações são constituídas voluntariamente por delegações nacionais na 
área da conservação e restauro e actuam desde a sua origem em conjunto e com o mes-
mo propósito de promover a qualidade da prática profissional da conservação e restauro, 
fomentando critérios de qualidade técnica, científica e ética na salvaguarda do património 
cultural. Actualmente representam cerca de 22 países da EU com as suas associações 
nacionais de profissionais de conservadores-restauradores e 40 universidades dedicadas 
ao ensino da conservação e restauro.

Ao longo de mais de 3 décadas ambas as organizações constituídas por conservado-
res-restauradores, professores e investigadores em conservação e restauro construíram 
um conjunto de orientações, documentos e princípios que estabelecem as bases do en-
sino e da práctica profissional a nível europeu e traduzida pelas suas congéneres a nível 
nacional, onde se define que o Conservador-restaurador é um profissional que:

• tem a formação, o conhecimento, a aptidão, experiência e competências para atu-
ar com o objetivo de preservar o património cultural, na sua materialidade, valor cultural e 
significância, e para o benefício das presentes e futuras gerações;

• contribui para a percepção, apreciação e compreensão do património cultural em 
relação ao seu contexto ambiental, às suas propriedades físicas, significado e valor para 
a sociedade;

• tem responsabilidade para com o património cultural, a sua tutela pública ou priva-
da e para com a sociedade, sendo livre de manifestar e agir em consonância com a sua 
perícia profissional e sem sujeição de pressões mercantilistas
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• planeia estrategicamente, efectua o exame de diagnóstico; elabora planos de con-
servação e propostas de tratamento; conservação preventiva; tratamentos de conserva-
ção e restauro e documentação de observações e intervenções, sendo de sua proprieda-
de intelectual o corpo de conhecimento produzido nestes procedimentos;

• empreende acções somente no âmbito das suas competências profissionais em 
prol do melhor interesse do património e deve investir no seu desenvolvimento e enrique-
cimento profissional garantindo a qualidade do seu exercício profissional;

• tem competências para contribuir em projectos e investigação na área; providen-
ciar aconselhamento e assistência na salvaguarda do património; redigir relatórios técni-
cos e desenvolver conteúdos para programas de ensino e formação e finalmente dissemi-
nar e promover um conhecimento aprofundado da conservação e restauro e do património 
cultural.

Também estabelecem que a sua formação:

• é baseada em princípios éticos e deontológicos, com o objectivo de respeitar o 
carácter único da obra de arte, e o seu significado artístico, histórico, científico, espiritual 
ou religioso;

• deve conferir a capacidade de compreender e traduzir as necessidades dos in-
divíduos, comunidades e tutela no que concerne a conservação-restauro do património 
cultural, o seu uso e protecção, contemplando em simultâneo os valores culturais, sociais, 
emocionais, assim como o impacto económico e ambiental do património cultural na ac-
tualidade;

• devem torná-lo apto a colaborar com todas as outras profissões ligadas à preser-
vação de património cultural;

• deve conferir competências que permitam o seu exercício profissional responsável 
no campo da conservação e restauro do património cultural, incluindo os aspectos técni-
cos, científicos e artísticos mais especializados;

• devem conter um equilíbrio do ensino teórico e práctico, por um período integral 
de 5 anos de formação académica superior (7EQF) com referência a uma área de es-
pacialidade, de modo a preparar os estudantes para as suas futuras responsabilidades 
profissionais;

• tem de proporcionar, como parte essencial do processo educativo, experiências 
práticas em relação a objectos originais, bem como estudos práticos dos bens e dos seus 
materiais constituintes, essenciais na prática de conservação-restauro com a sua actua-
ção directa e indirecta no património cultural;

• deve conferir os conhecimentos, aptidões e competências para a práctica funda-
mental do Conservador-restaurador, entendida como a actividade abrangente de pres-
tação de cuidados físicos ao património cultural intrinsecamente interligados com a sua 
interpretação, e que se traduz na compreensão da aparência, significado, valores, compo-
sição material e condição do bem, como parâmetros interdependentes e a sua relevância 
para o processo de tomada de decisão em prol do mesmo bem num determinado contexto 
sócio-temporal.

A profissão de Conservador-restaurador como é practicada na actualidade pode ser 
considerada como uma profissão emergente, mas apresenta indubitavelmente consolidada 
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a sua missão na sociedade em prol do interesse público, condizente com os requerimentos 
exigidos na sua conduta ética e deontológica, na sua formação académica de qualidade 
baseada em requisitos científicos, técnicos, práticos e de conduta claramente definidos. 
Portanto o cenário nacional descrito é claramente espaldeado pelas diretrizes europeias 
emanadas do seio da própria classe, assim como pelas orientações e aspirações do sec-
tor na sua globalidade.

4� O contexto europeu e o legado do Ano Europeu do Património 
Cultural 2018

Apesar da gestão da cultura e do património cultural e seus enquadramentos legais serem 
do domínio da soberania de cada estado-membro, assiste-se a uma confluência de aspi-
rações e medidas que consideram a cultura e o património cultural um recurso europeu 
de dimensões sociais, ambientais e económicas de tal impacto que o tema é permanente 
e central na agenda pan-europeia, presente nas políticas e planos de acção da EU.

Considera-se que as celebrações do Ano Europeu do Património Cultural em 2018 
demonstraram exactamente como um propósito comum aos estados-membros se mani-
festou profusamente a nível nacional, dando evidência às singularidades culturais de cada 
pais enquadradas num quadro orientador a nível europeu. Entre inúmeras iniciativas, é de 
destacar no sector do património cultural, o anteriormente mencionado Voices of Culture 
com o tema “Transferência de aptidões, formação e conhecimento nas profissões do pa-
trimónio tradicionais e emergentes” (Skills, training and knowledge transfer for traditional 
and emerging Heritage professions), que consistiu em um grupo de trabalho, sob a forma 
de diálogos estruturado entre a Comissão Europeia e a sociedade civil organizada na área 
do património cultural a nível europeu e internacional. Resultando na publicação de um 
relatório e recomendações onde se aborda a relevada importância dos perfis profissionais 
daqueles que trabalham mais directamente com o património cultural e onde se propõem 
acções indispensáveis para o funcionamento sustentável do sector. O relatório solicita à 
EU que garanta sob a forma de recomendações, programas e acções a implementar a 
nível nacional, o seguinte:

• Definição de competências dos profissionais de acordo com a sua missão ou pro-
pósito para com o património, identificando-as em consonância com o Quadro Europeu 
de Qualificações (EQF). 

• Garanta que as competências nucleares sejam consideradas para além da for-
mação e acesso, o sejam também para o recrutamento profissional, nos processos de 
decisão e contemplados na redacção de políticas internas.

• Garanta a continuidade sustentável das instituições e do conhecimento dos seus 
profissionais, promovendo assim a resiliência e inovação no sector.  

• Fomente a relação entre práctica e teoria nas universidades, na formação profis-
sional em cooperação com os profissionais da área. Concluindo que a concretização des-
tes princípios promove o exercício de boas práticas, fomenta processos de aprendizagem 
contínua entre pares, e contribui para o desenvolvimento sustentável do sector. 
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O tema das competências das profissões do património sendo central na agenda po-
lítica da Comissão Europeia, durante o Ano Europeu do Património Cultural foi abordado 
igualmente pelo grupo de trabalho denominado OMC (Open Method of Coordination) que 
reuniu durante dois anos delegados dos estados-membros vindos da tutela do Património 
da Cultura ou da Educação. As conclusões desse processo, publicadas em 2018 num 
relatório compreensivo, são consonantes com o proposto pelo anterior, Voices of Culture, 
sobre a formação base, desenvolvimento profissional e transmissão de conhecimento nas 
profissões do património cultural (OMC, 2018). O grupo de trabalho avançou com varia-
das recomendações para cada um dos momentos do desenvolvimento de um profissional, 
onde se destacam as seguintes recomendações fundamentais para a resiliência do sec-
tor, do bem-estar das comunidades e sustentabilidade social, económica e ambiental do 
património cultural, e consequentemente solicitando à EU o seguinte:

• Melhorar, promover e proteger as competências técnicas e especializadas dos que 
asseguram a sustentabilidade a longo prazo do património cultural e garantir a transferên-
cia desse conhecimento.

• Criação de processos de avaliação e reconhecimento de competências, essen-
ciais no recrutamento de profissionais qualificados e experientes.

• Fomentar uma maior mobilidade, promovendo a validação e reconhecimento de 
competências adquiridas de forma formal e não-formal.

• Fomentar a educação e formação inicial e contínua, intercâmbio e transferência de 
conhecimento entre profissionais activos e estudantes.

• Fomentar o financiamento da UE na formação e investigação que integrem de for-
ma inovadora parceiros representativos do sector profissional e fomentem a cooperação 
entre sectores. 

• Melhorar o mapeamento, identificação, recolha e análise de dados estatísticos na 
classificação dos profissionais activos, e por fim,

• Promover normas para o património cultural a nível europeu e nacional.

As recomendações e mais concretamente as propostas avançadas por estes rela-
tórios tem implicações profundas e a longo prazo no panorama da práctica profissional, 
pois solicitam que sejam definidas normas para o sector do património cultural a nível 
europeu, além da sua implementação a nível nacional. Requerem da EU o mapeamento 
e identificação da miríade de profissionais activos e que são na sua maioria actualmente 
invisíveis em indicadores estatísticos e como tal omissos nas avaliações de impacto ou de 
contribuição económica para a riqueza nacional. Exigem igualmente o reconhecimento de 
qualificações, competências e experiência profissional de forma adequada e rigorosa de 
modo a substanciar a sua participação na formação continua de pares ou promover a sua 
mobilidade no contexto europeu. Que seja reconhecido o seu potencial e conhecimento 
nos processos de decisão seja em políticas nacionais, programas de formação ou projec-
tos de investigação ou como vectores de inovação trans-sectorial.

Consonante com o trabalho realizado por estes dois grupos e resultando de uma rica 
produção de programas, projectos de investigação, consultas participativas e reflexão 
sobre a inegável importância do património cultural na construção do projecto europeu, 
identifica-se o documento “Quadro de acção Europeu no domínio do Património Cultural” 
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como um dos legados mais significativo das celebrações do Ano Europeu do Património 
Cultural em 2018. A Comissão Europeia define neste documento os princípios que “podem 
ser observados como linhas de actuação de uma visão a mais longo prazo para a gestão 
e a proteção do património cultural europeu” (COMISSÃO EUROPEIA, 2019). Onde são 
previstas um conjunto de acções concretas que serão apoiadas e financiadas pela EU a 
serem implementadas em acções similares a nível nacional. A proposta da Comissão Eu-
ropeia para o sector do património cultural apresenta directrizes essenciais para a gestão 
e protecção a longo prazo e que directamente influenciam a práctica da conservação e 
restauro, apresentam-se aqui alguns exemplos mais relevantes: 

• Incentivar o restauro inteligente e a reutilização adaptada do património imobiliário, 
a partilha de boas práticas e a promoção de excelência neste domínio.

• Considerar a protecção do património cultural como uma competência nacional e 
europeia, agindo na protecção contra intervenções de baixa qualidade e de concepção 
inadequada.

• Incrementar a qualidade das intervenções no património cultural implementadas 
pelas autoridades nacionais, regionais e locais, preferencialmente as financiadas pela EU.

• Apoiar o desenvolvimento de aptidões, competências e a transmissão de conhe-
cimentos nestes contextos.

Estes documentos produzidos no âmbito de acção da Comissão Europeia avançam 
com pressupostos inéditos a nível europeu para o sector do património cultural, ao prever 
a criação de um mapeamento global do sector no que respeita as profissões activas; um 
quadro europeu de normas, programas de educação e formação contínua; de mecanis-
mos de reconhecimento de competências e qualificações a implementar em todos os es-
tados membros; ou a definição de critérios e parâmetros de qualidade e excelência para 
intervenções em património e seu uso sustentável. Coincidentemente a análise dos prin-
cípios elencados e das recomendações propostas são consonantes com as aspirações da 
ARP ao solicitar o reconhecimento integral e abrangente do conservador-restaurador, seja 
no seu perfil profissional e académico, na visibilidade nos indicadores estatísticos econó-
micos, e na sua missão e participação em todas as áreas de actuação indispensáveis ao 
sector.

5� O projecto CHARTER e o futuro
Em consonância e resultante da estratégia adoptada nos últimos anos pela EU para o 
sector, foi empreendido um dos maiores passos para a sua melhoria, redimensionamento 
e fortalecimento da sua importância política e social na construção da agenda política da 
EU para a próxima década. A EU lançou um projecto Blueprint especificamente para o 
sector do património cultural, a decorrer entre 2021 e 2024. As Blueprints (COMISSÃO 
EUROPEIA, 2016) são projectos estratégicos que investigam e analisam os desafios, 
fragilidades e lacunas entre as necessidades dos profissionais activos no mercado de 
trabalho e do sector em correlação com as provisões dos sistemas de ensino e forma-
ção no que respeita as competências e conhecimentos necessários às necessidades 
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contemporâneas de cada sector económico. Assim sendo cada projecto é construído com 
base num consórcio inter-sectorial com parceiros do mercado de trabalho, associações 
profissionais ou sectoriais, instituições de ensino e formação, centros de investigação e 
autoridades públicas. O seu objetivo último é redigir um programa integrado e holístico de 
recomendações que permitam à EU implementar o seu desenvolvimento a nível nacional 
em todos os estados-membros. Este conjunto de recomendações e medidas deve: 

• Permitir um mapeamento das profissões e perfis de competências existentes, me-
lhorando a sua identificação e visibilidade estatística.

• Desenvolver estratégias na área da educação e formação profissional e contínua, 
identificando necessidades e desafios nas competências (nucleares e transversais) em 
cada sector, e

• Fomentar novas oportunidades de investimento, inovação, crescimento e empre-
go, sob a forma de uma estratégia europeia integrada de competências profissionais. 

O projecto CHARTER é a Blueprint do património cultural, e pretende identificar ca-
rências e desajustes na área da educação, formação e respectivas competências no sec-
tor do património cultural para colmatar o fosso entre os sistemas educativos e o sector 
profissional, a fim de assegurar a visibilidade e viabilidade do sector e ilustrar a sua con-
tribuição para a sustentabilidade social, económica e ambiental na Europa. E por último 
construir uma Skills Alliance Strategy com exemplos e protocolos de actuação para imple-
mentação a nível nacional e de acção a médio e longo-prazo (CHARTER, 2021). 

O CHARTER compreende objectivos claros de acordo com os diversos actores e 
participantes no funcionamento do sector, procurando suprimir ou diminuir os desafios e 
as necessidades observadas. Destacam-se por exemplo no caso das instituições de ensi-
no e formação a criação de exemplos e modelos de currículos, programas, qualificações, 
e métodos de ensino mais claros e actualizados, promovendo a qualidade de resultados 
da aprendizagem, reconhecimento de equivalências, fomentando assim a mobilidade de 
estudantes e aprendizes. Consequentemente criando no mercado de trabalho potencial 
para garantir a disponibilidade de conhecimentos especializados de alta qualidade, aces-
síveis nacional e localmente e que contribuem para o acesso, a utilização e a promoção 
do património cultural de forma sustentável. Estas medidas irão facilitar a identificação 
do papel e missão de cada profissional no sector, e permitir o reconhecimento das qua-
lificações, experiência e perícia profissional. E consequentemente irão desenvolver a ní-
vel institucional orientações para a articulação e construção de políticas de salvaguarda, 
sustentabilidade e promoção do património cultural em prol do bem comum, garantindo 
os recursos para a transmissão de competências e a resiliência do sector. O conjunto 
destas linhas de actuação será obviamente desenvolvido contemplando os desafios mais 
prementes da actualidade que indubitavelmente afectam a participação das comunidades 
na sua vivência e governação do património cultural, como sejam os temas mencionados 
previamente e outros tópicos a analisar no decorrer do desenrolar do projecto e da análise 
contínua emergente do seio do consórcio pela sua percepção e conhecimento em primei-
ra mão da realidade do sector.

Espera-se concretizar no seio dos resultados do projecto, aspectos específicos das 
necessidades do Conservador-restaurador relevantes de forma transversal a todos os 
estados-membros. Nesse âmbito podem-se elencar as seguintes aspirações que se 
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procurarão resolver e concretizar com recomendações, propostas de modelos e propos-
tas desenhados no âmbito dos diferentes organismos da EU, em concordância com a sua 
tutela. Deste modo, prevê-se que se proceda a:

• Reconhecimento do título, competências, qualificação e clarificação da sua missão 
para com o património cultural e em relação aos restantes profissionais do sector.

• Identificação do perfil profissional e recomendações para a sua inserção na Lista/
catálogo das profissões a nível europeu e consequentemente a atualização das listas 
congéneres a nível nacional.

• Recomendações para a revisão dos códigos NACE-CAE para a actividade eco-
nómica da conservação-restauro de acordo com o modelo de actividades do património 
proposto pelo CHARTER.

• Análise e identificação das necessidades e lacunas nos sistemas de ensino e for-
mação existentes, tanto para a formação de acesso à profissão como na provisão de 
programas de formação contínua para desenvolvimento profissional.

• Análise e identificação das necessidades emergentes em termos de competências 
para o sector em face aos desafios da actualidade.

• Recomendações e critérios para sistemas de reconhecimento de qualificações e 
competências e que promovam a mobilidade de profissionais.

• Inserção de todas estas recomendações numa estratégia global e holística com-
preendendo todas as actividades e profissões identificadas no decorrer do projecto, assim 
como a redação de uma política de actuação a médio longo prazo para implementação 
das recomendações CHARTER nos estados-membros respondendo deste modo a ne-
cessidades políticas, sociais, ambientais, económicas e de desenvolvimento profissional 
contribuindo para um tecido social e profissional activo e resiliente.

6� Conclusões
Perante uma conjuntura deveras promissora, a ARP considera crucial reforçar o seu tra-
balho em prol da profissão, articulando e correlacionando todos estes diplomas, seus 
pressupostos, conceptos e vectores de uma política integrada e sustentável do patrimó-
nio, e assim apelar ao estado para que finalmente resolva a actual realidade dos profis-
sionais. Fazendo jus às suas solicitações expressas na Petição de 2019 e apoiadas em 
pleno pelo próprio Estado.

Os cenários descritos tanto a nível nacional e europeu confluem em concordância 
com as aspirações da ARP e termos do seu projecto para uma definição abrangente e 
compreensiva da profissão, suas competências, funções, responsabilidades, enquadra-
mento fiscal, legal, laboral e consequentemente o seu posicionamento no panorama geral 
das profissões e das prácticas do património.

Ainda que a construção e publicação de qualquer diploma dependa da vontade e 
concretização política do governo, o reconhecimento por parte de todos os partidos com 
representação parlamentar da necessidade de definir o perfil do Conservador-restaurador 
e o cenário descrito são uma manifestação positiva das potencialidades e necessidades 
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do momento histórico que presenciamos. Aspecto que não deveria ser negligenciado, 
devendo ser potenciado por todas as outras profissões do sector que se encontrem em 
processos similares de afirmação e reconhecimento social da sua actividade. Inegavel-
mente, se tal acção for empreendida no seio de uma aliança seguindo um enquadramento 
comum, seria benéfica ao património cultural, à sociedade e permitiria uma resolução 
extraordinariamente eficaz dos desafios que o património cultural encontra neste início da 
segunda década do século XXI.
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• Resumo
As consequências da pandemia de Covid-19 foram inesperadas, imprevisíveis nos seus 
efeitos e um teste à resiliência de todos os profissionais do património e da cultura. As me-
didas de combate à pandemia obrigaram o encerramento ao público e a implementação 
de várias restrições para promover o distanciamento social. As equipas de conservação 
preventiva dos palácios nacionais de Sintra tiveram que rever as suas metodologias de 
trabalho e as suas prioridades de atuação. Esta comunicação tem como objetivo partilhar 
as escolhas, as adaptações e as experiências que permitiram assegurar a conservação 
dos acervos durante o confinamento.

Palavras-Chave: conservação preventiva; confinamento; normas de trabalho; moni-
torização de acervo; definição de prioridades.

• Abstract
The consequences of the Covid-19 pandemic were unexpected, unpredictable and a resi-
lience test for all cultural and heritage professionals. The procedures to combat the pan-
demic required the closure to the public and the implementation of many restrictions to 
promote social distancing. The preventive conservation teams of Sintra’s national palaces 
had to review their work methodologies and their action priorities. This communication 
aims to share the choices, adaptations, and experiences that ensure the conservation of 
the collections during lockdown.

Keywords: preventive conservation; lockdown; work guidelines; collection monitoring; 
priority setting.
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1� A pandemia de Covid-19 em Portugal
A 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto de 
Covid-19 como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional e, mais tarde, a 11 
de março de 2020, como uma pandemia global.

O estado de emergência iniciou-se em Portugal às zero horas do dia 19 de março de 
2020 (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março).

De acordo com a dimensão e com a gravidade dos efeitos esperados durante a pan-
demia de Covid-19, efeitos esses que variam ao longo do tempo e que assumem espe-
cificidades no território, foram utilizados, com avanços e recuos, vários níveis de reação 
previstos na legislação portuguesa, nomeadamente o estado de emergência, a situação 
de calamidade ou a situação de contingência (Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada 
pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho e Constituição da República Portuguesa).

A situação de calamidade e o estado de emergência podem prever situações de 
suspensão ou de restrição ao exercício de direitos, liberdades e garantias. No caso da es-
tratégia adotada pelo Governo para a mitigação da pandemia de Covid-19, as restrições 
implicaram a obrigação de confinamento e a proibição de circulação ou de permanência 
em locais públicos.

Neste contexto, na sequência do primeiro confinamento decretado pelo Governo Por-
tuguês para travar a propagação da Covid-19, os museus, os monumentos e os palácios 
nacionais, bem como todos os restantes espaços culturais, estiveram encerrados entre 14 
de março e 17 de maio de 2020. Após essa data, foram aplicadas restrições ao número de 
visitantes, para permitir o distanciamento social, e restrições no horário de abertura ao pú-
blico, sobretudo aos fins de semana, a fim de dissuadir as deslocações desnecessárias.

O agravamento da pandemia e o consequente reforço das medidas de combate ditou 
novo período de encerramento a partir de 15 de janeiro de 2021. Os museus e os monu-
mentos abriram novamente ao público a 5 de abril de 2021.

Para além dos períodos de encerramento e dos períodos de horário condicionado 
para os palácios, os museus e os monumentos, o Governo Português decretou e regu-
lamentou a preferência pelo teletrabalho, ou seja, a preferência pelo trabalho a partir de 
casa, sempre que possível. Durante os estados de emergência, o teletrabalho foi obriga-
tório.

A 29 de setembro de 2021, o Governo aprovou as novas fases da estratégia gradu-
al de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 
Covid-19, que entram em vigor a partir de 1 de outubro de 2021 (data em que se prevê 
que mais de 85% da população portuguesa esteja completamente vacinada contra a Co-
vid-19) e que têm como objetivo o progressivo retorno à normalidade (Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 135-A/2021).

2� Os palácios nacionais de Sintra em confinamento
A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) foi criada em 2000, no seguimento da 
classificação pela UNESCO, em 1995, da Paisagem Cultural de Sintra como Património 
da Humanidade. Entre os parques e os monumentos que se encontram sob a sua gestão, 
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estão o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio Nacional de Queluz e o Palácio Nacional 
da Pena. A PSML não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e a ma-
nutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, 
cafetarias e aluguel de espaços para eventos (https://www.parquesdesintra.pt/).

Tal como Portugal, durante a pandemia de Covid-19, muitos países adotaram estra-
tégias de confinamento e restrições de viagens, promoveram o encerramento das frontei-
ras, a suspensão de voos e de outros meios de transporte internacionais e a realização 
de rastreios sanitários. O turismo foi severamente afetado por essas medidas. Muitos 
turistas foram forçados a anular ou a alterar as suas viagens por motivos de proteção da 
saúde pública. Além das restrições referidas, os períodos de encerramento e de redução 
de horários de funcionamento dos equipamentos culturais vieram limitar ainda mais a 
obtenção de receitas nos palácios nacionais em Sintra, assim como nos outros parques 
e monumentos.

Em 2020, a partir de março, o impacto da pandemia de Covid-19 traduziu-se numa 
diminuição de mais de 80% no número de visitas nos locais sob gestão da PSML, como 
se observa no gráfico seguinte (Tabela 1).
Tabela 1: distribuição mensal do número de visitas nos locais sob gestão da PSML, de 2015 a agosto de 2021.

Esta diminuição drástica no número de visitantes, e consequentemente na receita 
obtida, significou uma redução muito acentuada na disponibilidade financeira da PSML. 
Essa nova realidade obrigou a repensar alguns projetos e a suspender ou a eliminar ou-
tros. A abertura dos Aposentos de D. Maria Pia no Palácio Nacional de Sintra, por exem-
plo, foi antecipada e não contou com a instalação de grande parte dos elementos têxteis, 
cujo restauro ou reprodução não foi possível ainda assegurar. O projeto de exposição 
temporária para o Palácio Nacional de Sintra “Casa das Rainhas” teve que ser excluído 
do plano de atividades previsto para 2020.

https://www.parquesdesintra.pt/
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Da mesma forma, os planos para intervenções de conservação e restauro do acervo 
móvel foram revistos. Por exemplo, foi suspensa a campanha de intervenção nos relógios 
do Palácio Nacional de Queluz, que tinha como objetivo recuperar o funcionamento dos 
mecanismos; e foi suspensa também uma campanha de melhoria do estado de conser-
vação das pinturas de cavalete do Palácio Nacional de Sintra. Todas as ações de con-
servação e restauro do património móvel que implicavam a aquisição de bens e serviços 
externos para a sua execução foram suspensas, projetando-se a sua retoma para um 
momento posterior de maior disponibilidade financeira.

Essa interrupção forçada dos planos relativos a intervenções de conservação e res-
tauro não significou o abandono das coleções. Em março de 2020, foram reavaliados os 
planos de atividades, foram considerados todos os projetos em curso, ou com início imi-
nente, tendo presentes as datas de execução e a possibilidade de faturação dos serviços 
adjudicados, de forma a honrar todos os compromissos assumidos junto de fornecedores 
externos. A partir desse momento, passaram a ser aprovadas apenas as intervenções de 
conservação e restauro consideradas prioritárias.

A definição de prioridades de atuação já estava anteriormente incluída na metodolo-
gia de trabalho seguida nos palácios nacionais de Sintra. A monitorização regular ao esta-
do de conservação do acervo e a avaliação de necessidades de conservação dos projetos 
expositivos é basilar para a gestão de coleções. Não houve, neste caso, uma alteração na 
metodologia de trabalho, mas sim uma alteração na definição de critérios de prioridade.

A definição de prioridades de atuação para a conservação do acervo com recurso a 
aquisição de serviços externos poderia anteriormente depender não só da identificação 
de urgências decorrentes de processos de degradação ativos, mas também do planea-
mento de campanhas sistemáticas, com o objetivo de melhorar o estado de conservação 
das coleções. Disso são exemplo as campanhas de limpeza, estabilização e acondicio-
namento da coleção de provas fotográficas do Palácio Nacional da Pena; a campanha de 
limpeza, estabilização e substituição de suportes inadequados da coleção de gravuras em 
exposição no Palácio Nacional de Queluz; e as intervenções sistemáticas em peças de 
mobiliário incluídas nos projetos expositivos mais recentes do Palácio Nacional de Sintra. 
O recurso a prestações de serviços externos também tinha a vantagem de permitir a exe-
cução de vários projetos simultaneamente.

Atualmente, a definição de prioridades de atuação segue critérios mais estritos. São 
intervencionados os bens culturais que se encontram em risco de degradação por terem 
processos de alteração ativos e em rápida progressão. Qualquer outra proposta que não 
esteja diretamente relacionada com a necessidade urgente de estabilização de um bem 
cultural será analisada tendo em conta a disponibilidade financeira.

No gráfico seguinte (Tabela 2) pode-se observar que é evidente o impacto da pan-
demia de Covid-19 no número de intervenções realizadas em 2020. Esse impacto só não 
é maior porque muitas das intervenções de 2020 representam a finalização de projetos 
iniciados em anos anteriores e também porque houve mais intervenções realizadas ape-
nas com os recursos internos da PSML. Não estão ainda disponíveis os dados relativos 
ao ano de 2021, mas seguramente será observada uma redução superior a 50% quando 
comparados com os dados relativos a 2020.
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Tabela 2: distribuição anual do número de intervenções de conservação e restauro em património móvel pertencente 
ao acervo dos palácios nacionais de Sintra de 2015 a 2020.

Apesar de, na conjuntura atual, não ser tão fácil a aquisição de serviços externos, tem 
sido possível assegurar que as situações identificadas como urgentes sejam resolvidas.

Essa alteração nos critérios para o estabelecimento de prioridades de atuação e 
a realização de um maior número de intervenções de conservação e restauro com re-
cursos internos permitiu continuar a assegurar a boa gestão das coleções apesar das 
restrições financeiras. Isso no que diz respeito a ações de conservação e restauro, pois 
quando se consideram as ações de conservação preventiva, então, foram as limitações 
para promoção do distanciamento social que causaram maior impacto por dificultarem o 
trabalho em equipa.

Com o encerramento ao público e a obrigação sempre que possível do teletrabalho, 
ficaram nos palácios apenas as equipas responsáveis pela conservação preventiva, 
pela manutenção dos edifícios, pela vigilância e pela limpeza. Outras equipas externas 
foram assegurando trabalhos pontuais relacionados com os alarmes, as instalações 
elétricas ou a execução de ações de beneficiação do edifício que tinham sido anterior-
mente programadas.

A reformulação de espaços expositivos, que pode implicar intervenções no patrimó-
nio edificado, revisão ou instalação de sistemas elétricos e colocação em exposição de 
acervo móvel, tornou-se mais lenta para que as diferentes equipas envolvidas no projeto 
não trabalhassem em simultâneo.

A ausência de visitantes tornou muito mais fácil a monitorização do acervo exposto, 
assim como a limpeza de grande parte dos objetos expostos. No entanto, muitas das 
ações relacionadas com a conservação preventiva do acervo dos palácios requerem a re-
alização de tarefas por duas ou mais pessoas. Todas as ações que impliquem, por exem-
plo, o manuseamento de objetos volumosos ou pesados, ou a realização de trabalhos em 
escadotes ou andaimes, requerem a presença fisicamente próxima de pelo menos duas 
pessoas e, por esse motivo, ficaram mais dificultadas.
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Algumas situações de risco puderam ser resolvidas pelo recurso a medidas de higie-
ne mais cuidadas e pela utilização de equipamento de proteção individual, como másca-
ras, batas, luvas e protetores de calçado. Mas, sempre que praticável, privilegiou-se o tra-
balho desfasado e rotativo, ou seja, ficou apenas um elemento da equipa de conservação 
preventiva em cada palácio, enquanto os restantes ficaram em teletrabalho. A realização 
de muitas tarefas de forma solitária obrigou à revisão das metodologias de trabalho no 
âmbito da conservação preventiva.

De um modo geral, foi possível aproveitar os momentos de encerramento para lim-
par minuciosamente os espaços e as peças do acervo, cujo acesso é condicionado pela 
presença de visitantes, como, por exemplo, o Salão Nobre do Palácio Nacional da Pena 
(Figura 1). Outro benefício importante foi o tempo disponível para registar mais e melhor 
as informações obtidas nas monitorizações.
Figura 1: Nuno Teixeira durante a limpeza das decorações parietais do Salão Nobre do Palácio Nacional da Pena em 
período de confinamento.
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Por exemplo, no Palácio Nacional de Queluz, esses momentos de ausência de vi-
sitantes foram aproveitados para descrever e fotografar os problemas identificados no 
edifício (fissuras nas paredes, vidros rachados, fechos de portas ou janelas em falta), 
bem como os problemas identificados no património integrado (alterações nas sedas que 
cobrem as paredes, destacamentos em pinturas decorativas ou lacunas em elementos 
decorativos em talha dourada), de que é exemplo a Figura 2. Com esse levantamento de 
situações já elaborado, torna-se mais fácil planear a resolução de todas essas pequenas 
intervenções e executá-las numa fase em que a extensão dos problemas é ainda diminu-
ta. Por outro lado, caso não seja possível a resolução rápida de todas essas situações, 
então o seu registo em imagens servirá de base para a sua monitorização.

Figura 2: Registo fotográfico de lacunas nos elementos decorativos na parede da Sala das Merendas do Palácio 
Nacional de Queluz.

O teletrabalho foi uma oportunidade para atualizar informações no programa de in-
ventário e para escrever e atualizar algumas normas de trabalho.

Entre a documentação produzida nesta altura, destaca-se a elaboração de uma ficha 
de monitorização para o acervo em reserva, o qual se encontra acondicionado em emba-
lagens. Essa ficha é importante porque permite o registo da informação respeitante não 
apenas ao estado de conservação do acervo observado, mas também da informação rela-
tiva à embalagem (estado de conservação, adequação ao conteúdo, data da verificação). 
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Dessa forma, será possível avaliar com maior rigor a eficácia das embalagens ao longo 
do tempo. Essa é também uma garantia que nenhum bem cultural acondicionado em em-
balagem fica por monitorizar por um período superior a um ano.

Um outro documento produzido, destinado a equipas de conservação preventiva, 
conservadores e técnicos de museografia, foi o de normas de manuseamento de bens 
culturais móveis. Essas normas surgem na sequência da identificação das forças físicas 
(choque mecânico, abrasão, vibração, gravidade) como um dos agentes de alteração de 
consequências mais prejudiciais no património que os palácios, sob gestão da PSML, 
têm à sua guarda. As normas foram elaboradas de forma a constituírem um documento 
orientador, de consulta rápida e clara, havendo frequentemente recurso a imagens para 
exemplificar as diferentes situações (Figura 3).

Figura 3: Imagem utilizada no manual de manuseamento para ilustrar a forma correta de manuseamento e transporte 
interno de um tapete de grandes dimensões.

A importância de ter essas normas em documento escrito é significativa, pois o ma-
nuseamento de bens culturais móveis é uma das ações mais frequentemente praticadas 
no decorrer das diversas atividades nos palácios sob gestão da PSML (ações de manu-
tenção do acervo, organização de reservas, instalação ou alteração de exposições, em-
préstimos a outras instituições).

Foram também redigidas as normas para embalagens e materiais de acondiciona-
mento para bens culturais móveis em reserva e em circulação interna. A realização de em-
balagens para o acondicionamento de bens culturais tem sido uma das ações principais 
na reorganização de espaços e na melhoria de condições de reserva nos vários palácios 
sob gestão da PSML (AMARAL, 2014, p. 177-185; AMARAL, 2020, p. 143-154).

Este documento com as normas para embalagens foi elaborado para facilitar a 
consulta dos bens em reserva por parte das equipas de conservação e restauro, pelos 
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conservadores e pelos investigadores. Por isso, inclui os vários modelos de embalagem 
utilizados, bem como os materiais adequados para o acondicionamento de bens culturais, 
as instruções para a rápida localização de cada embalagem e as informações que cons-
tam das etiquetas de identificação.

Este é um documento complementar ao das normas de manuseamento, acrescen-
tando informação relativa à realização de transportes internos em segurança.

No âmbito da redação de normas de trabalho e do tratamento de informações recolhi-
das, foi atualizada a ficha de ocorrências e elaborado o manual para o seu preenchimento. 
Essas fichas são utilizadas para registar qualquer tipo de situação anómala. Por exemplo: 
acidentes ocorridos durante as ações de manutenção do acervo ou do edifício; acidentes 
ou atos de vandalismo causados por visitantes; consequências de condições de ambien-
te; ou acidentes causados por fatores externos (Figura 4).

Figura 4: Vidros das janelas exteriores do Palácio Nacional de Queluz quebrados, em abril de 2021, durante ações de 
limpeza da via pública.

As informações obtidas pelo registo de ocorrências são complementares às obtidas 
por meio das ações de monitorização do acervo e dão pistas importantes sobretudo sobre 
as condições de segurança dos bens culturais em exposição.

Ao sistematizar as informações recolhidas nas fichas de ocorrência, poderemos obter 
uma imagem mais detalhada do problema que tentamos eliminar. Por exemplo, o trata-
mento da informação relativa a ocorrências originadas no percurso de visita permite não 
só uma imagem geral sobre o estado de conservação do acervo, ou do edifício, como 
também o planeamento de intervenções ou de metodologias de trabalho, ou seja, permite 
otimizar procedimentos, assim como adequar decisões futuras. Por exemplo, colocar ou 
não elementos dissuasores de proximidade como baias ou barreiras.
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Durante o tratamento dos dados obtidos, tornou-se evidente que no Palácio Nacional 
de Queluz foram registadas mais ocorrências durante o ano de 2020 (o ano de confina-
mento e o ano com menor número de visitantes) do que em qualquer outro ano de que 
existem registos (Tabela 3). Esse facto pode ser interpretado de duas formas: nesse ano, 
houve um maior cuidado na monitorização e, por isso, foram detetadas mais ocorrências; 
ainda neste ano, durante os períodos de encerramento, não estavam presentes os assis-
tentes de apoio ao visitante e, mesmo após a abertura, estas equipas foram reduzidas. 
Esses assistentes, normalmente presentes nas salas do percurso visitável, têm um papel 
fundamental na prevenção de acidentes ou de atos de vandalismo.
Tabela 3: distribuição anual do número de ocorrências identificadas no Palácio Nacional de Queluz de 2015 a 
setembro de 2021.

Outro fenómeno interessante, observado durante os períodos de encerramento ao 
público, foi o desenvolvimento de microrganismos na superfície de peças de mobiliário 
expostas em três das salas do Palácio Nacional de Sintra (Figura 5).

Figura 5: Desenvolvi-
mento de microrganismos 
no braço de uma cadeira 
em exposição no Palácio 
Nacional de Sintra em 
fevereiro de 2021.
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Este aparecimento e rápido desenvolvimento de bolores foi relacionado com a falta 
de circulação de ar, decorrente de muitas das portas do circuito de visita se manterem fe-
chadas. No início do confinamento, adotou-se para o período de encerramento o mesmo 
procedimento do período noturno em situação de normalidade, ou seja, mantiveram-se 
fechadas as portas de passagem do percurso expositivo.

Nas ações de monitorização foi rapidamente detetado esse problema e identificada 
a falta de circulação de ar como a sua causa. Para além de terem sido removidos os 
microrganismos, foi também posta em prática uma rotina diária de abertura de portas e 
janelas estrategicamente selecionadas, de forma a não comprometerem a segurança e 
a promoverem condições de ambiente desfavoráveis à proliferação de microrganismos.

3� Considerações finais
A fase inicial da pandemia de Covid-19 foi um pouco confusa devido ao desconhecimen-
to sobre a propagação do vírus e às incertezas sobre os meios mais adequados ao seu 
combate.

Um fator que reforçou bastante a confiança durante essa fase inicial foi a disponibili-
dade, nos palácios sob gestão da PSML, de equipamentos de proteção individual adequa-
dos e suficientes, que tinham sido adquiridos antes do início da pandemia e que permitiu 
que a falta desses equipamentos no mercado não fosse sentida internamente.

Felizmente, esta pandemia coincidiu com um ponto de evolução tecnológica que nos 
permitiu, apesar do distanciamento físico, manter um contacto rápido e fácil com colegas, 
quer dentro da PSML quer noutras instituições. O contacto interno por telefone ou por 
videoconferência atenuou a sensação de isolamento durante os dias de trabalho solitário 
e, por outro lado, a partilha generosa de experiências por parte de muitas instituições 
museológicas em todo o mundo, que publicaram os seus conhecimentos on-line, foi fun-
damental para atuar mais rapidamente e de forma mais confiante.

Repensar as tarefas e os projetos foi difícil, sobretudo pela incerteza do que o futuro 
traria, mas foi possível cumprir os objetivos ajustados e perceber rapidamente quão fun-
damentais são a monitorização das coleções e as ações de conservação preventiva que 
garantem a estabilidade do estado de conservação do acervo.

No caso da abertura ao público dos Aposentos de D. Maria Pia no Palácio Nacional 
de Sintra, também com esforço extra por parte dos conservadores-restauradores externos 
associados a este projeto, foi possível antecipar em três meses a sua conclusão.

Não foi possível, no entanto, realizar o programa de estágios “cuidar de coleções” em 
que a PSML é entidade de acolhimento de alunos de conservação e restauro da Universi-
dade Nova de Lisboa porque as aulas no ensino universitário passaram obrigatoriamente 
a ter um formato virtual durante o confinamento.

A comparação entre os dados recolhidos antes da pandemia e os dados obtidos 
durante a pandemia, confirmada pela prática do trabalho diário, mostrou claramente o 
impacto dos visitantes no acervo exposto e no património edificado. Na ausência de visi-
tantes, os recursos canalizados para as ações de limpeza do acervo e do património inte-
grado foram substancialmente reduzidos e puderam ser canalizados para outras frentes 
de trabalho.
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O confinamento foi uma oportunidade para repensar a gestão de coleções do ponto 
de vista da conservação preventiva, mas foi com muito agrado que a PSML reabriu os 
seus palácios a 5 de abril de 2021, pois a gestão dos palácios nacionais de Sintra por 
meio da sua recuperação, requalificação, revitalização, conservação, investigação, divul-
gação e exploração, tem com fim último a fruição pública.
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• Resumo
A imposição do distanciamento social decorrente da pandemia do COVID-19 afetou a for-
ma de comunicação entre as pessoas, criando ou ampliando conexões virtuais. No meio 
acadêmico também houve a necessidade de criar meios para possibilitar que a pesquisa, 
a extensão e o ensino não parassem totalmente nas universidades. Antes da pandemia, 
foi iniciada uma pesquisa sobre o pintor Helios Seelinger e seu quadro: “Alegoria, Sentido 
e Espírito da Revolução Farroupilha”. Esta investigação surgiu da necessidade de buscar 
informações históricas sobre ambos, devido à falta desses dados. Com este propósito se 
utilizou a pesquisa documental e bibliográfica, com o objetivo de responder quem foi este 
pintor, qual a motivação do artista para produzir este quadro e qual a importância desta 
obra para o Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa é uma ação do Projeto Unificado 
Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais (LACORBC) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Durante o período da pandemia houve a neces-
sidade de construir mecanismos de pesquisa e comunicação para dar prosseguimento ao 
trabalho. Neste artigo será relatado os resultados parciais das investigações e como elas 
continuaram durante a pandemia da COVID-19. 

Palavras-chave: Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha; Helios See-
linger; LACORBC; história da arte do RS.

• Abstract
The imposition of social distancing due to the COVID-19 pandemic affected the way people 
communicate, creating or expanding virtual connections. In the academic field, there was 
also the demand to create ways to avoid stopping completely the research, outreach, and 
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teaching activities at universities. Before the pandemic, research started about the painter 
Helios Seelinger and his painting: “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha”. 
This investigation arose from the need to seek historical information about both, due to the 
lack of such data. The approach to achieve this goal was a documentary and bibliographic 
research, seeking to answer who this painter was, his motivation to produce this painting, 
and its importance to the State of Rio Grande do Sul. The research is an action of the 
Projeto Unificado Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais 
(LACORBC) of the Universidade Federal de Pelotas (UFPel). During the pandemic period, 
there was the need to build research and communication mechanisms to continue the stu-
dy. Thus, this article reports the partial results of the investigation and how they proceeded 
during the COVID-19 pandemic.

Keywords: “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha”; Helios Seelinger; 
LACORBC; Art History of RS.

1� Introdução
Durante o processo da pandemia da COVID-19, o distanciamento social foi imposto à 
humanidade. Muitas rotinas foram modificadas, em todos os setores da vida cotidiana, 
um destes foi o da educação. Houve a necessidade da construção de uma forma de en-
sino on-line, em todos os níveis de formação. Em Pelotas, desde 16 março de 2020 até 
este momento da escrita, agosto de 2021, a estrutura física da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) está com as portas fechadas, salvo algumas exceções. Também foram 
fechados os museus, as bibliotecas, os arquivos e os demais acervos. Os pesquisadores 
ficaram órfãos daqueles aos quais recorrem para a busca de informações, soma-se a isso 
o distanciamento dos trabalhos de extensão que são desenvolvidos pela Universidade.

Como o ser humano tem a capacidade de adaptar-se ao meio, foram  modificados e 
inventados caminhos para que as atividades universitárias não fossem totalmente para-
lisadas. Mesmo estando há um ano e meio em isolamento social, professores, técnicos, 
pessoal administrativo e alunos mantiveram o trabalho de forma virtual, com algumas 
restrições e muita criatividade. Assim, os projetos, as pesquisas e demais ações da UFPel 
continuam produzindo conhecimento.

A UFPel disponibilizou a WebConf, que é um serviço de conferência na web, o qual 
possibilita encontros virtuais permitindo que, mesmo distantes geograficamente, os par-
ticipantes compartilhem áudios, vídeos, textos, imagens, quadro branco e a tela de seus 
computadores – e ainda é possível gravar as conferências realizadas para posterior aces-
so. Outra plataforma disponibilizada foi o Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Lear-
ning Environment) que é um ambiente virtual de aprendizagem, conhecido por AVA, que 
serve de ferramenta de apoio aos cursos de graduação, pós-graduação e capacitação, 
e aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, tanto na modalidade presencial como a 
distância.

Neste artigo serão abordados os aspectos referentes a um projeto em especial: Pro-
jeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais (LACORBC). 
Este Projeto Unificado, com ênfase em extensão, surgiu em 2019 através de um acordo 
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de cooperação técnico-científica celebrado entre a UFPel e o Estado do Rio Grande do 
Sul por intermédio da Secretaria da Cultura (SEDAC-RS), sob a coordenação da Profes-
sora Doutora Andréa Lacerda Bachettini.

O Projeto LACORBC tem como objetivo geral estabelecer parcerias para conserva-
ção e restauração de bens culturais com a comunidade externa à Universidade Federal 
de Pelotas, possibilitando, a outras instituições e pessoas físicas, recuperar os acervos 
de coleções particulares e públicas, de objetos afetivos e artísticos e de obras de arte em 
geral. O projeto tem como objetivo específico a restauração de duas pinturas de grandes 
dimensões em óleo sobre tela, pertencentes ao Museu Histórico Farroupilha de Piratini 
(MHF), “A Fuga da Anita Garibaldi a Cavalo”, de Dakir Parreiras, e “Alegoria, Sentido e 
Espírito da Revolução Farroupilha”, de Helios Seelinger.

O trabalho no LACORBC está em desenvolvimento, desde 2019, nas dependências 
do Museu do Doce do Instituto de Ciências Humanas (ICH), que cedeu uma sala para que 
o projeto acontecesse. A montagem do LACORBC no Museu iniciou no dia 26 de julho de 
2019, o espaço foi escolhido por comportar o tamanho da obra maior, de Helios Seelinger, 
além de estar localizado no centro da cidade de Pelotas, o que facilita a visitação do pú-
blico para acompanhar todo o processo de restauração.

Incluído nesse projeto existe uma ação que tem como objetivo o trabalho de pesquisa 
histórica sobre a obra, “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha”, e o pintor 
Helios Seelinger. Esta ação teve início junto com os processos de documentação, exames 
da obra e início do processo de restauração. O trabalho aqui apresentado trata desta ação 
do LACORBC.

Figura 1: Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha. Fonte: Diário da Manhã (MUSEU, 2019). 
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Quando o quadro de Seelinger chegou a Pelotas para restauração, em 2019, poucas 
informações sobre o histórico da obra e sobre o pintor constavam nos documentos. Era 
conhecido o nome do pintor que produziu o quadro no ano de 1925, como consta na tela, 
e o fato de que esse era um artista carioca renomado, que havia sido contratado pelo Go-
verno do Rio Grande do Sul para realizar a obra, a qual adornaria o Palácio do Governo, 
então em construção.

A explicação do tema do quadro que existia naquele momento era baseada no título 
da obra “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha” (Figura 1). Desse modo, 
era entendido que a mesma estava relacionada à Revolução Farroupilha, ou melhor, ao 
“espírito” da Revolução. Consultando pesquisas acerca da obra, encontrou-se no Traba-
lho de Conclusão de Curso (TCC) de Roble (2011) a explicação de que o quadro “prova-
velmente, representa a Revolução Federalista de 1923, mais especificamente representa 
a chamada Coluna Prestes, que foi um movimento político-militar, que nasceu no Rio 
Grande do Sul a partir dos conflitos da Revolução de 1923” (ROBLE, 2011, p. 34).

Percebeu-se nesses dados que havia algumas contradições. Desta forma, em para-
lelo com o início do trabalho de documentação e restauração da obra, houve a necessida-
de de iniciar um estudo para buscar informações sobre o histórico do quadro. Ficou esta-
belecido que seria realizada uma pesquisa para descobrir: Quem foi Helios Seelinger? O 
que motivou o artista a executar esta obra? Qual a importância desta pintura para o Rio 
Grande do Sul?

Até março de 2020 as pesquisas aconteceram de forma tradicional, com o agrava-
mento da pandemia, no Brasil, foram tomadas medidas para o distanciamento social, uma 
delas foi a suspensão de todas as atividades na UFPel, incluindo o trabalho no LACORBC 
e a pesquisa sobre o pintor Helios Seelinger e seu quadro em restauro. O Projeto acabou 
migrando para as plataformas digitais oferecidas pela UFPel, de modo que os integrantes 
da equipe começaram a manter contato através de encontros virtuais – para facilitar a 
comunicação entre os participantes, também foi iniciado o grupo do LACORBC no aplica-
tivo WhatsApp. Portanto, durante a pandemia foram criados meios para que a pesquisa 
histórica continuasse acontecendo de forma virtual por meio de repositórios disponíveis 
na web e de contatos com pesquisadores, fazendo uso das plataformas digitais. Nessa 
forma digital de investigação, embora ainda não concluída, conseguiu-se esclarecer al-
guns pontos e trazer à tona outros até então desconhecidos.

2� Metodologia
Segundo Lakato e Marconi (2003, p. 164), “nas investigações, em geral, nunca se utiliza 
apenas um método ou uma técnica, e nem somente aqueles que se conhece, mas todos 
os que forem necessários ou apropriados para determinado caso”. Então, os procedimen-
tos que foram utilizados para coleta de dados – os quais devem estar diretamente rela-
cionados com o problema a ser estudado, que foi a busca de informações sobre o pintor 
Helios Seelinger e a obra “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha” – foram 
os da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental.

Estes dois tipos de pesquisa estão incluídos em categorias mais amplas. Quanto à 
abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa que se caracteriza por permitir várias 
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fontes de dados com um quadro teórico flexível e amplo. Quanto à natureza, é uma pes-
quisa aplicada e, quanto ao objetivo, é uma pesquisa exploratória, a qual é indicada para 
aprofundar e organizar conhecimentos já desenvolvidos sobre determinado fenômeno.

A opção pela pesquisa documental, também conhecida como pesquisa de fontes 
primárias e secundárias, está relacionada a sua característica de uso de dados coleta-
dos em documentos. Esses podem ser do momento que o fato ocorreu ou documentos 
contemporâneos ao fenômeno. Então, observando os dados existentes no momento em 
que a obra chegou a Pelotas, optou-se por utilizar o procedimento documental que está 
de acordo com o problema de pesquisa, que será baseado na busca de informações, pre-
sentes em jornais e revistas da época em estudo, atas, contratos e anotações do artista.

Já a pesquisa bibliográfica, que também foi escolhida para este trabalho, tem como 
finalidade apresentar tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre o tema. De acordo com 
Lakato e Marconi:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, bo-
letins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográ-
fico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão (LAKATO; MARCONI, 2003, p.183). 

Na investigação aqui apresentada foram utilizados os dois tipos de fontes, tanto docu-
mental (autobiografia do autor, publicações oficiais, jornais e revistas da época, cartas, ain-
da procurando o contrato e as atas do Governo do RS) como fonte bibliográfica (relatório 
do MARGS, TCCs, livros de História da Arte, sites de museus e relatos da neta do pintor).

A pesquisa foi iniciada a partir dos relatórios apresentados pelo Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), que, desde 2011, estava responsável por rea-
lizar a restauração da obra, o que acabou não acontecendo (BACHETTINI; MICHELON; 
SCOLARI, 2019). Nesses documentos, encontrou-se uma pequena descrição da pintura 
e suas dimensões.

Em seguida, foi localizado o Trabalho de Conclusão de Curso de Robe (2011), no 
qual há um relato analisando a situação da pintura, naquele momento, e apresentando 
qual a influência da variação de umidade e de temperatura do local onde a obra estava, 
o prédio da Prefeitura do Município de Piratini, no processo de deterioração da mesma.

Após a análise das fontes existentes, partiu-se para a pesquisa nos sites de museus 
e em dicionários de História da Arte. Surgiram muitas dúvidas no processo, a busca pros-
seguiu por reportagens em jornais da época e revistas antigas, onde foram encontradas 
muitas informações instigantes, que acabaram tornando-se uma das principais fontes de 
dados da investigação.

Com o começo da pandemia da COVID-19, em março de 2020, houve a necessidade 
de suspender os trabalhos presenciais devido ao fechamento dos prédios da Universi-
dade e ao incentivo a que as pessoas ficassem em casa para manter o isolamento e o 
distanciamento social. Prevendo-se que seria um período de três a seis semanas, tudo 
foi interrompido: a pesquisa, a restauração e as atividades de extensão junto ao público 
visitante do LACORBC no Museu do Doce. Com o passar dos dias e a constatação de que 
o período de isolamento seria maior, decidiu-se que as atividades do Projeto, que eram 
possíveis de serem realizadas de forma remota, seriam retomadas, cumprindo o distan-
ciamento social e ativando a utilização de meios virtuais.
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A comunicação entre a equipe que trabalhava no projeto passou a ser apenas via 
WhatsApp, as pesquisas foram feitas utilizando a internet, buscando  repositórios virtuais, 
hemerotecas virtuais, sites de museus e banco de dados com trabalhos acadêmicos dis-
poníveis on-line. Também houve a busca na internet por pesquisadores que estavam tra-
balhando com a mesma temática e por familiares de Helios Seelinger. Os familiares foram 
localizados e contatados, estes enviaram por e-mail documentos e cópias de algumas 
páginas manuscritas da autobiografia do artista.

Esta ação do Projeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais conseguiu criar novos caminhos e dar prosseguimento ao trabalho da pesquisa 
histórica, mesmo durante a pandemia. Ainda não foi possível concluir o trabalho, pois há 
necessidade de alguns documentos que infelizmente ainda não estão digitalizados e nem 
disponíveis para serem acessados até o momento.

3� Resultados e discussão
A área da Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis possui um trinômio 
conceitual de trabalho que é a base de seus estudos, são eles: conhecimento do domínio 
técnico e prático da área, conhecimento científico e conhecimento humanístico. O primei-
ro está relacionado com as habilidades manuais, a capacidade de precisão e percepção 
das especificidades dos bens culturais, o conhecimento sobre os materiais, o domínio e a 
aplicação de técnicas e procedimentos específicos para executar intervenções delicadas 
e precisas sobre os bens culturais (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2019).

O segundo ponto do trinômio é o conhecimento científico, que abrange áreas como a 
química, a biologia e a física relacionadas aos bens culturais, assim como, as proprieda-
des dos materiais e os processos intrínsecos e extrínsecos de deterioração dos mesmos. 
O terceiro e último dos conhecimentos que formam a área da Conservação e Restauração 
é o conhecimento humanístico. Dentro desta área está inserido um amplo campo do co-
nhecimento das ciências humanas, artes e ciências sociais aplicadas, conhecimentos que 
darão ao profissional condições de atuar de forma crítica, assim como reconhecer o valor 
cultural dos objetos com os quais trabalha, ajudando, desta forma, na sua preservação.

No bojo do conhecimento humanístico, está incluída a História da Arte nos mais dife-
rentes tempos e lugares. Pesquisar sobre o histórico de uma obra e o artista que a execu-
tou, além de possibilitar reconhecer o valor cultural e artístico do objeto em restauração, 
também contribui com a escrita de novos capítulos da História da Arte. Com este enfoque, 
surgiu, como uma das ações dentro do projeto LACORBC, a pesquisa aqui relatada, com 
o objetivo de buscar informações sobre o quadro “Alegoria, Sentido e Espírito da Revolu-
ção Farroupilha” (Figura 1) e sobre Helios Seelinger – com o olhar a partir do conservador-
-restaurador e trabalhando no âmbito da História da Arte e da Memória Social.

Com o desenvolvimento da pesquisa, até o presente momento, foram obtidas in-
formações sobre o pintor, sua obra e o que ela representa para o Rio Grande do Sul. 
O quadro de Helios Seelinger foi produzido entre os anos de 1925 e 1926 na cidade de 
Porto Alegre, em óleo sobre tela, medindo 3.80m x 5.70m. Seelinger era um conhecido e 
prestigiado pintor carioca com formação no exterior, já havia produzido obras de arte de 
grande porte. Realizou várias viagens a Porto Alegre para expor, fato esse que acabou 
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incentivando o circuito das artes na capital gaúcha. Participava do grupo “Os 13”, o qual 
foi responsável pela realização da grande exposição de 1925: Salão de Outono de Porto 
Alegre, um importante marco para a História da Arte do RS. Desta forma, ficou conhecido 
na cidade enquanto ainda realizavam a construção do Palácio Piratini (naquela época 
Palácio do Governo do Rio Grande do Sul ou Palácio Presidencial) e compravam obras 
de arte para decorá-lo. Além de sua fama e estreito relacionamento com a comunidade 
porto-alegrense, o artista era um republicano, isto é, pertencia ao partido que governava 
o estado naquele momento.

Oswaldo Aranha, político republicano, teve a ideia para a pintura e fez a encomenda 
a Helios Seelinger. A tela foi oferecida por particulares ao Governo do Rio Grande do Sul 
(BELLAS-ARTES, 1926). Seelinger e Aranha se conheceram em Paris por volta de 1914, 
quando os dois estudavam naquele país (SEELINGER, p. 37). No ano seguinte, encontra-
ram-se em uma exposição do pintor em Porto Alegre. Segundo Seelinger,

Em 1925 já elle [Oswaldo Aranha] sonhava com a revolução, e entusiasmado 
pedio-me [para Helios Seelinger] uns croquis para um quadro que empolgasse 
as massas e o valor do Rio-Grande do Sul. Alguns dias depois levei uns esbo-
cetos e acordei-o cedo do leito – no quarto que dormia seu amigo Zé da Mata. 
Gostou e combinamos o título que seria “Para o Brasil” ou “Pelo Brasil”. Pelo é 
de cavalo – exclamou o Zé da Mata. Depois de boas gargalhadas – de pelo ou 
para – ficou “Rio Grande do Sul para o Brasil”. O quadro está e pertence ao 
Palácio do Governo em Porto Alegre (SEELINGER, p. 37) (Grifo nosso).

Figura 2: Helios Seelinger 
com a tela em produção na 
cidade de Porto Alegre. 
Fonte: O Jornal (BELLAS-
-ARTES, 1926, p.3).

Em 1925, Helios fez uma versão preliminar do quadro hoje intitulado “Alegoria, Sen-
tido e Espírito da Revolução Farroupilha”. Esta primeira versão ele chamou de “Pelo 
Rio Grande, Pelo Brasil”. Ele transferiu-se para Porto Alegre por um ano e meio e cons-
truiu um ateliê especial, de caráter provisório (Figura 2), para realizar a encomenda 
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(BELLAS-ARTES,1926, p. 3). Seelinger nomeou a versão final do quadro de “Pelo Rio 
Grande Para o Brasil” (BELLAS-ARTES,1926, p. 3) (Grifo nosso). A moldura, segundo o 
pintor, “foi executada em madeira nacional, sul-rio-grandense. É um paciente trabalho de 
talha feito pelos Irmãos Jamardo” (BELLAS-ARTES,1926, p. 3).

Com relação ao que foi retratado no quadro, será apresentada a explicação do pró-
prio autor. De acordo com Seelinger, ele ( Figura 3)

[...] desdobrou o assunto do quadro em duas partes, sendo uma histórica e outra 
simbólica. Na parte superior da tela, entre nuvens, simbolizou ele os primeiros 
vultos que tombaram nas diversas revoluções gaúchas, desde 1835 até aos 
dias presentes, vendo-se, por isto, no conjunto, as figuras de Baltazar do Bem, 
Bozano, Flores [...] (BELLAS-ARTES ,1926, p. 3).

Figura 3: Parte superior do quadro de Helios Seelinger. Fonte: LACORBC / Edemar Jr., 2021.

Na parte histórica da obra (Figura 4), que ocupa o primeiro plano do quadro, o pintor 
retratou que: 

Representa uma força que chega vitoriosa e marcha resoluta pronta para novas 
e gloriosas etapas. O artista procurou apresentar ali o espírito militar dos filhos 
do pampa, os tipos característicos das raças que habitam as diversas regiões 
do Rio Grande do Sul e de cuja amálgama vem surgindo, viril e forte, enérgico e 
decisivo, o tipo nacional do sul do país (BELLAS-ARTES,1926, p. 3).

O quadro foi entregue ao governo do Rio Grande do Sul no início de 1926. Sabe-se 
que até 1940 ele ainda estava decorando o Palácio do Governo (o nome Palácio Piratini 
foi outorgado em 1955) na capital Porto Alegre (ARTES, 1940, p. 9).

Figura 4: Parte inferior do quadro de Helios Seelinger. Fonte: LACORBC / Edemar Jr., 2021.
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Em 1955 foi criada uma comissão no Palácio Piratini para decidir sobre o destino das 
pinturas que ornamentavam este prédio. Houve uma decisão do governo de redecorar 
o Palácio, ficando as obras sem utilidade naquele local. Segundo Corona (1973 apud 
ROBE, 2011, p. 25), “Encostados às paredes, ao lado da escadaria central, já referida, 
existem ainda os seguintes quadros emoldurados: tela de Helios Seelinger, figurando o 
povo em armas sob a inspiração dos feitos do passado”. O relato segue, sugerindo que 
essa tela teria o destino de outras duas, ou seja, o Museu Histórico Farroupilha na cidade 
de Piratini, mas, de acordo com Robe (2011), a obra só chegou ao Museu em 1959, já 
com uma mudança do nome, sendo então intitulada “Alegoria, Sentido e Espírito da Re-
volução Farroupilha” e não mais “Pelo Rio Grande, para o Brasil”.

No Museu Histórico Farroupilha não havia condições físicas da pintura ficar na verti-
cal, então por 40 anos o quadro ficou inclinado, encostado na parede de uma sala quase 
sem movimento, luz artificial ou natural, o que contribuiu com a preservação da tela. Em 
1998 o quadro foi inspecionado pela conservadora- restauradora do MARGS, Naida Cor-
rêa, que segundo Robe (2011) diagnosticou o seguinte: 

A análise constatou as seguintes patologias na obra: dois furos próximos à base 
e um rasgo central na altura dos olhos. Revela a inclinação da obra em relação 
ao chão, a qual formava um ângulo de 77°, o que forçaria a tela a depositar parte 
de seu peso nas travas de sustentação do suporte. Outra questão relatada pela 
conservadora é sobre a pouca iluminação do local onde a obra encontrava-se 
exposta. A conservadora Naida supôs que a obra foi estirada no local, após 
ser desmontada para o transporte de Porto Alegre para Piratini no momento da 
doação e que esta não foi estirada de maneira correta, pois a obra apresentava 
ondulações na base. Ao final do relatório, afirma que a obra não está muito da-
nificada e que vem se mantendo conservada. Indica que a obra não pode per-
manecer na posição encontrada, pois o peso poderá romper as fibras do tecido 
que compõe a tela (ROBE, 2011, p. 41).

No ano de 2005, o quadro passou por um processo de limpeza e higienização pela 
restauradora Leila Sudbrack, no município de Nova Petrópolis. Poucas informações exis-
tem sobre os processos realizados. Quando retornou para Piratini, o trabalho foi colocado 
no saguão da Prefeitura, pois esse espaço tinha um pé-direito adequado à altura da pin-
tura, fazendo com que esta ficasse na vertical. Robe (2011), no seu TCC, diagnosticou o 
bom estado da pintura, como já apresentado anteriormente.

Entre os dias 16 e 17 de maio de 2011, oito obras históricas foram desmontadas e 
acondicionadas em Piratini para serem transportadas para o MARGS (RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO MÊS I, 2011), onde ocorreria o restauro. Segundo Bachettini, Michelon e 
Scolari (2019), a pintura de Seelinger estava incluída neste processo, o qual tinha como 
objetivo:

[...] um projeto de recuperação do acervo pictórico do Museu Histórico Farrou-
pilha sendo oito pinturas, incluindo as três obras originárias do Palácio Piratini, 
transferidas para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul para que fossem rea-
lizadas suas restaurações. O projeto não foi finalizado e a pintura de grandes 
dimensões ficou enrolada no material do acondicionamento para transporte até 
o ano 2019, quanto iniciou-se o acordo de cooperação técnica entre a UFPel e 
Governo do Estado (BACHETTINI; MICHELON; SCOLARI, 2019, p. 51).

Mesmo o quadro de Helios Seelinger pertencendo ao grupo dos que seriam restau-
rados, este processo acabou não acontecendo e a pintura ficou enrolada em um cano de 
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PVC até 2019. Com a assinatura do acordo de cooperação entre UFPel e SEDAC-RS, os 
professores, técnicos, estudantes e pesquisadores do Projeto LACORBC inseriram-se na 
história do quadro: limpando, conservando, restaurando e resgatando a sua história para 
que no futuro outros possam continuar contando a história desta importante obra de arte 
para o Estado do Rio Grande do Sul.

4� Considerações finais
Com os primeiros dados da pesquisa foi possível avançar no conhecimento do histórico 
da obra e do pintor. O quadro foi produzido entre os anos 1925 e 1926 na cidade de Porto 
Alegre. A obra foi pensada e encomendada a Helios Seelinger por Oswaldo Aranha para 
ser doada ao Governo do Rio Grande do Sul e adornar o Palácio do Governo, então em 
construção. 

A explicação acerca do tema do quadro foi apresentada pelo próprio pintor como 
sendo uma alegoria que representa o povo gaúcho em marcha, armado, enaltecendo o 
Brasil, mas disposto a lutar por ele quando for necessário. Esta disposição para a batalha 
é inspirada nos vultos do passado, que aparecem na parte superior do quadro, e que tom-
baram nas guerras gaúchas desde 1835 até 1925.

Também descobriu-se a importância de Helios Seelinger naquele momento histórico, 
como foi construído o relacionamento dele com os gaúchos e a importância do pintor para 
a cena das artes visuais locais. A mudança no nome da obra ainda não foi totalmente 
desvendada, necessitando de novas buscas por informações em arquivos que não estão 
disponíveis on-line. Mas sabe-se que o título atual da pintura foi inventado por outras pes-
soas, que não o artista, pelos anos de 1950. Mesmo havendo referência a vários nomes, 
destaca-se que o quadro foi nomeado originalmente como “Do Rio Grande Para o Brasil”. 

Outra questão importante observada na investigação acerca do quadro de Seelinger 
é a falta de documentação. Todo o histórico de uma pintura deve ser sempre registrado 
por imagem e por texto, quer seja uma descrição ou documentos, e estes registros devem 
estar junto da obra. A não existência da documentação sobre o bem em estudo originou a 
necessidade desta pesquisa.

Durante o período da pandemia da COVID-19, foram utilizados meios virtuais dispo-
nibilizados pela UFPel além de outros já existentes. Esta ação possibilitou a continuidade 
da comunicação entre os membros da equipe do LACORBC, assim como o prossegui-
mento das pesquisas em meios virtuais disponíveis e a busca e contato, de forma virtual, 
com prováveis informantes. Essa movimentação fez com que a pesquisa pudesse avan-
çar durante o distanciamento social.

Com a revelação sobre a mudança do nome da pintura e as relações existentes en-
tre arte e política, as quais esclareceram alguns pontos com relação à obra, à escolha do 
pintor, à solicitação para sua realização e à retirada do quadro do Palácio do Governo, de-
ve-se ainda aprofundar a investigação. Por meio da pesquisa documental, a investigação 
deve tentar encontrar outras fontes documentais que possam melhor esclarecer as des-
cobertas até então realizadas e explicar os pontos ainda nebulosos no entorno desta obra 
de arte. Devido à pandemia da COVID-19, em 2020 a restauração da tela foi paralisada e 
encontra-se ainda neste estado, sem previsão de retorno das atividades.
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• Resumo
O advento da pandemia da Covid-19 nos demandou socialmente uma adaptação quanto 
às nossas relações, incluindo o âmbito cultural e patrimonial. Tal desafio impulsionou, a 
partir de março de 2020, o Laboratório de Conservação (LACON) a equilibrar as ativida-
des relacionadas a sua missão com o novo cenário pandêmico, que restringiu não só o 
contato pessoal como o uso dos espaços e a característica das ações de conservação 
e restauro dos acervos. No presente artigo, portanto, apresentamos a experiência de 
conservação patrimonial realizada seguindo as orientações governamentais locais sobre 
questões sanitárias e planejamento de projeções das fases de flexibilização projetadas 
pelo governo estadual do Rio de Janeiro. Ademais, apresentamos a importância da pre-
servação patrimonial, principalmente quando seu significado é compreendido e assimila-
do por todos os setores que atuam sobre as coleções. 

Palavras-Chave: pandemia; patrimônio cultural; conservação. 

• Abstract
The Covid-19 pandemic has socially demanded an adaptation of our interactions, inclu-
ding in the cultural and patrimonial sector. This challenge has stimulated, since March 
2020, the Conservation Laboratory (LACON) to balance the activities related to its mission 
with the new pandemic scenario. This situation not only required physical distancing, but 
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also restricted the use of the workspace and the procedures related to cultural heritage 
conservation and restoration. In this paper, therefore, we present the experience of col-
lection conservation, following local government guidelines on sanitary rules and planning 
strategies to attend the flexibilization projected by the state government of Rio de Janeiro. 
Besides, we indicate the importance of preserving heritage, mainly when its significance is 
understood and assimilated by all departments that work with the collections.

 Keywords: pandemic; cultural heritage; conservation.

1� Introdução
O Laboratório de Conservação (LACON) está localizado no município de Niterói (RJ), ins-
talado no Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (MHAERJ). Sua missão 
e principais atividades estão relacionadas ao apoio às unidades museais da Fundação 
Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) na conservação de 
acervos; apoio a outras instituições ligadas ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 
assuntos relativos à conservação do acervo; realização de consultorias a instituições não 
governamentais, caso haja solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro; apoio às 
equipes de museologias na definição de critérios técnicos para empréstimo e cessão de 
acervo; organização de palestras e oficinas. 

Como apresentado acima, o LACON, estruturalmente, está voltado para atender as 
demandas patrimoniais da região fluminense, principalmente dentro do campo da conser-
vação preventiva (ICOM CC, 2008). Assumir esse enfoque de trabalho significa um com-
prometimento relacionado aos cuidados de rotina das coleções – em que muitas vezes 
o primeiro passo é a sensibilização da equipe para a importância dessas ações, pois o 
resultado de uma postura voltada para a conservação patrimonial costuma ser assimila-
da como efetiva a médio ou longo prazo. Além disso, ter a conservação preventiva como 
base permite uma melhor adaptação de ações de acordo com a necessidade e a realida-
de de cada unidade cultural que solicita apoio.   

Diante da pandemia da doença causada pelo SARS-CoV-2 (Covid-19) e as conse-
quentes normativas governamentais restritivas para prevenção de seu contágio, manter a 
conexão com unidades de cultura e a troca de experiência com profissionais de distintas 
áreas de conhecimento se apresentou como o caminho a ser seguido para superar os de-
safios apresentados em um momento de crise sanitária e instabilidade social. Em função 
desta situação, a partir de março de 2020, o LACON adaptou suas demandas, conseguin-
do, no entanto, permanecer com ações presenciais até o presente momento de maneira 
ininterrupta. 

2� Metodologia
No campo da conservação-restauração nos baseamos na gestão de riscos para a defini-
ção de cuidados patrimoniais. No caso das restrições em função da pandemia, a indefini-
ção do período, a limitação de circulação de pessoas, o pouco conhecimento sobre o vírus 
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e a necessidade de envolver profissionais de outras áreas na conservação de acervos 
foram alguns dos desafios enfrentados, principalmente quando as primeiras normativas 
governamentais foram implementadas.

Como a primeira recomendação institucional foi a atividade remota para os funcioná-
rios enquadrados como grupo de risco, bem como a organização de escala presencial dos 
demais integrantes da equipe visando a redução de concentração de pessoas circulando 
diariamente no espaço, o primeiro enfoque do laboratório foi estabilizar tratamentos em 
andamento, com a finalidade de acondicionar esse acervo para uma estadia de médio 
prazo. Além disso, organizar as atividades remotas e transformar o livro de movimenta-
ção de obras do setor em uma tabela de acesso virtual. Assim, o controle dos acervos e 
a comunicação entre os diversos setores responsáveis pela coleção se manteria efetiva.

Com a intensificação das restrições presenciais em função do avanço da pandemia 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, as atividades presenciais foram limitadas às 
vistorias técnicas e de manutenção, considerando para esta escala a possibilidade de 
deslocamento de cada integrante da equipe. Neste sentido, a equipe do LACON partici-
pou durante o período necessário como apoio técnico das vistorias das coleções da Casa 
da Marquesa de Santos - Museu da Moda Brasileira (CMS-MMB), Museu Antonio Parrei-
ras (MAP) e Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (MHAERJ). Essas 
vistorias, além de monitorar as condições do acervo nos espaços museais, permitiram 
ações simples como a substituição de acondicionamentos degradados além da manuten-
ção mínima da rotina de cuidados desses espaços.

• Atividades técnicas integradas  
A convivência de um representante do museu e um técnico do LACON nas vistorias de 
acervo teve como premissa uma ação conjunta, não apenas uma divisão de responsabili-
dade onde um viabiliza o acesso enquanto o outro realiza a ação. Essa postura teve como 
objetivo que ambos pudessem colaborar nas tomadas de decisões necessárias durante 
a realização da vistoria, nas quais muitas vezes também havia participação virtual de 
profissionais em trabalho remoto. Como complementação a essa atividade presencial, so-
maram-se reuniões virtuais de equipe para organizar as demandas de maneira a manter 
a atividade o mais objetiva possível.  

Essa ação conjunta resultou no estreitamento da relação com os museólogos e equipe 
técnica envolvida com as coleções vistoriadas, desenvolvendo-se em apoio para padroni-
zação das informações de monitoramento climático das unidades museais da FUNARJ e 
auxílio na leitura de dados registrados. Desta maneira, cada profissional envolvido, pre-
sencial e remotamente, pôde contribuir com sua experiência e colaborar para melhorar as 
condições de salvaguarda do patrimônio, além de expandir a percepção e importância da 
gestão de risco patrimonial a outras áreas técnicas desses museus.
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Figura 1: Imagem referente a vistoria da 
reserva técnica do MHAERJ no dia 31 
de julho de 2020 e publicada em 17 de 
agosto de 2020 na rede social do museu. 
Disponível em: <https://www.instagram.
com/p/CD_dzZkpFHI/>.

Além de apoio em vistorias técnicas, os processos em andamento no momento de 
restrições de circulação de pessoas, relacionados a empréstimo e transferência de acer-
vo, também demandaram ações presenciais com apoio da equipe do LACON. Neste caso, 
o envolvimento de equipes externas e traslado de obras foram consideradas na logística 
para a execução da atividade. O planejamento da ação considerou fatores como cálculo 
de pessoal necessário, procedimento de manuseio de acervo e espaços de conferência 
dos laudos individuais de estado de conservação relacionados à devolução ou recebi-
mento, assim como do espaço de quarentena, sem infringir as restrições sanitárias que 
também precisavam ser consideradas e dimensionadas.  

Em paralelo às atividades citadas anteriormente, a assessoria técnica a espaços cul-
turais fluminenses necessitou ser adaptada ao modelo remoto. O objetivo dessa atividade 
é assessorar tecnicamente esses espaços que, muitas vezes, não contam com a presen-
ça de um profissional da conservação-restauração. A adaptação para a comunicação vir-
tual também precisou ser personalizada de acordo com cada demanda apresentada pelos 
solicitantes. Para ampliar seu poder de ação, esta atividade passou a integrar o Projeto 
Museu Presente, realizado pela Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, desenvolvido para atender as necessida-
des confrontadas por profissionais dos museus nos tempos atuais de isolamento social.
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Figura 2: Imagem promocional do Projeto 
Museu Presente, publicada em 07 de ju-
lho de 2020 na rede social da SECEC/RJ. 
Disponível em: <https://www.instagram.
com/p/CCWWOLFJYdi/>. 

Tais conexões permitem conhecer a realidade da maioria das instituições museológi-
cas e arquivísticas fluminenses quanto ao seu corpo técnico, no qual  se nota a ausência 
de profissionais específicos deste tipo de acervo. Neste sentido, as atividades preserva-
cionistas não se encontram concentradas nas mãos de profissionais da conservação e 
restauro. Normalmente, os profissionais a cargo dessas coleções são de áreas afins e 
é importante que se reconheçam e atuem como gerenciadores de risco e estimulem os 
demais integrantes da equipe a se capacitar para a realização de atividades como, por 
exemplo, organização, manuseio e acondicionamento do acervo. 

A compreensão da importância dessas ações é a base, o primeiro passo para ofe-
recer a proteção necessária aos acervos enquanto esta realidade agravada pelo cenário 
pandêmico persistir, principalmente nesses locais cujo quadro técnico costuma ser bas-
tante reduzido. Nesta realidade onde há uma maior limitação de equipe, as vistorias téc-
nicas mencionadas anteriormente necessitam de um maior envolvimento de profissionais 
de outras áreas, significando uma menor possibilidade de ação direta aos bens integran-
tes desses acervos. Tal fato não diminui a importância dessa ação, uma vez que vistorias 
mais frequentes identificam possíveis riscos com maior rapidez e facilita o planejamento 
de ações que envolvam procedimentos diretos com o acervo em questão.

https://www.instagram.com/p/CCWWOLFJYdi/
https://www.instagram.com/p/CCWWOLFJYdi/
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Entre os conservadores-restauradores, vale ressaltar a importância da rede de co-
municação gerada neste período para compartilhar experiências e conhecimento. Seja 
por proximidade em função da atuação profissional ou em consequência de parcerias 
institucionais existentes, essa rede foi ampliada através de sua conexão com outros nú-
cleos de profissionais da cultura e constituiu a base para lidar com o momento enfrentado 
por todos enquanto sociedade. Assim, essa rede de discussões auxiliou o LACON, entre 
outros temas, com a pesquisa de materiais compatíveis para a sanitização dos espaços 
museais sem prejudicar o patrimônio nele existente. 

A importância e o reflexo dessas discussões entre os núcleos de profissionais da 
cultura encontram-se materializadas nos protocolos elaborados pelas instituições para se-
rem seguidos de modo a cuidar profissionais, patrimônio e público. Ao estar vinculado ao 
governo estadual fluminense, o LACON pôde colaborar no processo de elaboração dos 
protocolos da Funarj (FUNARJ, 2020) e SECEC/RJ (SECEC/RJ, 2020) em conjunto com 
profissionais de outras áreas de maneira a incluir perspectivas e experiências mais próxi-
mas às necessidades e realidades encontradas nas instituições, sejam elas fluminenses 
ou nacionais. Em paralelo, o conhecimento técnico permitiu ao LACON integrar o grupo 
de pareceristas para análise de projetos inscritos no Edital Lei Aldir Blanc da SECEC/RJ, 
cujo objetivo é o auxílio aos profissionais da cultura a se manterem ativos profissional-
mente durante o período de maior restrição às ações culturais em formato presencial.

• Conexões virtuais: educação patrimonial através da conservação
Durante os meses mais intensos de restrições, as redes sociais, de maneira geral, passa-
ram a ser mais utilizadas, e os espaços culturais necessitaram adaptar seus conteúdos a 
essa nova realidade para se manter ativos durante esse período. Neste sentido, pensan-
do na disseminação de informações relativas às atividades museológicas desenvolvidas, 
mesmo com os espaços culturais fechados, o LACON e as unidades museais da FU-
NARJ encontraram nas redes um espaço propício para, além de fornecer,  um conteúdo 
simples e didático sobre a conservação através de postagens semanais, promover um 
diálogo direto com os usuários da internet, ampliando a capacidade de formação de pú-
blico desses espaços e criando novas conexões que permitissem o acesso, mesmo que 
virtual, aos acervos.  

Para alcançar esta finalidade, essa série de publicações procura assimilar a conser-
vação à realidade desse momento, no qual, ao estarem em casa, as pessoas poderiam 
reconectar-se com objetos históricos, afetivos e até mesmo decorativos existentes em seu 
entorno. Esse entendimento é possível uma vez que, partindo de um sentimento compre-
endido pelo público através dos objetos com o qual se relacionam no ambiente doméstico, 
alcança-se a perspectiva de sua conservação e restauração. A partir desse entendimento 
se reconhece que, assim como os acervos museológicos são de suma importância para 
a preservação da memória cultural, os objetos dotados de valor afetivo transformam-se 
em objetos da conservação à medida que importam enquanto identidade, como observa 
Salvador Muñoz Viñas em sua Teoría Contemporánea de la restauración (MUÑOZ VIÑAS, 
2003, p. 62-63). 
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A estrutura deste canal de comunicação, além de informações didáticas a respeito 
dos danos que podem afetar os acervos museológicos, apresenta conteúdo sobre as pos-
sibilidades de conservação de objetos. Acompanhando o texto, são anexadas fotografias 
de obras que pertencem às unidades museais e que ilustrem o conteúdo das postagens. 
Faz-se necessário observar que as postagens são publicadas nos perfis dos museus da 
FUNARJ, e ao utilizar as distintas coleções dos respectivos espaços apoiados diretamen-
te pelo LACON, possibilita-se a diversificação de conteúdo, além de permitir a conexão 
entre as unidades museais e parceiros, ampliando o público alcançado pela postagem. 
Cada sugestão de publicação é produzida pela equipe do LACON, avaliada e aprovada 
pelas respectivas equipes museológicas e de comunicação.

Figura 3: Imagem referente à publicação 
de 08 de janeiro de 2021 na rede social 
da Casa de Oliveira Vianna sobre acondi-
cionamento. Disponível em: <https://www.
instagram.com/p/CJzD7sjJMta/>.

3� Resultados e discussão
As constantes adaptações exigidas pelo novo contexto mundial nos desafiam enquanto 
equipe múltipla e ativa em diversos setores culturais. A importância da implementação de 
políticas de preservação patrimonial como ação primeira foi exposta evidenciando que 
somente a partir delas são definidas as diretrizes relacionadas à conservação direta sobre 
um bem. Esta perspectiva não só possibilitou a manutenção de uma rotina de salvaguarda 
das coleções entre os meses de maior reclusão, como desafiou os profissionais relacio-
nados a elas a repensarem suas posturas, possibilitando novos olhares diante do acervo 
sob sua responsabilidade.

No caso dos museus com os quais o Lacon apoiou em ações presenciais, a estrutura 
presencial em escalas propiciou maior interação entre os vários setores existentes, levan-
do a uma maior sensibilização a respeito das necessidades conservativas dos acervos. 
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É perceptível, portanto, o impacto das ações indiretas não só sobre as próprias coleções, 
mas sobre todas as equipes que desempenharam as funções de acompanhamento e mo-
nitoramento dos acervos: se antes as atividades da conservação não eram diretamente 
abrangidas por tais setores, agora passaram a ser entendidas como parte da salvaguarda 
dos espaços neste período de exceção. 

A necessidade de atividades remotas impôs uma aceleração de mudanças na es-
trutura laboral preexistente, no que se refere ao uso de meios digitais. No caso das as-
sessorias remotas, por exemplo, nota-se que apesar das limitações quanto ao tipo de 
apoio possível nesse formato, elas permitem uma melhor logística para a resolução das 
questões levantadas pelo solicitante. Nos casos de maior complexidade, a compreensão 
da necessidade e das limitações do solicitante possibilita traçar etapas que definem uma 
logística passível de realização de acordo com a realidade da instituição assessorada. As-
sim, as ações com atenção presencial serão definidas dentro dessa logística e realizadas 
de maneira mais objetiva.

A conexão entre núcleos de profissionais da cultura pôde colaborar no processo de 
elaboração dos protocolos sanitários referentes a este segmento, incluindo a relação de 
cuidados para ambientes históricos ou que salvaguardam acervos arquivístico, bibliográfi-
co e museológico. A implementação desses protocolos desenvolvidos a partir da necessi-
dade imediata de normas e procedimentos diante da pandemia da covid-19 se apresentou 
como ferramenta de uso cotidiano, sendo suporte para toda equipe das instituições tanto 
no que diz respeito às ações de convívio interpessoal quanto às ações conservativas. 

No âmbito da organização das publicações que compreendem assuntos da área de 
conservação, juntamente com a divulgação de acervos das unidades museais sob gestão 
da FUNARJ, houve um retorno interativo em forma de dúvidas, compartilhamentos e ob-
servações a respeito das publicações sobre o tema. Tal retorno demonstra com efetivida-
de que a equipe alcançou os objetivos propostos ao produzir tais publicações: gerar maior 
entendimento sobre a importância da constância das ações de conservação e suas pos-
sibilidades, ou seja, demonstrar que esta não se limita ao ambiente dos museus; mostrar 
que a salvaguarda também pode ser realizada com medidas, em muitos casos, simples; 
e, por fim, construir um canal de conexão com o público e mostrar que as possibilidades 
e finalidades do espaço museológico não se limitam ao espaço físico.

Conforme previsto, a flexibilização das restrições sanitárias intensificou progressi-
vamente as escalas presenciais, permitindo, em setembro de 2020, o retorno das ações 
diretas de conservação de acervo sem, no entanto, interferir na contribuição de conteú-
do para postagens em redes sociais. Além de auxiliar na divulgação da importância das 
ações de conservação, tais publicações tornaram-se um canal efetivo de conhecimento 
das coleções e divulgação das exposições dos museus da FUNARJ, incluindo a abertura 
para visitação presencial no MHAERJ, em março de 2021. 

Vale lembrar que durante todo esse período o LACON manteve atividades presen-
ciais de maneira ininterrupta, demonstrando o comprometimento com a conservação pre-
ventiva, postura adotada como base pelo laboratório. A interação com técnicos de diver-
sas áreas que convivem no espaço museológico para a realização da rotina de cuidados 
com as coleções, demonstrou a importância desse envolvimento, mesmo que de forma 
indireta, pois obteve como resultado curiosidades e questionamentos por parte desses 
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agentes, permitindo consequentes discussões sobre o acervo e seus cuidados. Neste 
sentido, compartilha-se as preocupações e se amplia o grupo de pessoas atentas e iden-
tificadas com o acervo. 

4� Considerações finais
Em função do desconhecimento sobre a Covid-19 e seu contágio, principalmente nos 
primeiros meses do ano de 2020, as discussões entre os núcleos de profissionais da 
cultura foram essenciais para o cuidado com profissionais, patrimônio e público. Com as 
constantes descobertas científicas, somam-se novas  perspectivas que, ao serem com-
partilhadas, enriquecem as discussões para superar essa crise sanitária, além de refletir 
acerca do patrimônio e de sua conservação.

O LACON, enquanto laboratório de conservação vinculado ao governo do Estado 
do Rio de Janeiro, desempenha atividades que vão desde o cerne do significado ativo da 
profissão, promovendo ações de salvaguarda dos acervos museológicos e bibliográficos, 
até atividades que possibilitam o acesso destes acervos ao público, seja ele composto 
por pesquisadores ou visitantes, o que mobiliza novos olhares e interpretações sobre a 
dimensão que a profissão do conservador-restaurador possui, atuando diretamente e in-
diretamente sobre os acervos. 

Ao longo dos anos, o LACON manteve o seu enfoque na conservação preventiva em 
trabalho conjunto com profissionais que lidam com acervos de unidades culturais perten-
centes ou parceiros do governo fluminense, obtendo resultados positivos. Durante esse 
momento de crise sanitária e social, essa experiência e abordagem pôde ser ampliada 
a outros agentes que trabalham nesses espaços de maneira indireta ao acervo, fazendo 
sua guarda.  

Dentro deste novo cenário, a equipe procurou se mobilizar para atender as neces-
sidades e demandas, principalmente de unidades culturais, direcionadas ao laboratório 
pela FUNARJ e pela SECEC/RJ. Apesar das restrições e limitações de ação presencial 
do trabalho, o período vivido nos últimos meses revelou a importância da manutenção do 
vínculo entre as áreas de suporte museológico a fim de garantir a salvaguarda do acervo, 
preservação do patrimônio e divulgação de conteúdo interdisciplinar. 

O reconhecimento das dificuldades a serem enfrentadas desde o início da mobiliza-
ção e o auxílio na elaboração de um plano de ação que, além da equipe do LACON, en-
globasse todo o corpo de funcionários de cada unidade cultural, trouxeram resultados sa-
tisfatórios no que diz respeito ao compromisso do laboratório com o zelo pelo patrimônio.

As restrições enfrentadas não se limitaram a questões internas das instituições. Du-
rante o fechamento das unidades culturais em decorrência da pandemia, foi impossibilita-
do ao público o acesso direto a esse acervo. Fomentar as plataformas digitais, portanto, 
apresentou-se como um meio de aproximar as coleções pertencentes a museus de seu 
público, sob uma ótica conservativa. Afinal, a presença desses objetos artísticos ou histó-
ricos em exposições significa que as ações de conservação-restauração são implementa-
das, mas nem sempre são perceptíveis ao público em geral.  

A impossibilidade de atuação direta sobre as coleções não deve significar ausência 
de atuação, assim como a conservação não deve ser incorporada enquanto atividade 
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passível de realização mediante recursos exclusivos e inacessíveis. A sugestão e apoio 
para a elaboração de projetos para submissão em editais de fomento à cultura são um 
caminho motivacional para essas equipes e visam preencher essas lacunas enquanto 
o quadro técnico não pode ser ampliado. Entender as particularidades dos diferentes 
ambientes em que se localizam os acervos, bem como os limites que as atuações das 
diferentes equipes devem respeitar, vem a ser opção plausível enquanto política preser-
vacionista em um período de exceção como este. 

Mesmo com a manutenção de cuidados para evitar o contágio da Covid-19, a cres-
cente flexibilização das restrições sanitárias permitiu, ainda no ano de 2020, o retorno 
das ações diretas de conservação de acervo, no entanto algumas das atividades inter-
rompidas em março do ano de 2020 ainda não foram retomadas. Entre essas atividades 
encontram-se as oficinas de capacitação, que costumam ser realizadas em diferentes 
municípios fluminenses, e orientações práticas nas instalações do LACON, direcionadas 
a técnicos de instituições culturais quanto ao tratamento de conservação de coleções sob 
guarda desses espaços. O retorno dessas atividades está em planejamento, mas depen-
de de uma estrutura de cuidados para garantir a segurança de todos os envolvidos.
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• Resumo
As mídias virtuais propiciam interatividade e novas experiências com o Patrimônio Cultu-
ral, cuja extroversão pode se dar por diversos meios e ferramentas, como displays digi-
tais, computadores pessoais e smartphones. O estado da arte das novas Tecnologias de 
Comunicação aparelha uma rede de computação ubíqua, presente em todos os lugares 
e em todos os momentos, tornando possível a comunicação e a conexão entre objetos, 
ou seja, a “Internet das Coisas”. Plataformas como o Google estão investindo em novas 
formas de extroversão do Patrimônio Cultural, mas, diante da falta de um acesso univer-
salizado, o acesso à Cultura se torna excludente. Este artigo tem como objetivo discu-
tir alguns aspectos de cultura midiática e extroversão do Patrimônio Cultural durante a 
pandemia de Covid-19. Inclui uma análise do crescimento de pesquisas sobre “museus 
virtuais” na plataforma Google, utilizando metodologia de análise de dados obtidos com 
a ferramenta Google Trends durante o período de um ano, entre 2020 e 2021; bem como 
um estudo quantitativo da adesão de museus na América do Sul ao Projeto Google Arts 
and Culture. Os resultados indicam que há uma multiplicação dos registros culturais rea-
lizados e documentados pelo projeto Google Arts and Culture, podendo ou não expressar 
um controle centralizado sobre as formas de apresentar a cultura e o patrimônio nas mí-
dias contemporâneas.

Palavras-Chave: patrimônio cultural – extroversão; cultura e mídia; museus virtuais.
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• Abstract
Virtual media provide interactivity and new experiences with the Cultural Heritage, whose 
extroversion can occur through different tools such as digital displays, personal computers, 
and smartphones. The state of the art of new Communication Technologies organizes a 
ubiquitous computing network, always present everywhere, enabling communication and 
connection between objects, in other words, the “Internet of Things”. Platforms such as 
Google are investing in new ways of extroverting Cultural Heritage. However, given the 
lack of universal access, access to Culture becomes exclusionary. This article aims to 
discuss some aspects of media culture and Cultural Heritage extroversion during the Co-
vid-19 pandemic. It includes an analysis of the growth of searches for “virtual museums” 
on Google, using data analysis methodology obtained with the Google Trends tool over 
a period of one year, between 2020 and 2021. It also included a quantitative study about 
the membership of South American museums to the Google Arts and Culture Project. The 
results indicate that there is a multiplication of cultural records made and documented by 
the Google Arts and Culture project, which may or may not express a centralized control 
over the ways of presenting culture and heritage in contemporary media.

Keywords: cultural heritage – extroversion; culture and media; virtual museums.

1� Introdução
A palavra patrimônio parte da ideia de propriedade, ou “herança do pai”, heritage em 
inglês, possuindo um caráter emocional, envolto por significados como afeto e emoção. 
Segundo Carsalade (2014, p. 183), “o processo de significação é uma função física da 
identificação entre o ser e o mundo e implica o senso heideggeriano de pertencimento”. 
Patrimonium também remete ao vocábulo latino moneo, “o que leva a pensar”, ou o que 
produz uma lembrança (DAWSEY, 2020). Halbwachs (1968) nos conta que lembrar não 
é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar – com imagens de hoje – as experiências do 
passado, pontuando a diferença entre a história documental e objetiva. Sendo assim, a in-
vestigação do conceito de cultura como identidade coletiva nos leva à ideia de memória e 
à capacidade do patrimônio coletivo em atrair significados. O patrimônio está associado à 
capacidade de lembrar de algo herdado e à necessidade da preservação e continuidade.

A memória, segundo Halbwachs (1968, p. 133), é uma construção social, ou seja, re-
fere-se ao processo de construção e significação das memórias individuais, de modo que 
está profundamente ligada às memórias que são pensadas coletivamente. Pollack (1992) 
considera que a memória herdada possui uma ligação com a identidade em uma base 
fenomenológica construída de forma individual e social. Santos (2021) nos conta que a 
memória é compreendida como responsável tanto por ações sociais como pelas funções 
estruturantes dos sistemas sociais. Ainda de acordo com Pollack, o autor ressalta que:

Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais super-
ficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para 
si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida 
referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 
própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser per-
cebida da maneira como quer ser percebida pelos outros (POLLAK, 1992, p.5).
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Conforme nos explica Wagner (2010, p. 27), ao estudar o fenômeno homem, a antro-
pologia utiliza o termo “cultura humana”. Em relação ao termo “cultura”, é notável que este 
está diretamente associado aos casos especiais do fenômeno homem, como as tradições 
geográficas e históricas específicas. Sendo assim, a visão antropológica entende a cultu-
ra como um atributo exclusivo do ser humano, uma forma de identidade coletiva e é o que 
diferencia os homens dos animais; desta forma, “a cultura não é herdada biologicamente 
e sim assimilada” (CARSALADE, 2014, p. 157). Ao estudar o fenômeno da cultura, Bau-
man (2012) analisa a linguística no mundo das relações humanas pela estrutura social, 
onde a cultura é um sistema de significação e sua capacidade linguística. Ainda segundo 
Bauman (2012, p. 165), o desenvolvimento de qualquer cultura consiste no esquecimento 
seletivo daquilo que perdeu o significado, assim como a invenção de novos itens.

Neste sentido, voltamos às questões do que se deve preservar e à visão de patri-
mônio como documento. Documentum deriva do latim, docere (ensinar) e evolui para 
o significado de prova, instrumento ou testemunho, resguardados pelas narrativas dos 
historiadores, as quais podem atender às intenções das classes dominantes. Assim, de 
acordo com Carsalade,

Qualquer que seja a sua forma, no entanto, o documento antigo constitui um 
acervo patrimonial, posto que é uma herança que vem do passado e tem sua 
origem em um tempo que não volta mais. Independentemente do seu valor de 
“verdade”, ele é um objeto do passado, com potencial de expressão próprio 
(CARSALADE, 2014, p. 187).

A partir da Revolução Francesa, a documentação passa a ter um caráter científico 
e de acervo patrimonial, e conforme nos conta Choay (2001, p. 66), os humanistas bus-
caram a compreensão dos artefatos e edifícios por meio de ilustrações, da ciência e da 
pesquisa culta e meticulosa dos eruditos. Segundo Oliveira e Rodrigues (2011, p. 312), 
“no início do século XX, o crescimento da produção dos registros de informação e a ne-
cessidade de facilitar o acesso ao conhecimento acumulado levaram a uma concepção 
mais ampla das práticas documentais”. Os objetos passam da condição de relíquia ou ma-
ravilha para uma condição significante, a dos objetos de estudo (POMIAN apud FRONER, 
2001). Além disso, as ideias modernistas irão alterar as práticas de conservação dos bens 
culturais, assim como as formas e as linguagens das exposições. 

Huyssen (2007) observa que, nas primeiras décadas do século XX, a cultura mo-
dernista parece ter mudado do “futuro presente para o passado presente”, uma mudança 
na experiência e na percepção do tempo e do espaço, o que representa um risco para a 
compreensão da cultura moderna e pós-moderna. Bauman (2012, p. 28) explica que as 
mensagens costumavam circular dentro das comunidades, contribuindo para um proces-
so de “memorização seletiva”. As informações passaram a ser difundidas independente 
dos seus portadores, dos objetos e de seus “significados”. Neste sentido, o espaço cede 
lugar ao tempo comprimido, resultando na “amnésia e alienação”. Ortiz (1992, p. 7) diz 
que a lembrança existe em função dos grupos e que para a memória ser vivenciada, ne-
cessita de uma referência territorial e ser atualizada em um espaço comum. 

A partir do momento em que a memória transcende seu local original e passa a ser ex-
posta nos espaços museais, perde a referência territorial, a vivência dos grupos e as suas 
lembranças. Assim, a memória é selecionada por quem as expõe. Froner (2015) nos conta 
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que, por um lado, no contexto da comunicação massiva e da indústria cultural, os espaços 
de exposições, coleções e arquivos mantêm a narrativa; mas, por outro lado, congelam o 
tempo, colocando em dúvida o conhecimento didático e as interpretações científicas.

Os signos somente existem em um espaço de permuta gerenciado por de uma 
cadeia organizada – e desorganizada – de textos, subtextos, meta-textos agen-
ciadores, potencializadores e, por oposição, despotencializadores de significa-
dos (FRONER, 2015, p. 175).

A “cultura moderna” é marcada pela crença no progresso, pela busca da inovação, 
da objetividade, de novos meios de transporte e de comunicação, os quais alteraram 
profundamente as formas de divulgação do conhecimento e das informações. Segundo 
Gonçalves,

As descontinuidades aprofundadas nos sécs. XVIII e XIX trouxeram alterações 
profundas na escala da relação homem-natureza, mediada pelas inovações tec-
nológicas em velocidade crescente: eletricidade, mídia e comunicações (telé-
grafo, cinema, rádio, telefone, cinema, fotografia), transportes (automóvel, trem, 
navegação a vapor), medicina etc. Posições como Fordismo e Taylorismo num 
espaço tecido e regido tecnocraticamente por organizações corporativas num 
cenário em que ocorrem duas guerras mundiais, passaram a multiplicar e repro-
duzir em série eventos de desumanização e reificação em escala global (GON-
ÇALVES, 2014, p. 707).

Nesse contexto, no início do séc. XX, os teóricos da escola de Frankfurt irão de-
senvolver uma crítica a esta sociedade de espetáculo e à cultura de massa, discutindo a 
formação crítica de uma sociedade influenciada pela mídia, pela informação e pelo consu-
mo. Segundo Lipovetsky (1944), as ideias da sociedade moderna não foram superadas, 
mas sim amplificadas, caracterizando uma Segunda Revolução Moderna, a qual o autor 
irá chamar de Hipermodernismo.

Será que se pode ficar apenas nas conclusões a que chega A era do vazio e 
considerar a segunda fase do consumo a fase terminal, correlata da pós-moder-
nidade? Será que, desde os anos 80, estamos sempre submetidos ao mesmo 
modelo de individualismo narcisista? Vários sinais fazem pensar que entramos 
na era do hiper, a qual se caracteriza pelo hiperconsumo, essa terceira fase da 
modernidade; pela hipermodernidade, que se segue à pós-modernidade; e pelo 
hipernarcisismo (LIPOVETSKY, 1944, p. 25).

Ainda segundo Lipovetsky (1944, p. 84), a sociedade moderna busca uma visão do 
todo comemorativo e a valorização do passado, proporcionando uma proliferação de mu-
seus, uma obsessão comemorativa e a expansão do turismo cultural. Essa visão pode ser 
associada, conforme nos conta Debord (2003), em “A Sociedade do Espetáculo”, a prática 
do espetacular unificado transformou economicamente o mundo, tornando-o um mercado 
falsificado e garantido espetacularmente:

4- O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas mediatizada por imagens.
18- Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples tonam-
-se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico. 
O espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações especia-
lizadas... Em toda a parte onde há representação independente, o espetáculo 
reconstitui-se.
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181- A luta entre a tradição e a inovação, que é o princípio do desenvolvimento 
interno da cultura das sociedades históricas, não pode ter andamento senão 
através da vitória da inovação... (DEBORD, 2003, p. 14, 19 e 140).

Estariam, então, os museus se transformando em ambientes espetaculares, “um lu-
gar de entretenimento, entre o parque de diversões e o shopping center” (GONÇALVES, 
2014, p. 12), aprisionados em suas relações com uma indústria cultural, homogeneiza-
dora e massificadora, que diminui a autonomia dos indivíduos através da manipulação? 

O esforço exigido pelo trabalho cultural parece dar lugar a uma assimilação leve, 
e mesmo plena de divertimento, da cultura. A cultura parece convergir para o 
lazer. Não por acaso, cultura, entretenimento e turismo conformam um amálga-
ma poderoso na situação contemporânea (RUBIN, 2003, apud GONÇALVES, 
2014, p. 10).

Na contemporaneidade, a indústria cultural e o turismo cultural estão forçando os 
lugares de memória a se submeterem à exploração da diversão e do lazer em consequên-
cia da lógica do capital e da concentração de recursos financeiros que levam, em muitos 
casos, à espetacularização das exposições em acordo com posições de patrocinadores. 
Essa necessidade de agradar ao público e atrair visitantes influencia não só os espaços 
museais, mas também as cidades que impulsionam a gentrificação e a “Disneyficação do 
Lugar”, conforme nos explica Castello (2007).

A exploração comercial, que atualmente vem ocorrendo na área do Patrimônio, pos-
sui também um lado positivo, o qual gera recursos financeiros para a manutenção dos 
bens de interesse cultural. Além disso, o atual estado da arte dos meios de comunicação 
proporciona novas formas de descobrir lugares e visitá-los, mesmo que virtualmente, as-
sim como pode facilitar o acesso ao conhecimento científico. Cabe questionar o mau uso 
dessas tecnologias na Educação Patrimonial, sendo que a maioria dos museus utilizam 
as tecnologias de informação “quase exclusivamente ao serviço da comunicação e divul-
gação” (ALMEIDA, 2018, p. 15). 

Por outro lado, não se pode imaginar um museu contemporâneo que não demande 
o uso de tecnologias contemporâneas de informação, documentação e comunicação em 
suas funções, desde a salvaguarda dos acervos, digitalização dos arquivos, conservação, 
comunicação e extroversão do Patrimônio, mesmo que apenas em sítios de internet e 
mídias sociais. Suzane Macleod (2013) demonstra a cronologia da introdução das tecno-
logias de informação no ambiente dos museus, a partir da segunda metade do século XX 
(Figura 1). 

Figura 1: Cronologia da inserção das 
tecnologias de comunicação nos Museus. 
Fonte: Adaptado de Macleod (2013).
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Nota-se que a partir de 1990, o acesso à internet possibilita uma integração maior 
com o espaço das exposições, o que atualmente faz parte integrada com os espaços dos 
museus, caminhando para um futuro em que a internet fará parte natural das exposições 
e acervos.

Bauman (2012, p. 28) observa que a distância geográfica possibilitava a manutenção 
de identidades culturais, de modo que com o surgimento da rede mundial de computado-
res, a barreira espacial entre os movimentos tende a diminuir e as trocas de informações 
passam a ser quase que instantâneas e disponíveis de forma global. Com isso, a educa-
ção patrimonial passa a ser apresentada de uma forma interativa e, talvez, mais didática 
e interessante. 

O estado da arte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) atrai novos 
públicos e proporciona formas diferentes de acesso à cultura e lugares, sendo que mesmo 
virtualmente, podem facilitar o acesso a pesquisadores e ao conhecimento de acervos de 
vários lugares do mundo. As TIC transformam-se, assim, em área de contato, de tradução 
de dois espaços, de um código para o outro, do analógico para o digital, da máquina para 
o homem Lévy (1993), propiciando novas interfaces para o estudo e a extroversão do pa-
trimônio cultural. Segundo Raposo:

As tecnologias digitais passarão a ser usadas não apenas no pilar da “comuni-
cação” do museu, mas em todas as suas funções sociais: o registo 3D tornará 
mais económico o restauro de peças e permitirá melhores e mais seguros índi-
ces de desempenho no inventário; o acesso virtual a colecções revolucionará 
a relação entre reservas e áreas expositivas; estas últimas, e bem assim as 
publicações (mesmo impressas) (RAPOSO, 2018, p. 1).

Atualmente, a Internet das Coisas altera como as pessoas acessam o conhecimento, 
armazenam, recuperam e compartilham dados (SANTAELLA et al, 2013, p. 29). Surge 
uma nova “possibilidade de interagir com os dados no espaço público, criando estratégias 
de participação mediada digitalmente no espaço” (COLANGELO e DAVILA, 2012 apud 
BEIGUELMAN, 2016, p. 13).  

A internet, cada vez mais presente nos espaços museais, proporciona uma inte-
ração do público e impulsiona a extroversão do patrimônio cultural, colocando muitos 
desafios concernentes às questões relacionadas à memória e à identidade cultural, que 
vêm sendo exploradas por interesses comerciais e políticos, em uma sociedade globa-
lizada e consumista.

2� Metodologia
Para a investigação da Cultura midiática e extroversão do Patrimônio Cultural durante a 
pandemia de Covid-19, buscamos investigar, a partir de uma revisão teórica, questões 
relacionadas aos conceitos de memória cultural, exploração comercial e utilização das 
mídias virtuais como forma de extroversão do patrimônio cultural.

Este artigo utiliza dados quantitativos obtidos a partir da plataforma Google Arts and 
Culture, com o objetivo de analisar a adesão dos museus da América do Sul à plataforma, 
bem como verificar os acessos dos brasileiros e a busca por museus virtuais durante o 
período da pandemia.
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3� Resultados e discussão
• Mediação x Midiatização

Nesse contexto sócio-histórico e diante de uma “cultura cibernética” contemporânea, cabe 
discutir o papel do mediador no espaço museal e suas relações com o espaço comunica-
tivo, informacional e ubíquo, o qual tem a função de estreitar as relações e a comunicação 
entre população e patrimônio.

Segundo Silva e Nunes (2018), a mediação e suas vertentes têm se mostrado como 
um dos paradigmas contemporâneos da Ciência da Informação, auxiliando a compreen-
são de diferentes facetas do fenômeno informacional. De acordo com Martins (2019), a 
mediação pode ser vislumbrada não apenas como interveniente nas dinâmicas da pro-
dução, circulação e apropriação da informação, da construção de conhecimento e da 
produção de sentido, mas também como produtora de articulações reais, vinculadas à 
economia, à política e à cultura:

Ao buscar pelas “múltiplas determinações” do objeto informacional, o campo das 
mediações dialéticas contribui para pensar a problemática posta por Davallon 
(2006) de como os objetos da Ciência da Informação e Comunicação podem 
escapar à evidência da sua existência imediata (como meios), da sua existência 
como suportes ou procedimentos técnicos de comunicação, mantendo, ao mes-
mo tempo, a sua dimensão técnica de objetos concretos, a sua singularidade de 
objetos materiais, mas tornando visível o invisível da sua organização enquanto 
objetos que decorrem de formas específicas da produção e reprodução social 
(MARTINS, 2019, p 151).

O termo mediação cultural é utilizado em diferentes contextos, abrangendo diversas 
facetas da cultura. Desta forma, a mediação cultural deve também participar na produção 
de um sentido que envolve a coletividade (PERROTTI e PIERUCCINI, 2014). Esta carac-
terística sociológica é percebida quando Davallon (2003) diz que a mediação é “ação de 
servir de intermediário ou de ser o que serve de intermediário”. Almeida e Giulia (2008) 
nos contam que a ideia de mediação vai desde o conceito do atendimento ao usuário de 
uma biblioteca à divulgação científica.

Diversos autores discutem a mediação e sua função social. Silva e Nunes (2018) 
dizem que a mediação e suas vertentes têm se mostrado como um dos paradigmas con-
temporâneos da Ciência da Informação, auxiliando na compreensão de diferentes facetas 
do fenômeno informacional. Já Perrotti e Pieruccini (2014) comentam que a mediação 
remete ao campo das relações, das intermediações sociais entre sujeitos. E tal como nos 
demais campos, a mediação cultural é um ato de intermediação por um “terceiro”, visando 
viabilizar relações e convivência dos sujeitos entre si – o chamado “viver junto”. No sen-
tido de mediação como articuladora das disputas sociais, Santos (2021, p. 446) observa 
que “há pontos de mediação entre a produção intelectual da Escola de Frankfurt”, quando 
buscavam compreender as lutas pelo poder travadas no plano simbólico e associando o 
conhecimento ao poder mediatizadas por imagens baseadas no espetáculo.

Com relação à sociedade e à tecnologia, Feenberg (2004) afirma que o mundo da 
tecnologia é o meio no qual os agentes interagem com o computador, e este mundo adqui-
re significados a partir deste processo. Latour (1993) também valoriza os aspectos sociais 
da tecnologia que, para ele, aplicam-se a uma forma particular de explorar a existência 
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do próprio “ser”; deste modo, a tecnologia seria o “outro”, entendida como uma forma de 
mediação de experimentos tecnológicos. Lévy (1993), por sua vez, destaca a importân-
cia desta mediação: “Uma interface homem/máquina designa o conjunto de programas 
e aparelhos materiais que permitem a comunicação entre um sistema informático e seus 
usuários humanos” (LÉVY, 1993, p. 108). Trata-se, portanto, de uma racionalidade “que 
cada vez menos percebemos visualmente e que cada vez mais se incorpora aos nossos 
hábitos” (SANTAELLA, GALA, et al., 2013, p. 31).

A informação e o conhecimento em um mundo ubíquo passam a ser cada vez mais 
seletivas. Dessa forma, quem apresenta ou disponibiliza a informação tem o poder de 
apresentá-la em acordo com “esquemas culturais” de quem as busca. Essa constatação 
demarca a ingenuidade – ou o oportunismo – do postulado de uma “‘neutralidade técnica’ 
da organização da informação” (ALMEIDA e GIULIA, 2008, p. 8). Com isso, pontua-se a 
importância dos processos de mediação cultural e da informação. 

A partir desse contexto, devemos considerar os mediadores em rede que possuem o 
papel de motivar outros a agirem sob sua interferência, construindo, assim, ações coleti-
vas. A mediação sociocultural “não é passiva, ela provoca, porque interfere. Contudo, não 
se pode dizer que sua interferência seja impositiva, manipuladora e intencional. A media-
ção deve provocar, sobretudo, a reflexão” (SANTOS e COUTO, 2018, p. 440). Segundo 
Araújo (2016):

Neste sentido é que tentamos compreender a “mediação através da midiatiza-
ção”, a informação, é mediada por arquivos, bibliotecas e museus. Trata-se de 
instituições e profissionais que atuam sobre aquilo que as pessoas, cotidiana-
mente, em contextos mais ou menos institucionalizados, produzem, “externali-
zam” (livros, cartas, ofícios, desenhos, fotografias, vídeos, teses, sites, etc.). Eles 
atuam selecionando alguns itens para compor coleções (ou acervos, fundos, 
repositórios), bem como criando instrumentos para lidar com eles (inventários, 
catálogos, classificações, descrições, tabelas de temporalidade, exposições, re-
servas técnicas), justamente com o objetivo de permitir que estejam disponíveis 
e sejam acessados, visualizados, lidos, utilizados (ARAÚJO, 2016, p. 13).

Ainda segundo Araújo (2016), o termo plural “mediações” contempla a multiplicidade 
de “ações, de atores, de instituições, enfim, de interferências, intencionais, orientadas 
consciente ou inconscientemente segundo determinados valores e objetivos, no acervo 
social do conhecimento”, tratando-se, desta maneira, como forma de interferência.

• Acesso à cultura em tempos de Pandemia
Conforme previa Negroponte (1995, p. 159) “a vida digital exigirá cada vez menos que 
você esteja num determinado lugar e a transmissão do próprio lugar vai começar a se 
tornar realidade”. Esse fato foi impulsionado pela Pandemia da Covid-19 que acelerou, de 
certa forma, a comunicação e a interação digital virtual.

Em março de 2020, o vírus SARS-COV2 chegou “oficialmente” ao Brasil e ocorreu 
o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, bem como dos museus. O isola-
mento social impulsionou as comunicações entre as pessoas via internet em tempo real, 
demonstrando o quão precioso e fundamental é o acesso à cultura e às informações.
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Segundo Gatti (2021), o Brasil foi um dos vinte países que mais buscaram por mu-
seus virtuais, com um aumento de quase 50% em comparação ao ano anterior, conforme 
demonstrado na Figura 2, onde percebe-se o alcance do topo do gráfico entre os meses 
de março e julho de 2021.

Figura 2: Busca de Bra-
sileiros por museu virtual, 
na plataforma Google, em 
um período de 12 meses. 
Fonte: adaptado do Google 
Trends1

Tendo em vista que a busca por museus virtuais por brasileiros teve um aumento sig-
nificativo, buscamos comparar a busca utilizando o Google Arts and Culture (Figura 3), o 
qual conecta o internauta a milhares de museus do mundo, proporcionando experiências 
como a visualização em 3D e até mesmo em Realidade Virtual, tornando esta plataforma 
um poderoso recurso da divulgação da cultura mundial.

Figura 3: Comparação 
entre busca de brasileiros 
pelos termos: museu virtu-
al e Google Arts e Culture 
na plataforma Google, 
período de 12 meses. 
Fonte: adaptado do Google 
Trends.

Conclui-se que a busca pelo termo “museu virtual” é muito maior do que pelo Google 
Arts and Culture, o que indica que a maioria da população brasileira não acessa direta-
mente a plataforma da Google, a qual reúne diversos museus do mundo, com direito a 
acesso a acervos e até incursões virtuais.

Entre os dias 18 de março e 31 de março de 2020, realizamos um levantamento de 
instituições de preservação da memória que estavam em parceria com o Google Arts and 
Culture, conforme pode ser observado na Figura 4. O objetivo foi observar a mudança 
do comportamento dessas instituições perante a nova situação mundial, uma vez que as 
relações humanas passaram a depender cada vez mais do ambiente virtual.

1    Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado 
período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popu-
laridade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.
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Figura 4: Espaços culturais em parceria 
com o Google Arts and Culture – março 
2020. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em comparação com o levantamento realizado em outubro de 2020, (Figura 5), per-
cebe-se que houve um aumento significativo de novas instituições cadastradas no Brasil, 
na Colômbia e no México, sendo que apenas a Argentina aparece com uma instituição a 
menos. É importante salientar que este aumento ocorre em um período em que as institui-
ções estavam fechadas para visitação ao público devido a medidas sanitárias.

Figura 5: Espaços culturais em parceria 
com o Google Arts and Culture – outubro 
2020. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em julho de 2021 realizamos um novo levantamento (Figura 6), onde constatamos 
um crescimento exponencial, onde Argentina, Brasil e México cadastraram mais de du-
zentos novos espaços na plataforma Google Arts and Culture, durante o período da pan-
demia e restrições sanitárias. 

Figura 6: Espaços culturais em parceria 
com o Google Arts and Culture – julho 
2021. Fonte: Elaborado pelos autores
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4� Considerações finais
Atualmente, aplicativos e websites permitem criar espaços digitais/virtuais, nos quais as 
imagens, as informações, as memórias e as experiências podem ser compartilhadas, pro-
porcionando novas formas de consumo e conhecimento do Patrimônio Cultural. Isso au-
xilia de certa forma na divulgação e no acesso à cultura. Por outro lado, serviços e redes 
sociais, como o Google, o Facebook e o Instagram estão assumindo no meio digital um 
papel de divulgação e acesso às artes, o que pode acarretar uma banalização da cultura 
sob formatos espetaculares, voltados para a recreação, em detrimento da educação e 
autonomia crítica dos sujeitos. 

É necessário que os museus e os espaços culturais assumam o poder midiático nes-
tes tempos hipermodernos, utilizando os recursos atuais como forma de exercer as finali-
dades mais relevantes dos museus, que abrangem, além da salvaguarda, a conservação 
e a extroversão dos bens culturais. É certo que as tecnologias virtuais de informação e 
comunicação farão cada vez mais parte do cotidiano dos espaços de memória, o que re-
força a necessidade de avaliar criticamente a atuação das instituições e seu papel de me-
diadoras culturais, além de promover o acesso universal, em conjunto com uma educação 
patrimonial socialmente referenciada e de qualidade, preferencialmente pública e gratuita.
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• Resumo
Os profissionais que trabalham com a preservação do patrimônio constantemente lidam 
com a interdisciplinaridade e, de fato, há ainda disciplinas que têm muito a contribuir, 
principalmente considerando-se o forte caráter científico que esta área cada vez mais tem 
apresentado. Nesse sentido, buscou-se transformar um momento de crise, instaurado em 
decorrência da Pandemia Covid-19 (desde março de 2020, que determinou o regime de 
home office), em um momento de oportunidade de crescimento, a partir do aperfeiçoa-
mento profissional. Neste estudo, apresenta-se a avaliação do estado de preservação de 
uma coleção bibliográfica, a qual está sob os cuidados de uma museóloga-conservadora, 
tendo em vista a ótica da área de Química, relativa à conservação e à restauração de 
papéis, considerando as interações moleculares, reações de degradação e efeitos em 
cadeia que podem ser encontradas em coleções bibliográficas mantidas sob condições 
inadequadas de temperatura, umidade, acondicionamento e manuseio imprecisos.

Palavras-Chave: conservação; papel; química; museologia; biblioteca.

• Abstract
Professionals who work with heritage preservation, constantly deal with interdisciplinarity. 
Indeed, there are disciplines that have a lot to contribute, especially considering the strong 
scientific character that this area has increasingly presented. In this sense, we sought 
to transform a moment of crisis – established by the COVID-19 Pandemic (since March 
2021), which determined the home office regime – into a moment of opportunity for grow-
th, based on professional improvement. This work presents the assessment of the state 
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of preservation of a bibliographic collection, under the care of a conservative museologist, 
from the chemical perspective. Thus, it deals with the conservation and restoration of pa-
pers, considering the molecular interactions, degradation reactions, and chain effects that 
can be found in bibliographic collections kept under inadequate conditions, mainly of tem-
perature, humidity, inaccurate packaging and handling.

Keywords: conservation; paper; chemistry, museology, library.

1� Introdução
Momentos de crise precisam ser transformados em oportunidade de crescimento. É o que 
muitos dizem. A Pandemia de Covid-19 obrigou os profissionais a colocar em prática essa 
premissa o máximo possível, especialmente nos locais onde o trabalho presencial foi sus-
penso. As instituições patrimoniais, como as bibliotecas, tiveram as atividades presenciais 
quase que completamente suspensas e, basicamente, apenas os profissionais respon-
sáveis pela segurança permaneceram no ambiente por muitos meses. Por questões de 
segurança e receio dos trabalhadores, gestores e líderes políticos, foram implementadas 
medidas como o lockdown e, assim, diversas atividades de grande relevância sofreram 
impedimentos para a sua execução.

As atividades preservacionistas relacionadas com as coleções bibliográficas, abriga-
das em bibliotecas por todo o mundo, sentiram impactos em sua rotina. As 23 bibliotecas 
do Sistema de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Brasil, 
não tiveram destino diferente: foram fechadas e aos servidores foi designado o trabalho à 
distância, ou seja, o home office. Em muitas bibliotecas do SIBI, as atividades preserva-
cionistas foram restringidas à abertura de janelas durante o dia. A higienização do acervo 
foi reduzida muito abaixo do mínimo necessário e, por fim, as atividades de conservação 
e restauração foram descontinuadas por meses a fio, apesar das orientações de órgãos 
de referência no campo de preservação do patrimônio, que indicaram revisões e acompa-
nhamentos, pelo menos semanais, aos espaços e coleções como as ações minimamente 
necessárias (ICOM, 2020). Desde março de 2020, até o presente momento, os servidores 
da UFBA foram vacinados com a primeira dose, de maneira preferencial, pois pertencem 
à categoria definida pelo governo como “trabalhadores da educação – nível superior”, po-
rém apenas a primeira dose foi aplicada até então1.

O trabalho antes realizado pelos conservadores de maneira essencialmente presen-
cial precisou ser transformado em momentos de aprendizado, reflexão e elaboração de 
medidas que potencializassem o seu fazer laboral, assim que fosse possível retornar aos 
locais de trabalho. Em outras palavras, agora não só era possível, como estratégico dedi-
car mais tempo a cursos de aperfeiçoamento profissional, com a intenção de aplicar tais 
conhecimentos ao trabalho tão logo quanto possível. Uma das questões mais importantes 
sempre foi o aprofundamento nas noções das relações de degradação a que os acervos 
bibliográficos estão expostos, principalmente ao se considerar o material do livro ou docu-
mento e o clima da região em que as bibliotecas da UFBA se localizam: altos índices de 
umidade relativa do ar e temperatura. Todavia, esta parte do Brasil é carente em cursos 

1    De acordo com a última atualização desse dado, em julho/2021.
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desse caráter, e aqueles que ocorriam em outros estados eram esporádicos e com aulas 
semanais, impossibilitando a ausência do trabalho pelo período completo do curso ou o 
deslocamento.

A pandemia, porém, e como já dito, obrigou muitas instituições a se remodelarem e 
isso ocorreu com algumas instituições educativas, como a ChimicArte Projetos Educacio-
nais, que ofereceu o curso Química para Conservação e Restauro de Papel de maneira 
virtual, com aulas síncronas, material de apoio diversificado, atualizado e muita interação 
entre alunos e professora. Eis o momento de crise transformado em oportunidade de cres-
cimento assim oportunizado.

Lançada a primeira turma online, iniciaram-se as aulas do curso de Química para 
Conservação e Restauro de Papel, em 2020. As aulas semanais se sucediam e cada uma 
delas foi seguida por dias profícuos, pois, apesar do tempo disponibilizado pela pandemia 
de Covid-19 e do trabalhado a distância, era possível rever o conteúdo e refletir sobre as 
anotações das aulas e textos indicados, comparando com a realidade do trabalho que 
nos aguarda no retorno – ainda sem data prevista. O objetivo era que este conteúdo fosse 
aplicado no trabalho do setor do Núcleo de Preservação (NP) do Sistema Universitário 
de Bibliotecas (SIBI), na Universidade Federal da Bahia (UFBA), atualmente instalado na 
Biblioteca Universitária de Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho (BUS), na litorânea 
cidade de Salvador. 

O setor NP chegou a funcionar por dois anos com trabalhos não orientados (2013-
2015), efetuados por um funcionário habilitado especificamente para encadernação. E 
sobre esse histórico, algo precisa ser dito, a fim de consolidar o entendimento a respeito 
das consequências dessa trajetória, do estado dos livros em 2015, ou seja, os danos que 
muitos dos exemplares sofreram e o entendimento a respeito das sequelas que decorrem 
de ações realizadas na ausência de um profissional habilitado para aplicar os princípios 
de conservação. Sabe-se que até 2013 eram 03 profissionais, sendo duas bibliotecárias 
(uma delas com especialização em conservação e restauro de documentos, conferindo-
-lhe, desse modo, o devido conhecimento teórico e prático), os quais trabalhavam a con-
servação e o restauro, juntamente com um encadernador (com algum conhecimento prá-
tico) e mais dois estagiários. Nesse período, o trabalho era frutífero e os exemplares eram 
higienizados e conservados, ou restaurados sob a luz das teorias, critérios e materiais 
adequados a cada particularidade, que era devidamente identificada pela bibliotecária 
chefe do setor, seguramente capacitada e mais experiente nesta seara do que os demais. 

Aproximadamente dois anos depois, em 2015, o setor passou a contar com dois 
funcionários, após uma nova servidora ter sido designada para trabalhar nesse espa-
ço, desta vez, uma museóloga conservadora. Isso significou um olhar sensibilizado para 
as questões preservacionistas, inclusive ao considerarmos o próprio Código de Ética do 
Profissional Museólogo, que define como dever deste profissional seguir as normas in-
ternacionalmente aceitas no que tange à conservação, contribuindo para a salvaguarda 
das coleções (COFEM, 1992). Assim, a primeira atitude tomada foi organizar o espaço e 
os exemplares, providenciando a suspensão da recepção de novos exemplares para o 
levantamento dos livros presentes no setor. Então, a próxima etapa constituiu-se de ela-
borar um levantamento dos livros do setor (quase trezentos exemplares), dentre os quais:  
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• Um terço (ou aproximadamente cem exemplares) eram livros que as Bibliotecas en-
viaram e que precisavam de ações, as quais iam desde a higienização ou pequeno reparo, 
até os que precisavam de restauro de capa, miolo2 ou todo o conjunto, propriamente dito;

• Dois terços (ou aproximadamente duzentos exemplares) eram livros que, após 
terem passado pela avaliação de bibliotecárias (que eram responsáveis pelas respectivas 
coleções das quais foram originados), estavam destinados ao desbaste, através de um 
projeto de reciclagem.  

Todavia, esses duzentos livros – os quais deveriam ser reciclados, por estarem de-
satualizados para os estudos a que se destinavam ou por estarem em estado de con-
servação classificado como “inservível” – foram interceptados, enquanto aguardavam 
o transporte no corredor da instituição. Portanto, exigiram por parte do encadernador o 
acondicionamento no Núcleo de Preservação, a fim de evitar o desbaste de diversos 
exemplares. Sob sua ótica, as ações de reparo e restauro devem ser aplicadas a todos os 
livros sem exceção – por essa mesma lógica, nenhum livro nunca seria descartado. Esse 
acúmulo indevido, oriundo de livros destinados ao descarte, que foram enviados ao setor 
de preservação, ocorreu ao longo dos dois anos após a aposentadoria das bibliotecárias, 
entre 2013 e 2015, e que, se lá estivessem, certamente velariam para que essa ação 
fosse evitada. 

Tendo-se providenciado a adequada destinação deste segundo grupo, a Museologia 
pôde se ocupar do primeiro grupo. Após o delineamento do conjunto a ser trabalhado, os 
livros foram apropriadamente documentados em fichas de avaliação. Até aquele momen-
to, não havia o hábito de utilizar as fichas de registro e avaliação do estado de preserva-
ção dos exemplares: não havia um registro do estado do exemplar antes, durante e de-
pois, assim, não se sabia por quais procedimentos ele havia passado ou quais materiais 
foram utilizados no processo. Portanto, uma ficha foi especialmente desenvolvida para 
as particularidades daquele pequeno acervo, elas foram atenciosamente preenchidas, e 
em seguida, os exemplares foram corretamente acondicionados enquanto esperavam o 
momento em que passariam pelos procedimentos julgados necessários na avaliação. 

Livros de empréstimo corrente, livros comuns (já alcançadas as vigésimas edições) 
eram tratados com os mesmos critérios e materiais que os livros de coleções especiais 
ou raras. O acondicionamento daqueles que iam se acumulando no setor também ocorria 
com a mesma sorte de pouca sensibilidade. O funcionário já não podia distinguir entre 
papéis acid-free ou adesivos neutros, ou pincéis carregando contaminações, ou umidade 
ou calor excessivos, ou acondicionamento próximo à fonte de água do setor.

Por fim, o setor transformou-se, assemelhando-se a um depósito. Lá havia basica-
mente uma longa mesa de trabalho para o encadernador, uma mesa com um servidor 
comprometido com ações outras (pois tinha uma função administrativa não relacionada 
às funções daquele espaço) e montes de livros acumulados. Eram centenas deles, que, 
já sem espaço nas prateleiras, literalmente, iam do chão ao teto. Aqueles que estavam 
infestados com insetos ou contaminados com fungos eram indistintamente ensacados, 
lacrados e recebiam uma etiqueta que dizia apenas: para avaliação da restauradora. Não 
havia higienização e nem atenção à presença de insetos e microrganismos, ocasionando 
grande piora nas patologias presentes nos livros.

2    É chamado miolo o conjunto de folhas de um livro, excetuando-se a capa e as folhas de guarda.
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2� Metodologia
A fim de revisitar as práticas conservacionistas realizadas a partir dos conhecimentos dis-
cutidos no curso de Química, foi escolhido um intervalo temporal representativo de uma 
transição do NP, que durou dois anos e colocou em risco aproximadamente uma centena 
de livros de coleções especiais e raras do acervo da UFBA, em que, durante este período, 
foram tratados de maneira trivial, devido à falta do olhar preservacionista. Essa situação 
de transição foi delineada pela interrupção do trabalho desenvolvido pela bibliotecária 
coordenadora do NP, que era especialista em conservação e restauração de papéis. O 
trabalho no Núcleo de Preservação, de modo geral, ocorreu em moldes adequados até 
2013; depois disso, ficou desassistido até 2015, quando uma museóloga conservadora 
chegou ao setor e reimplementou ações consideradas próprias e adequadas para a pre-
servação de coleções do gênero, que vão desde considerar os custos e os benefícios dos 
tratamentos precoces, no que concerne à coleção, à instituição e ao usuário, até consi-
derações a respeito do espaço, equipamentos, suprimentos, capacitação e orçamentos 
(MILEVSKI, NAINIS, 1997).  

A partir das discussões realizadas no curso, fez-se um levantamento dos materiais 
utilizados na Conservação dos livros e sua compatibilidade química com os papéis a se-
rem conservados. A carga horária do curso foi de 30 horas, distribuídas em encontros de 
2 horas e meia, de forma online e síncrona.

3� Resultados e discussão
Pela própria natureza do material, sabe-se que não é possível impedir a degradação do 
papel, seja ele feito de madeira, algodão ou linho. Sabe-se que a degradação pode ser 
apenas atenuada e retardada em sua velocidade através das boas práticas de preser-
vação, inclusive, a qualidade da matéria-prima e dos demais componentes utilizados no 
fabrico serão fatores determinantes para a conservação e para a longevidade de um de-
terminado documento, livro ou obra de arte cujo suporte seja papel (Museums, Libraries 
and Archives Council, 2005). Pode-se também garantir algumas décadas a mais a um 
documento que fique armazenado em ambiente anóxico, sem iluminação e sem manu-
seio. Mas qual seria então a função daquele patrimônio, se ele não pode ser apreciado, 
estudado e divulgado? 

O patrimônio exerce, antes de tudo, uma função social e, para tanto, precisa servir 
à sociedade. Esse exercício pode e deve ser feito com precauções, prevenções, utilizan-
do-se das tecnologias novas e antigas, associadas, para alongar o tempo de vida do do-
cumento. Pode-se, inclusive, transformá-lo num arquivo e preservar na World Wide Web 
(www), aumentando assim seu poder de difusão. No entanto, encerrar o patrimônio faz 
com que ele perca sua função, sua utilidade e impossibilita novas investigações a respei-
to de particularidades. O que seria do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci se fosse 
encerrado numa câmara criogênica? Este documento seria esquecido e suas particulari-
dades seriam encerradas às tecnologias e às mentalidades de uma época apenas. 

Por isso, estudiosos de todas as áreas têm se unido em prol da preservação de nos-
so patrimônio cultural. As obras em papel entram nesse mérito, afinal, diversos estudos 
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são feitos com informações em sua fonte primária, na forma de papiros, de livros com fo-
lhas de trapo, folhas de celulose, com tintas solúveis em água, com tintas ferrogálicas etc. 
É certo que com o avanço das tecnologias e com a soma de conhecimentos, permitidos 
pela multidisciplinaridade, têm-se alcançado cada vez mais descobertas, que são possí-
veis justamente pelo acesso às fontes primárias. 

A partir dessas considerações e do levantamento dos acontecimentos no intervalo 
temporal escolhido (2013-2015), foram detectadas más condições de acondicionamento, 
considerando fatores ambientais, grau de fragilidade de exemplares e patologias diversas 
do livro ou documento:

• Fatores ambientais
• exposição ao sol (com intensidade ou diretamente): poderá apresentar sinais de 

esmaecimento das cores (principalmente se compararmos as partes externas com inter-
nas, predominantemente no caso de livros, uma vez que a radiação solar acelera o pro-
cesso de fotodegradação, capaz de romper as ligações químicas entre as moléculas da 
celulose e das tintas;

• ambiente demasiado úmido: muitas vezes, esse excesso de água se acumula no 
mobiliário ou no teto, formando gotículas que caem e mancham algumas páginas, de for-
ma horizontalizada (ao longo da superfície uma mesma página ou poucas páginas), ou 
verticalizada (em pequenas áreas de um grupo maior de páginas, às vezes, até mesmo 
da primeira à última página do miolo). Essa umidade excessiva também pode ser tradu-
zida por rugosidades ou ondulações nas páginas, de forma menos pontual. Essas são 
situações relativamente comuns, dada à característica higroscópica do papel (ARGOLO, 
2021); ou seja: as moléculas de água são quimicamente compatíveis com as cadeias 
poliméricas3  da celulose. Fritoli (2012) ressalta que altas taxas de temperaturas e suas 
flutuações são uns dos principais fatores de degradação da celulose, especialmente em 
países como o Brasil;

• ambiente demasiado seco, sofrendo o fenômeno oposto ao supracitado. Ocorreu 
o curvamento ou o encanoamento das extremidades e, por vezes, das folhas por inteiro, 
devido à contração das fibras de celulose.

• Grau de fragilidade dos exemplares
• Apresentaram remanescentes de alimentos sólidos ou líquido, já que o consumo 

de alimentos costuma deixar resíduos em livros, tais como migalhas ou gotas, que servem 
de alimento, atraindo roedores, insetos ou micro-organismos. Com a intenção de chegar 
ao alimento, eles irão degradar, roer e moer as folhas ou outro material que esteja em seu 
caminho, como capas ou caixas; 

• Exemplares que foram muito manuseados, muito lidos e estudados, pois os danos 
mecânicos ocorrem como consequência natural do uso excessivo, tais como linhas de 

3    Polímeros são macromoléculas.
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costuras forçadas e folgadas, dobras dos cadernos4, vincos e amassos em capas e folhas, 
ocasionados principalmente pelo fenômeno físico de ruptura das fibras do papel (VAN 
VLACK, L. 2000).

• Patologias diversas
• Perda de resistência mecânica: o processo de fabricação do papel pode incluir 

substâncias com função de alvejamento, por exemplo, o peróxido de sódio (Na2O), ou o 
dióxido de cloro (ClO2), ou o peróxido de oxigênio (H2O2), utilizados no branqueamento do 
papel (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012). Este, à medida em que é clareado, sofre reações 
oxidativas que são causadas pelos radicais livres, e, deste modo, as moléculas de lignina, 
presentes na celulose, podem ser rompidas. Ressalta-se ainda que tais fatores se obser-
vam no caso de livros cuja matéria-prima seja fibra de madeira. Esses sintomas e carac-
terísticas serão distintos ou amenizados nos casos em que o papel seja feito de fibras de 
algodão ou linho, ou no caso de papel fabricado com fibras de matéria-prima mista;

• Presença ou vestígios de insetos, micro-organismos e roedores. Dentre eles, en-
contram-se mais frequentemente os insetos xilófagos, que se alimentam da celulose pre-
sente nos materiais cuja matéria-prima é a madeira; e os roedores, que trituram e rasgam 
pequenos pedaços, não para alimentação, mas para a construção de ninhos de reprodu-
ção mais aquecidos para os filhotes. Tanto um quanto o outro produzem substâncias áci-
das (provenientes do processo de digestão ou de excreção) que reagirão com o suporte e 
darão início ao processo de degradação;

• Os diferentes tipos de adesivos utilizados na encadernação de acordo com os dife-
rentes tipos de deterioração que sofrem. Pela acidificação, escurecimento, enrijecimento 
dos componentes ou por atrair insetos e fungos que se alimentam deles, de maneira pon-
tual nos locais de aplicação dos adesivos. As colas de amido, por exemplo, são de origem 
orgânica e constituem-se uma fonte de alimento e proteínas para esses seres, assim como 
os reparos e restauros que foram feitos em determinado período histórico (bastante co-
muns até os dias atuais em muitos locais) com o Carboximetilcelulose ou CMC e, portan-
to, deve ter sido adicionados à formulação substâncias fungicidas como, por exemplo, o 
tetraborato de sódio decahidratado, também chamado por Bórax, (Na2[B4O5(OH)4]·8H2O) 
ou metilparabeno. 

Como proposta de medidas de higienização mais apropriadas, podemos citar:

• A borracha, que pode ser empregada a depender do grau de fragilidade do supor-
te, se a informação é a base de grafite ou tintas solúveis em água, para a higienização 
de sujidades, como anotações ou manchas superficiais, pode ser feita através de trincha 
macia, espátulas, lixa de granulometria alta5 e com borracha natural (íntegra ou em pó6); 

4    O miolo do livro costurado é formado por cadernos, que, por sua vez, são formados por conjuntos de páginas.
5    A granulometria é uma medida referencial de grãos x área: quanto mais grãos por área, menor o poder abrasivo. Em papel, usa-se 
a lixa com grãos menores, pontualmente para limpar os cortes de miolo: superior, externo e inferior, cuja sujidade normalmente ocorre 
por poeira depositada ou por contato excessivo de mãos sujas.
6    Utiliza-se pequenas trouxas feitas de algodão, recheadas de pó de borracha, sobre uma camada de pó de borracha sobre o papel, 
em movimentos leves e circulares. A essas trouxas dá-se o nome de boneca.
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• As soluções aquosas para as sujidades mais resistentes, aplicando-se com swab 
levemente umedecido com água deionizada ou destilada7 (já que as águas apenas filtra-
das apresentam íons residuais que podem reagir e provocar pontos de acidez no papel). 
Frisa-se, ainda, que todo tratamento que envolva soluções aquosas requer o uso de papel 
mata-borrão por baixo do papel, tanto para o controle de umidade, quanto para o caso de 
acidentes com espalhamento de líquido; 

• As restaurações devem ser feitas por profissionais Conservadores-Restauradores, 
com a aplicação de soluções que incluam fungicida; 

• O tipo de papel utilizado na restauração precisa ser criteriosamente selecionado 
dentre a grande variedade que há no mercado. Para se trabalhar com conservação e res-
tauro adequados, é importante certificar-se de trabalhar com papéis de qualidade: são pa-
péis que, de um modo geral, apresentam-se livre de ácidos (acid-free), que também não 
tenha alvejantes ópticos (OBA free), seja livre ou tenha baixo teor de lignina e que tenha 
uma reserva alcalina (pH entre 10-11). Ressalta-se que é importante observar o local e o 
tempo de acondicionamento desses materiais, pois eles vão perdendo tais características 
se não forem devidamente protegidos (CASSARES, 2000);

Essas práticas estariam associadas ao tipo de acondicionamento apropriado, no qual:  

• A utilização de sílica gel é bastante indicada para os ambientes de menores dimen-
sões. Sugere-se a utilização de sachês de sílica gel, os quais absorvem a umidade do 
espaço. Nota-se que, com o tempo, a sílica muda de cor, indicando quando está saturada 
de umidade. Neste caso, ela pode ser reutilizada, desde quando seja desidratada. Duran-
te o uso ou o manuseio, é importante evitar contato com o pó que pode se desprender da 
sílica, pois este é muito danoso8; 

• Para ambientes maiores, são recomendadas medidas contra a umidade utilizando 
agentes desumidificantes, como os aparelhos desumidificadores, que irão absorver o ex-
cesso de umidade do ambiente, que impregnaria os papéis do local. E, sempre que pos-
sível, evitar escolher para acondicionamento os locais sabidamente úmidos, como porões 
e andares no subsolo; 

• Cuidados no manuseio, certificando-se de pegar o papel com firmeza (não neces-
sariamente com força), apoiando todas as partes do exemplar, de preferência com o auxí-
lio de uma base, cujo material tenha qualidade arquivística, como o polipropileno ((C3H6)n) 
ou polietileno ((C2H4)n), um polímero quimicamente mais simples, ou seja, que não sejam 
reativos e não liberem gases tóxicos;

• Cuidados no transporte: principalmente se o espaço entre um ambiente e outro for 
longo. Assim, deve-se optar por acomodar o papel em carrinho de transporte para aumen-
tar a segurança e evitar quedas, assim como evitar escadas, quando houver elevadores 
disponíveis; 

• Manter atenção constante à presença de insetos no local, sendo importante per-
correr o perímetro com frequência para observar a existência de vestígios de animais, 

7    Por ser livre de micro-organismos, dá-se preferência à água destilada, que deve ser mantida na geladeira e o ideal é que, após 
aberta, seja utilizada dentro de dois a três dias.
8    Os sachês normalmente são confeccionados em TNT ou algodão fino, o que permite a passagem desse pó residual por suas fibras 
com considerável facilidade.
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como insetos, roedores, fungos, assim como excrementos, partes de patas, asas, antenas 
ou danos recentes aos suportes, que podem indicar animais com hábitos mais reservados 
ou noturnos;  

• Manter atenção constante à Qualidade do Ar Interno (QAI), pois é importante ob-
servar e considerar as causas de risco presentes no próprio ambiente, como, por exemplo, 
se o local de acondicionamento está próximo a grandes e movimentadas vias de trânsito, 
pois nesses locais a emissão de óxidos de enxofre, nitrogênio e dióxido de carbono (CO2), 
entre outros, costuma ser intensa. Nestes casos, é preciso instalar filtros para esses e ou-
tros gases possível ou frequentemente presentes, pois eles reagem com o oxigênio (O2) 
e a água (H2O) presentes na atmosfera, gerando como produtos o ácido sulfúrico (H2SO4) 
e o ácido nítrico (HNO3), posteriormente absorvidos pelo papel e, novamente, gerando 
a acidificação e a fragilização do suporte. Se este local for climatizado, é preciso estar 
atento aos elementos filtrantes dos aparelhos, além disso, a sua manutenção periódica, 
higienização e troca nos períodos indicados pelo fabricante é indispensável (ITO, 2007).

4� Considerações finais
Os cuidados que foram tomados naquela ocasião, em 2015, foram revisitados e, pela 
primeira vez, puderam ser analisados sob uma ótica aquilatada pelos conhecimentos ad-
quiridos no curso de química especialmente desenvolvido para a conservação e restauro 
de documentos e livros com suporte em papel, enriquecendo sobremaneira a avaliação 
museológica dantes aplicada. Demonstrando, dessa forma, a viabilidade de se transfor-
mar momentos de crise em oportunidades de crescimento, mais especificamente aqui, 
traduzindo-se no entendimento dos agentes causadores de danos, suas ações, reações 
e, consequentemente, bem compreender o seu adequado enfrentamento e delineamento 
de estratégias de conservação dos acervos bibliográficos.

Para além dos dados provenientes dos estudos de antropologia, história e artes, ci-
ências como a Química também entram no mérito e somam informações preciosas, prin-
cipalmente no quesito preservação (que abarca a conservação e o restauro), pois como 
poderíamos ter tantas informações a respeito de interações moleculares como as que 
ocorrem através da absorção de gases atmosféricos, resultando em substâncias ácidas; 
e, além disso, como poderíamos compreender que essa reação destrói ligações molecu-
lares de um polímero, que causa, por sua vez, a fragilização do suporte, tornando-o mais 
suscetível à quebra de fibras? 

Assim, associando o olhar preservacionista, tão próprio da museologia ao conheci-
mento específico e técnico do campo da química, foi possível revisitar aquele período e 
reavaliar os apontamentos nas fichas de cada exemplar a respeito da avaliação do estado 
de conservação, de modo a perceber os reais riscos que corriam, bem como a efetiva 
extensão dos danos de uma maneira mais precisa do que foi possível naquele momento, 
quando o entendimento não havia sido enriquecido pela interdisciplinaridade, pela soma 
dos conhecimentos adquiridos no curso de química para conservação e restauro de papéis.

Considerando o momento de home office, a busca pelo conhecimento por meio de 
ações de aperfeiçoamento (como o curso de Química para Conservação e Restauro de 
Papel) teve como objetivo a revisão de metodologias outrora aplicadas, de avaliações 
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dantes feitas a respeito de danos e riscos, considerando-se situações e desafios especí-
ficos vivenciados pelos profissionais, a fim de que, no futuro, melhores decisões possam 
ser tomadas.

O que dizer então a respeito da possibilidade de combater essas consequências sem 
compreender bem as suas causas? Após alguns meses em contato com a disciplina de 
Química, voltada para a conservação e o restauro de papéis, muitos processos foram me-
lhor compreendidos e uma informação bem absorvida reflete em ações melhor embasa-
das e mais seguras. Resulta-se aqui, portanto, uma demonstração sobre como o diálogo 
entre a Museologia, a Conservação e Restauração e a Química se apresenta firmemente 
estabelecido, necessário e generoso ao nosso Patrimônio, com uma relação que não 
mais pode ser ignorada pelos profissionais que lidam com o patrimônio e com as ações 
preservacionistas que permeiam esta seara.
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• Resumo
O contexto pandêmico gerado pelo Coronavírus (COVID-19), vivido desde início de 2020, 
e o consequente fechamento das instituições culturais e a adoção de atividades remotas 
levaram diversos profissionais a repensarem suas práticas de trabalho. No Instituto Morei-
ra Salles não foi diferente. O presente artigo visa apresentar a experiência da elaboração 
de normativas técnicas propostas pela área de Gestão de Acervo, bem como a metodo-
logia desenvolvida pela equipe técnica para a produção dos documentos. Ainda que os 
conservadores sejam os principais protagonistas do início deste processo, a iniciativa 
acabou por envolver e impactar todas as áreas da instituição. Uma intensa agenda de 
encontros virtuais foi estabelecida, aproximando equipes que, muitas vezes, nem sequer 
se conheciam devido às dimensões do Instituto e da localização geográfica de suas três 
unidades. A ausência de limites físicos e a organização da agenda de atividades exclu-
sivamente virtual propiciaram que o trabalho fosse realizado e que pudesse ocorrer uma 
maior e mais produtiva integração entre os profissionais. Além disso, o processo de ela-
boração conjunta dos documentos, a partir de uma vontade colaborativa das diferentes 
equipes, mostrou-se essencial para a construção de um projeto que fosse, de fato, realista 
para todos.

Palavras-Chave: pandemia, normativas, gestão de acervo, conservação, Instituto 
Moreira Salles.

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

mailto:maria.mosciaro@ims.com.br


Ellen Röpke Ferrando; 
Fabiana Dias; Maria Clara Mosciaro

ISBN 978-65-00-41614-5 - Elaboração de normativas de gestão de acervos culturais: um estudo de caso 
do Instituto Moreira Salles - p. 130-142

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

131

• Abstract
The Coronavirus (COVID-19) pandemic, experienced since the beginning of 2020, the 
consequent closing of cultural institutions, and the adoption of online activities led many 
professionals to rethink their work practices. At the Instituto Moreira Salles, it was no diffe-
rent. This article presents the experience of producing the technical guidelines proposed 
by the Collection Management area. It also deals with the methodology developed by the 
technical team to produce those documents. Although conservators were the main prota-
gonists at the beginning of the process, the initiative ended up involving and impacting all 
areas of the institution. An intense agenda of virtual meetings was established, bringing 
together teams that often did not even know each other due to the size of the Institute and 
the geographic location of its three units. The absence of physical proximity and the orga-
nization of an exclusively virtual schedule allowed the execution of the project and higher 
and more productive integration between professionals. In addition, the process of drafting 
the documents together, based on the collaborative will of different teams, proved to be 
essential for this project and realistic for everyone.

Keywords: pandemic, guidelines, collection management, conservation, Instituto 
Moreira Salles.

1� Introdução
O objetivo deste texto é apresentar o percurso inicial da elaboração de normativas relacio-
nadas com as atividades de conservação aplicadas pelo corpo técnico do Instituto Moreira 
Salles (IMS). Sentiu-se a necessidade de expor o caminho trilhado para a criação das 
normativas, uma vez que não foram encontradas referências que indicassem os passos 
a serem seguidos para o desenvolvimento de tal objetivo. Por mais que a atividade tenha 
envolvido um grupo de mais de vinte colaboradores da instituição, não se tinha nenhum 
conhecimento se o tempo investido seria razoável ou longo demais e nem se as reflexões 
deveriam ser extensas ou resumidas. Além disso, esta iniciativa acabaria por impactar to-
das as áreas do IMS, ou seja, não poderia ser um exercício apenas da conservação, por 
mais que tivesse nascido no escopo das atividades deste grupo específico. Por outro lado, 
por mais que iniciativas similares de outras áreas do IMS já tivessem tomado forma em 
momentos anteriores, foi a primeira vez que os conservadores assumiram o protagonismo 
na instituição. Portanto, este trabalho visa a descrição de um percurso e a estruturação 
de uma metodologia, tendo como propósito servir como possível referência para outras 
iniciativas semelhantes.

Em termos de organização do texto, ele está dividido em quatro partes. A introdução 
tem a finalidade de expor, brevemente, o histórico do IMS e o início da organização das 
equipes técnicas de diferentes formações para elaboração de normativas institucionais. A 
metodologia visa explicar as escolhas, idas e vindas que foram feitas para organização do 
trabalho e, também, apontar até onde foi possível avançar. Resultados e discussão tratam 
sobre o que foi alcançado a partir das escolhas efetuadas e a reflexão sobre o percurso é 
apontada nas considerações finais.
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O Instituto Moreira Salles foi criado no ano de 1992, oriundo do Instituto de Artes Mo-
reira Salles, fundado cinco anos antes. Atualmente, está presente em três cidades. Sua 
primeira unidade a ser inaugurada foi a Casa de Cultura de Poços de Caldas, em 1990. 
Seis anos depois, foi a vez da unidade de Higienópolis, fechada em 2017, devido à aber-
tura da nova unidade, da Av. Paulista. Durante os anos de 1997 e 2009, existiu uma uni-
dade em Belo Horizonte e, em 1999, foi inaugurada a unidade do Rio de Janeiro. Dentre 
as atividades desenvolvidas pelo IMS, destacam-se a produção de exposições, cursos, 
apresentações comemorativas e homenagens a escritores, artistas gráficos, fotógrafos e 
músicos que pertencem ao Acervo IMS, shows, lançamento de livros, assim como o con-
trole físico e intelectual do Acervo IMS, entre outras atividades.

A formação do Acervo IMS foi iniciada antes mesmo da sua inauguração. O interesse 
de Walther Moreira Salles pela arte é bem anterior, como menciona Góes (2018) em dois 
textos publicados no site institucional:

Sua experiência como patrono das artes vinha de longe e foi influenciada pelo 
amigo Nelson Rockefeller, a quem conhecia desde os tempos de Segunda Guer-
ra Mundial e a quem iria se associar em diversos momentos ao longo da vida. 
Mas não fizeram apenas negócios juntos: o convívio pessoal incluía a atividade 
permanente da prática da filantropia e do patrocínio das artes.
Para ambos, não se tratava apenas de fruir a arte em casa ou comprar e doar 
obras para instituições. Ambos se envolveram na gestão de importantes mu-
seus, e Walther Moreira Salles já acumulara uma vasta experiência quando pas-
sou a dedicar seu tempo ao Instituto Moreira Salles. Tinha uma imensa rede de 
conhecimentos, tinha os recursos, a vontade e a convicção. 
Um deles era seu grande interesse pelas artes plásticas. Até o final desse pe-
ríodo se tornaria um colecionador importante, reconhecido no mundo especia-
lizado de Paris, Londres e Nova York por seus bons impressionistas (Manet, 
Matisse, Renoir, Cézanne, van Gogh) e pela qualidade de sua galeria como um 
todo. A residência que fez construir na Gávea no fim da década de 1940 foi con-
cebida também como espaço de exposição que já nasceu incorporando duas 
obras relevantes – um painel de Burle Marx no jardim e um mural de Portinari 
numa de suas salas principais.

Segundo Zanatta (2019), no ano de 1965, foi criado o projeto Galeria Brasiliana, uma 
parceria entre Walther Moreira Salles e Assis Chateaubriand: 

A Galeria chegou a ter estatuto, conselho gestor e sede, que seria em Belo 
Horizonte, pois a maior parte de sua diretoria era formada por mineiros que lá 
residiam. Seu acervo seria voltado para o legado histórico do estado de Minas 
Gerais. Infelizmente o projeto não se efetivou, possivelmente, devido ao agra-
vamento do estado de saúde de Chateaubriand, que viria a falecer em 1968 
(ZANATTA, 2019, p.98).

Com o falecimento de Chateaubriand, o projeto foi desfeito e os recursos remanes-
centes foram destinados à criação do atual IMS.

Com a fundação do IMS, o Acervo IMS começou a ser constituído e, aos poucos, as 
coordenadorias de acervo foram ganhando os contornos que apresentam atualmente. 
Hoje em dia, existem seis coordenadorias de acervo que são responsáveis pela aquisição, 
controle físico e intelectual de arquivos e coleções adquiridos de acordo com linhas de 
colecionismo distintas. As coordenadorias são: Fotografia, Literatura, Música, Iconografia, 
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Fotografia Contemporânea e Biblioteca de Fotografia. Cada uma dessas coordenadorias 
foi criada em momentos distintos e algumas iniciaram a formação dos seus conjuntos com 
obras adquiridas ainda por Walther Moreira Salles.

À medida que o Acervo IMS foi ganhando volume, novas instalações foram sendo 
construídas. Juntamente com a inauguração da unidade do Rio em 1999, foi aberto o 
prédio da Reserva Técnica de Fotografia (RTF). Três anos depois, foi a vez do prédio da 
Reserva Técnica de Música (RTM) e, em 2008, o prédio da Reserva Técnica de Acervo 
(RTA). Além da construção de novos prédios para funcionarem tanto como áreas de guar-
da quanto de tratamento técnico, as equipes de trabalho e atividades cresceram. Ao lado 
disso, a abertura da unidade da Av. Paulista, com seus 1200 metros quadrados de área 
para exposições, contribuiu para novos fluxos de trabalho. Atividades que anteriormente 
eram resolvidas com equipes mais enxutas, foram ganhando projeção internacional.

Em 2017, foi criada a coordenadoria de Gestão de Acervo que deu início a uma série 
de atividades voltadas para padronizar e unificar as atividades de processamento que 
as Coordenadorias de acervo realizavam de forma autônoma e muito descentralizada. 
Outra iniciativa institucional foi a criação, em 2019, de dois núcleos de trabalho, o de Pre-
servação e Conservação de Acervo e o de Catalogação e Indexação, com o objetivo de 
centralizar determinadas atividades específicas de processamento do Acervo IMS, antes 
executadas de forma independente de acordo com cada coordenadoria.

Após três anos de desenvolvimento de algumas iniciativas implementadas pela Ges-
tão de Acervo, foi proposta a elaboração de normativas que orientassem as atividades 
executadas pelas equipes técnicas. A iniciativa partiu do Grupo de Trabalho Conservação 
Preventiva que reunia diversos profissionais de acervo. A partir de um primeiro diagnósti-
co, foram elencados dez procedimentos emergenciais que refletiam as atividades execu-
tadas pelas equipes, distribuídas nos seguintes temas: produções IMS,1 gerenciamento 
de espaços de guarda, gestão de riscos e controle físico e intelectual de acervo. Dentro 
desse escopo foram sugeridas as seguintes normas/procedimentos: 

• N001 - Acesso e visitas técnicas em áreas de guarda e de processamento técnico de acervo;
• N002 - Limpeza de edificações, áreas de guarda e de processamento técnico de acervo;
• N003 - Gerenciamento e monitoramento climático para o Acervo IMS;
• N004 - Contratação de serviços de conservação e restauração de acervo;
• N005 - Movimentação, transferência, empréstimo, embalagem e transporte de acervo;
• N006 - Aquisição e incorporação de novos acervos;
• N007 - Inventário e controle físico/patrimonial do Acervo IMS;
• N008 - Conservação de documentos/obras em exposição;
• N009 - Compra, uso, armazenamento e descarte de produtos químicos controlados 

que são utilizados na conservação e restauração de acervo;
• N010.1 - Plano de emergência para ações de resgate e estabilização de acervo - FOGO;
• N010.2 - Plano de emergência para ações de resgate e estabilização de acervo - ÁGUA.

1    As produções IMS compreendem exposições com acervo interno e/ou de terceiros, publicações (livros, periódicos e DVDs), shows, 
seminários e mesas redondas, participação em festivais, entre outros eventos.
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Esta atividade foi iniciada em 2020, pouco tempo antes da interrupção dos trabalhos 
presenciais devido à pandemia gerada pelo Coronavírus (COVID-19), e tomou corpo a 
partir das atividades remotas. Ao longo de 2020, foram realizadas reuniões virtuais em 
grupos, inicialmente para a redação dos documentos; e, em seguida, com um grupo me-
nor de revisores que se debruçou sobre as normativas N002, N003, N005, N007 e N008 
devido à sua urgência dentro do contexto institucional. 

2� Metodologia
A metodologia é o caminho desbravado pelo pesquisador para atingir determinados re-
sultados. Segundo o professor Paulo Oliveira, o método não é somente uma escolha a 
ser realizada para direcionar o trabalho acadêmico, “mas um caminho seguro, uma via 
de acesso que permita interpretar com maior coerência e correção possíveis as questões 
sociais propostas num dado estudo, dentro da perspectiva abraçada pelo pesquisador” 
(OLIVEIRA, 1998, p.17). Nesse sentido, a proposta desta seção é evidenciar que a me-
todologia não foi algo dado, mas sim algo cunhado ao longo do processo de trabalho. O 
que se deseja é evidenciar o processo metodológico do fazer em questão. Sendo assim, 
a realização dos documentos normativos aconteceu a partir de metodologia própria, que 
sofreu diversas alterações conforme o andamento das etapas de trabalho. O processo 
tornou-se orgânico à medida que o grupo de profissionais foi compreendendo a dimensão 
de cada procedimento dentro de um contexto institucional bastante complexo, sobretudo 
devido à dimensão do IMS no que diz respeito ao alcance de suas produções, bem como 
a todas as equipes envolvidas direta ou indiretamente nas atividades. 

O trabalho foi inicialmente organizado em fases. A primeira fase, denominada de 
elaboração, foi dividida nas seguintes etapas: pesquisa de referências, redação inicial e 
revisão técnica. Já a segunda, foi considerada para a aprovação dos documentos em di-
ferentes instâncias institucionais. Por fim, a terceira e última fase, a de implementação, foi 
prevista para publicação interna e capacitação das equipes. No entanto, como menciona-
do, a metodologia sofreu alterações à medida que os processos foram sendo desenhados 
e um entendimento maior do contexto assimilado.

 Para dar início aos trabalhos, os colaboradores do IMS integrantes do GT Conser-
vação Preventiva foram divididos em pequenos grupos, de acordo com seus interesses 
e também familiaridade com os temas propostos. Sua primeira atribuição foi realizar uma 
vasta pesquisa bibliográfica, bem como uma compilação das principais especificações 
que pudessem ser aplicadas ao contexto do IMS. Para aprimoramento e unificação dos 
textos, foi criado um comitê de revisão técnica que acabou trabalhando também como 
redator, aprofundando pesquisas específicas sobre os temas. Esse grupo, formado pelo 
gestor de acervo, três conservadoras e uma arquivista, passou a se reunir intensamente 
toda semana, de abril a agosto de 2020. O trabalho de revisão e redação realizado pelo 
comitê técnico acabou se tornando muito mais extenso do que imaginado originalmente. 
As características do acervo IMS, as atribuições de cada equipe, as especificações rela-
cionadas aos edifícios e seus espaços, a localização dos centros culturais em três esta-
dos distintos e o fluxo entre estas três localidades, tornaram a realização das normativas 
um procedimento intenso. 
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Em agosto de 2020, devido a alguns fatores como a substituição do gestor de acervo, 
mudanças estruturais da instituição, e também a retomada progressiva dos trabalhos pre-
senciais relacionados à montagem de exposições, a redação e a revisão das normativas 
acabaram sendo produzidas mais lentamente e, assim, ficando em segundo plano. Até 
este momento, o comitê revisor já havia analisado os documentos referentes às normati-
vas N002, N003, N005 e N007 e dado início à N008. Destas, algumas foram encaminha-
das para a segunda fase, para as instâncias de aprovação, mas não avançaram neste 
sentido.

Ainda que algumas equipes específicas tivessem sido consultadas para a redação 
inicial, até este momento de revisão, as normativas mencionadas haviam sido redigidas 
e revistas a partir da perspectiva predominante da conservação e gestão de acervo. Isso 
porque, até muito pouco tempo, a conservação não era compreendida como área estraté-
gica no que diz respeito à preservação do acervo institucional. A elaboração das normati-
vas acabou se mostrando uma forma de evidenciar a importância da conservação dentro 
da instituição, quase como um instrumento de militância. Contudo, ainda que o IMS tenha 
crescido consideravelmente nos últimos anos, a maioria das áreas continuou operando 
dentro de sistemas próprios sem que houvesse uma unificação de procedimentos que não 
apenas aqueles de conservação. 

Uma entidade em contínuo crescimento deve ter seus processos registrados. Neste 
sentido, ficou evidente, sobretudo com a N008 (Conservação de documentos/obras em 
exposição), que os trabalhos normativos não poderiam apenas se voltar para uma área 
específica antes que fosse pensado um trabalho maior, conjunto, e que envolvesse a 
instituição como um todo. As produções IMS, sobretudo relacionadas aos projetos expo-
sitivos, são consideradas atividades nas quais maior tempo e esforço são exigidos dos 
colaboradores do IMS e nas quais todas as equipes da instituição se envolvem de alguma 
forma. Assim, o trabalho com o documento N008 acabou se tornando o embrião para uma 
nova metodologia de trabalho, pautada, deste modo, na elaboração coletiva de um mapa, 
mais especificamente um fluxograma relacionado à normativa. Essa forma de trabalho 
também pode ser vista como estratégica se pensarmos do ponto de vista da implementa-
ção do procedimento e das chances de seu sucesso, uma vez que todos os colaboradores 
do IMS se veem inseridos nas etapas e compreendem seu trabalho como parte de um 
processo que é coletivo e que ultrapassa sua área de conhecimento específico. 

Ao final de outubro de 2020, devido à falta de compreensão do processo expositivo 
como um todo por parte do comitê técnico, a equipe de Produção passa a ser incluída nas 
reuniões de revisão da N008. A partir daí, começa-se a repensar se a elaboração de uma 
normativa para este procedimento seria a forma mais eficiente de iniciar a organização 
das atividades para produção de exposições dentro da instituição. É importante mencio-
nar que o novo perfil do gestor de acervo também interferiu nesta nova forma de compre-
ender os trabalhos normativos, partindo do entendimento de que o trabalho coletivo teria 
maior alcance com menores chances de criar ruídos e desentendimentos. Após meses de 
trabalho remoto com a nova configuração do comitê técnico, o texto da N008 – original-
mente voltado para procedimentos de conservação, com 74 páginas, incluindo glossário, 
anexos e referências – é transformado em um primeiro mapa esquemático e que inclui as 
principais etapas de montagem da exposição (Figuras 1 e 2). 
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A elaboração conjunta de um mapa, mais sucinto e direto que o documento anterior, 
também foi bem-vinda do ponto de vista das instâncias de aprovação, uma vez que as 
normativas redigidas eram deveras extensas, o que poderia repelir os leitores e a aplica-
ção destas. O receio gerado no comitê técnico levou à criação de uma versão resumida 
das normativas, já que a sua versão estendida, neste momento, confundia-se com um 
guia de boas práticas. Essa confusão pode ter sido gerada pela própria carência institucio-
nal no que diz respeito à inexistência de um trabalho semelhante ao proposto até então. 
Essas dúvidas e incertezas geraram mudanças de rota e alterações metodológicas. Em 
relação às versões resumida e estendida da N008, não foi, até o momento, decidido qual 
documento será adotado para guiar os procedimentos de conservação.

Figura 1: Primeiro esboço 
do mapa realizado a partir 
da N008.
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Figura 2: Mapa já com inclusão de etapas, equipes e processos.



Ellen Röpke Ferrando; 
Fabiana Dias; Maria Clara Mosciaro

ISBN 978-65-00-41614-5 - Elaboração de normativas de gestão de acervos culturais: um estudo de caso 
do Instituto Moreira Salles - p. 130-142

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

138

Em fevereiro de 2021, são incluídos no grupo de trabalho ainda outros profissionais 
dedicados ao planejamento de programação e eventos que, anos antes, ainda que de 
forma tímida e isolada, haviam começado a esboçar orientações para um fluxo de ela-
boração de exposições. Após intensas discussões, o mapa toma corpo, transformando-
-se em fluxograma. Devido aos diversos tipos de exposições produzidas pelo IMS e que 
apresentam características e complexidades distintas, este fluxograma realizado tratou de 
organizar as etapas para exposições com predominância de itens do acervo IMS.

O documento contém não apenas as etapas de elaboração de uma exposição, como 
também as instâncias de aprovação, revisão, tomada de orçamentos, equipes envolvidas, 
e documentos produzidos. Outro aspecto apontado no mapa, de fundamental importância 
para o gerenciamento do fluxo e processos, diz respeito aos tempos reservados para cada 
uma das etapas. Em uma instituição do porte do IMS, que produz internamente a grande 
maioria de suas exposições, poder trabalhar com prazos minimamente sustentáveis não 
só traz maior qualidade às produções, como também garante condições de trabalho mais 
adequadas e sadias às equipes.

A estrutura do mapa foi pensada a partir das seguintes etapas: viabilidade, pré-pro-
dução, produção, montagem, exposição e desmontagem. Essa estrutura foi apresentada 
internamente e, a partir deste momento, foram agendadas reuniões semanais com cada 
uma das equipes individualmente. Durante este processo, foram observadas sobreposi-
ções e lacunas nas rotinas de trabalho. Os diálogos individualizados tornaram mais explí-
citos os limites de atuação dos diversos profissionais, suas expertises, e foram essenciais 
para mostrar sua interrelação. O mapa reflete os processos de cada área e sua relação 
umas com as outras (Figura 3).

A construção conjunta do documento reforça o senso de propriedade, de modo que 
cada colaborador do IMS se vê incluído e valorizado no processo, fazendo com que a ins-
tituição como um todo cresça e se fortaleça. Mas não só isso, o processo de elaboração 
conjunta do mapa, a partir de uma vontade colaborativa, também tem maior potência no 
sentido de construção de um projeto que seja de fato hábil.
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Figura 3: A fase de pré-produção, prevista para os meses de -12 a -8, envolve não só diversas atividades do Núcleo 
de Preservação e Conservação como também de outras equipes.

A realização do mapa nasce da elaboração de uma normativa de conservação para 
as exposições da instituição e acaba ultrapassando os limites do Núcleo de Preservação e 
Conservação de Acervo. Agora, após a construção coletiva do mapa, uma segunda etapa 
se faz necessária. Trata-se de retomar a N008 e compreendê-la como fluxo específico de 
uma das áreas dentro do IMS. A necessidade de organizar e registrar as etapas e as es-
pecificações de trabalho passa a ser uma demanda de todas as equipes para que o fluxo 
estabelecido no mapa seja de fato efetivo. Devido ao envolvimento de todos os colabo-
radores do IMS nas exposições, umas das principais atividades da instituição, foi neces-
sário entender, primeiramente, quais as equipes envolvidas em qual etapa do processo e 
de que maneira suas atividades estavam relacionadas umas com as outras. O segundo 
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momento foi o de identificar e inserir a conservação em um fluxo de trabalho contínuo, ao 
contrário do que a N008 propunha em seu início, isto é, indicar isoladamente o trabalho 
dos conservadores sem considerar as demais equipes. 

3� Resultados e discussão
Pensadas para guiar procedimentos do cotidiano da Gestão de Acervo no IMS, a redação 
das normativas resultou em uma maior compreensão do trabalho como um todo para 
as equipes diretamente envolvidas nos diferentes processos que envolvem o acervo da 
instituição. A metodologia de construção das normativas gerou a necessidade de atuali-
zação dos conteúdos técnicos de diversas áreas de conhecimento, especialmente no que 
diz respeito à conservação e seu compartilhamento entre os participantes dos grupos de 
estudo e redação. Referências novas e bastante atuais foram incorporadas ao repertório 
dos profissionais e o interesse por temas menos presentes em discussões anteriores, ou 
até mesmo desconhecidos, passaram a ser abordados frequentemente. O debate sobre 
sustentabilidade no âmbito da gestão de acervos culturais e nas atividades relacionadas 
à conservação, amplamente divulgados em eventos online durante a pandemia, é um 
exemplo de aprofundamento da discussão sobre as práticas institucionais do IMS que ga-
nharam destaque durante esse período. Neste sentido, o contexto de pandemia propiciou 
o desenvolvimento profissional e a formação continuada dos conservadores da instituição.

As reuniões entre os redatores, os revisores e outras equipes evidenciaram que o 
processo de realização das exposições do IMS havia se tornado, ao longo dos anos, uma 
fonte de tensão para os profissionais envolvidos. Foi necessário um amplo processo de 
discussão interna, o que levou à revisão de atribuições, assim como à compreensão dos 
limites de cada equipe e ao estabelecimento de um cronograma unificado. Ainda, foram 
levadas em conta as etapas necessárias à realização de uma exposição desde a sua 
concepção até a desmontagem e posterior arquivamento da documentação e avaliação 
do projeto (Figura 4).

Figura 4: Reunião entre 
equipes da instituição para 
discussão e construção 
coletiva do documento.
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A construção do mapa reflete a maturidade da instituição para discutir suas dificulda-
des e, assim, buscar caminhos para integrar as diversas expertises das equipes em torno 
do complexo fluxo de criação de uma exposição. Além disso, tem o objetivo de promover 
um ambiente de trabalho mais saudável e práticas comprometidas com a sustentabilidade 
em seus três eixos, isto é, do ponto de vista social, ambiental e econômico. 

4� Considerações finais
Este texto tratou de apresentar o percurso do trabalho a partir da perspectiva de alguns 
integrantes e da sua experiência durante o processo. O grupo, responsável pela constru-
ção do mapa, ampliou-se desde a proposta inicial, em que era composto pelo reduzido 
grupo de redatores e revisores técnicos das normativas, para uma participação coletiva, 
integrando os colaboradores do IMS de todas as coordenadorias. A ampliação da partici-
pação, incluindo todos os setores da instituição, somente foi possível com o trabalho ex-
clusivamente virtual, desenvolvido durante a pandemia. O IMS tem sedes distribuídas em 
três diferentes estados e muitas das equipes limitam seu contato profissional às deman-
das ligadas às suas atividades rotineiras. O afastamento presencial devido ao contexto 
pandêmico foi compensado por uma intensa agenda de encontros virtuais, aproximando 
equipes que, por vezes, eram estranhas umas às outras. Essa ausência de limites de pro-
ximidade física e de organização da agenda baseada na rotina propiciaram uma maior e 
mais produtiva integração entre os profissionais. 

Vale salientar que o mapa elaborado, ainda que gestado a partir da N008, não se 
trata de uma normativa. O mapa é compreendido como fluxo de um processo. Não trata 
necessariamente de elencar responsabilidades, mas sim, de evidenciar etapas e de assi-
nalar como elas se vinculam. Sua finalidade no contexto do IMS, para além de organizar 
um processo, também procura garantir um trabalho sustentável para aqueles profissionais 
envolvidos. Igualmente, o mapa não garante o sucesso de sua implementação, uma vez 
que não muda a mentalidade dos envolvidos de uma hora para a outra. Ele deixa claro 
quais são as etapas e ajuda a entender o que deve ser alterado para que custos, gargalos 
e possíveis impasses sejam minimizados. Neste sentido, seu objetivo principal é tornar 
os trabalhos relacionados à produção de exposições com acervo IMS mais eficientes, 
precisos e mais acordados.

No momento de redação do presente texto, o mapa está em fase de finalização e 
testes de implementação. Algumas das próximas exposições realizadas com acervo ins-
titucional serão produzidas com base nos fluxos propostos, com o objetivo de avaliar sua 
eficácia. A divulgação do fluxograma completo será feita quando da sua aprovação final e 
implementação.

• Agradecimentos
Nossos agradecimentos a todos os colegas que, de alguma forma, contribuíram para este 
projeto, em especial Camila Goulart, Gabriella Moyle, Joana Reiss, Lívia Biancalana, Livia 
Ferraz e Millard Schisler. Agradecemos também ao Gabriel Moore Bevilacqua pela iniciativa 
em propor e dar início à elaboração de normativas técnicas para a gestão do Acervo IMS.



Ellen Röpke Ferrando; 
Fabiana Dias; Maria Clara Mosciaro

ISBN 978-65-00-41614-5 - Elaboração de normativas de gestão de acervos culturais: um estudo de caso 
do Instituto Moreira Salles - p. 130-142

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

142

• Referências
OLIVEIRA, P. S. Metodologia das Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec/UNESP, 
1998.

ZANATTA, R. M. O legado histórico nacional – memória, difusão e acesso: o caso 
da Brasiliana Fotográfica. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais. Faculdade de Ciências Sociais, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.



LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

O impacto da pandemia no sector 
da Conservação e Restauro em 
Portugal: retracto do sector em 
2020 e avaliação das medidas de 
apoio governamentais�
Luís Pereira
luispereir@gmail.com (autor apresentador)
Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal,  
Lisboa, Portugal

Elis Marçal
Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal, Lisboa, 
Portugal e Confederação Europeia de Associações de Conservadores-
restauradores, Bruxelas, Bélgica

Palavras-Chave: COVID-19; conservação e restauro; inquérito; força laboral; empresas.
Keywords: COVID-19; conservation and restoration; survey; labour; companies.

1� Introdução
Entre 18 de março e 02 de maio de 2020, vigorou em Portugal um Estado de Emergência, 
ao abrigo da Lei n.º 44/86, devido à pandemia causada pela COVID-19. Medida nunca 
adoptada nos 47 anos da democracia portuguesa, este período (que voltou a repetir-se 
entre 09 de novembro e 30 de abril de 2021) caracterizou-se por um conjunto de restri-
ções nas liberdades e garantias dos cidadãos sem precedentes e por um impacto econó-
mico apenas comparável ao vivido nos períodos das grandes guerras. De modo a aferir as 
implicações da medida para o sector da Conservação e Restauro, a Associação Profissio-
nal de Conservadores-restauradores de Portugal (ARP) lançou um conjunto de inquéritos 
entre 08 de maio e 04 de junho de 2020, dirigido às várias categorias profissionais que 
compõem o sector em Portugal – à semelhança de várias associações profissionais na 
Europa. Os resultados apresentados num documento divulgado pela ARP em setembro 
de 2020, vieram revelar um sector que ficou à margem dos apoios do Estado Português 
para a pandemia, e uma realidade socioeconómica bastante frágil e caracterizada por 
uma forte precariedade.
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2� Metodologia
Foram realizados quatro inquéritos, associados a duas categorias distintas: «Empresas 
Singulares e Colectivas» e «Força Laboral». Relacionada com esta última, produziram-se 
três inquéritos orientados para cada um dos seguintes grupos: i) trabalhadores por conta 
de outrem; ii) prestadores de serviços; iii) funcionários públicos. 

Cada inquérito apresentava-se dividido em dois grupos: o primeiro centrava-se na 
caracterização socioeconómica dos inquiridos – o objectivo deste grupo era actualizar 
e aprofundar os dados sobre os profissionais e empresas do sector, uma vez que o últi-
mo inquérito realizado neste âmbito pela associação tinha acontecido em 2015 (ASSO-
CIAÇÃO PROFISSIONAL DE CONSERVADORES-RESTAURADORES DE PORTUGAL, 
2015) –; e o segundo no impacto produzido na actividade profissional dos mesmos devido 
à declaração do “Estado de Emergência” provocado pela COVID 19 – mais concretamen-
te, as especificidades verificadas em cada uma das diferentes realidades.

Olhando para cada um dos inquéritos de forma mais pormenorizada, o inquérito re-
ferente ao grupo “Empresas Singulares e Colectivas”, destinava-se a todas as pessoas 
individuais e/ou colectivas que, independentemente da forma jurídica assumissem uma 
actividade empresarial, ou estivessem inseridas no sector cooperativo. No âmbito do gru-
po 1 pretendeu-se caracterizar a formação jurídica, identificar o ano de constituição da 
entidade empresarial (como forma de avaliação da longevidade das empresas do sector), 
o volume de facturação registado em 2019, os códigos de actividade económica principais 
e secundários, a existência de uma outra área de negócio para além da conservação e 
restauro, a existência de alvará da 10ª subcategoria (restauro de bens imóveis histórico-
-artísticos), da 1ª categoria (Edifícios e património construído), o número médio de traba-
lhadores com vínculo contratual em 2019 e até ao início do Estado de Emergência, se as 
empresas possuíam local de trabalho fixo, e qual a tipologia principal de clientes. No grupo 
2, procurou-se avaliar o impacto do «Estado de Emergência» na actividade das empresas, 
mais concretamente se haviam recorrido a algumas medidas lançadas pelo governo para 
minimizar os efeitos do mesmo, se os apoios previstos já haviam sido implementados à 
data do questionário, qual o impacto na facturação do Estado de Emergência, se durante 
o mesmo foram dispensados colaboradores, qual a tipologia de clientes durante o período 
em que vigorou o Estado de Emergência (em caso de manutenção da actividade), se as 
empresas haviam adoptados medidas com vista a reduzir o risco da COVID-19 para os 
trabalhadores, se o período em questão havia sido utilizado para formação profissional da 
equipa, e se decorrente do impacto provocado pela crise sanitária, consideravam a possi-
bilidade de manter a actividade sem alterações, ou o encerramento da empresa.

Entrando nos inquéritos associados à categoria «Força Laboral», o inquérito re-
ferente ao grupo dos «Trabalhadores por Conta de Outrem», destinava-se a todos os 
profissionais que exercessem uma actividade remunerada ao serviço de uma entidade 
empregadora (SEGURANÇA SOCIAL, 2021), definida e enquadrada por um contrato de 
trabalho – com excepção dos contratos de prestação de serviços. No grupo 1 pretendia-se 
identificar a idade, género, habilitações, tipologia de contrato, sector onde desempenhava 
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a actividade profissional, rendimentos auferidos no ano de 2019 (ano anterior à pande-
mia), e a existência de uma outra fonte de rendimento/ actividade a par da conservação 
e restauro. No grupo 2, pretendia-se avaliar o impacto directo na actividade laboral da 
declaração do «Estado de Emergência», se os inquiridos tinham beneficiado de alguma 
das medidas de apoio lançadas pelo governo português para minimizar os impactos do 
mesmo, se os apoios requeridos haviam sido aprovados à data de resposta ao inquérito, 
se os inquiridos haviam já retomado as suas funções, se no período em que vigorou o 
«Estado de Emergência» haviam realizado formação profissional, se haviam regressado 
já ao respectivo local de trabalho (em caso de suspensão da actividade), se havia sido re-
alizado um plano de contingência para fazer frente aos riscos para a saúde pública, e por 
último, se decorrente do impacto sofrido pela crise sanitária consideravam a possibilidade 
de mudança da actividade profissional.

O inquérito referente ao grupo «Prestadores de Serviços» destinava-se a todos os 
profissionais que exercessem a sua atividade profissional sem sujeição a contrato de 
trabalho ou a contrato legalmente equiparado (SEGURANÇA SOCIAL, 2021). No grupo 1 
pretendia-se identificar a idade, género, habilitações, o código de imposto de rendimento 
singular onde surgiam enquadrados, o código de actividade económica, se aplicável1, o 
rendimento auferido em 2019, a existência de uma outra fonte de rendimento/ actividade 
a par da conservação e restauro, se os inquiridos possuíam um local fixo de trabalho, e 
se possuíam o alvará da 10ª subcategoria (restauro de bens imóveis histórico-artísticos), 
da 1ª categoria (Edifícios e património construído), de acordo com o definido pela Lei para 
efeitos de intervenções em edifícios e património construído (DECRETO-LEI 12/2004, 
2004) – como forma de avaliar o peso da reabilitação arquitectónica no sector. No grupo 2, 
pretendia-se avaliar o impacto directo na actividade laboral da declaração do «Estado de 
Emergência», se os inquiridos tinham beneficiado de alguma das medidas de apoio lan-
çadas pelo governo português, se os apoios requeridos haviam sido aprovados à data de 
resposta ao inquérito, qual a tipologia de clientes durante o Estado de Emergência (para 
os casos em que não se tinha verificado a suspensão da actividade), se haviam realizado 
formação profissional, e por último, se decorrente do impacto sofrido pela crise sanitária 
consideravam a possibilidade de mudar de actividade profissional.

Por último, o inquérito para os «Trabalhadores do Estado», destinava-se a todos os 
trabalhadores que possuíam um vínculo permanente com Estado, e em regime de exclu-
sividade (salvo as excepções previstas pela legislação). No âmbito da caracterização do 
sector, procurou-se identificar o género, idade, habilitações e o sector onde os trabalhado-
res desempenhavam as suas funções no seio do Estado.  No grupo 2 procurou avaliar-se 
o impacto do Estado de Emergência na actividade laboral, se à data da realização do 
inquérito já haviam retomado as respectivas funções no local de trabalho, se a instituições 
onde os inquiridos desenvolviam a sua actividade profissional haviam elaborado um pla-
no de contingência para fazer frente aos riscos da pandemia, e se o mesmo assumia um 
impacto directo nas funções que desempenhava.

1    Com estes elementos pretendia-se estabalecer um entendimento relativamente à distribuição dos conservadores-restauradores 
em termos de actividade económica, uma vez que a não existência de códigos que identifiquem especificamente a conservação e 
restauro impossibilita a existência de indicadores estatísticos sobre o sector e uma dispersão dos profissionais por diferentes tipos de 
actividade, dentro e fora do sector cultural (UNIÃO EUROPEIA, 2019).
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3� Resultados e discussão
Foram registadas 84 respostas válidas aos inquéritos, observando as mesmas a seguinte 
distribuição por grupo: Empresas Singulares e Colectivas – 17; Trabalhadores por Conta 
de Outrem 24; Trabalhadores Independentes – 24; Trabalhadores do Estado – 19.

No inquérito destinado às «Empresas Singulares e Colectivas», os resultados obtidos 
no grupo 1 permitem sustentar uma realidade caracterizada por estruturas empresariais 
onde predominam as sociedades unipessoais e empresários em nome individual (52,9% 
das respostas obtidas), remetendo este aspecto para um tecido empresarial constituído 
quase exclusivamente por micro-empresas2. As empresas tendem a apresentar uma lon-
gevidade baixa3, estruturas caracterizadas pela polivalência dos seus elementos, políticas 
salariais caracterizadas pelos baixos vencimentos, e com predominância da prestação 
de serviços, enquanto relação laboral4. Os intervalos de facturação mais representativos 
situam-se abaixo dos 150.000,00€ – sendo que apenas uma reduzida percentagem das 
empresas que responderam apresentam valores acima dos 500.000,00€5. Ao nível da ca-
racterização da actividade e económica, os 18 Códigos de Actividade Económica (CAE) 
presentes no inquérito – que correspondem aos códigos associados a actividades no âm-
bito da conservação e restauro –, e as respostas registadas na grande maioria, reflectem 
a dispersão da conservação e restauro pelos vários sectores da actividade económica, 
e ilustram a dificuldade na recolha de dados sobre o sector6. Ainda no âmbito do grupo 
1, refira-se que um quarto das empresas possui uma outra área de actividade que não 
a conservação e restauro (o que ilustra as dificuldades do mercado), e que 68,8% das 
empresas responderam possuir alvará da 10ª subcategoria – o que sustenta o peso da 
reabilitação arquitectónica na actividade das mesmas. 

Relativamente ao grupo 2 do inquérito, que avaliou o impacto da pandemia na activi-
dade, apenas 25% das empresas mantiveram a sua actividade sem alterações7. A grande 
maioria das empresas (um total de 81,3%) não recorreu a qualquer medida lançada pelo 
governo no âmbito da pandemia8, e das empresas que concorreram aos apoios lançados 

2    O Decreto-lei n.372/2007 estabelece as seguintes categorias de acordo com o número de colaboradores e volume de negócios 
anual: pequena empresa – realidades empresariais que empregam menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço 
total anual não excede 10 milhões de euros; micro-empresa – realidade empresarial que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume 
de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros (INE, 2006).
3    82,3% das empresas que responderam apresentam uma longevidade igual ou inferior a 20 anos e apenas 17,6% apresentam 
longevidade superior a 20 anos.
4    81,21% das empresas tinham em 2019 menos de 10 trabalhadores com vínculo contratual, sendo que a categoria mais expressiva 
correspondeu a 0 vínculos contratuais (31,3%); só 18,75% das empresas possuíram mais de 10 trabalhadores com vínculo contratual.
5    A categoria que recolheu mais respostas, em termos de volume de facturação, corresponde a valores entre 30.000,00€ e 50 
000,00€ (18,8%); 62,5% das empresas que responderam, apresentavam um volume de facturação inferior a 150 000,00€; apenas 
37,5% das empresas apresentavam um volume de facturação superior a 150 000,00€, e 12,5% acima dos 500 000,00€.
6    O CAE principal mais representativo corresponde ao CAE 90030 (que não é um CAE na área do património cultural mas da criação 
artística) tendo recolhido 50% das respostas, seguido do CAE 91030 (o único que poderia descrever o sector do património) com 22% 
das respostas. No total foram assinalados 8 CAE, distribuídos por 3 sectores económicos distintos: manufactura, construção e artes.
7    75% das empresas registaram alterações na sua actividade, que variaram entre paragem total da actividade, lay-off, teletrabalho, 
paragem parcial.
8    Dentro do grupo das empresas que recorreu aos apoios lançados pelo governo, a medida com maior adesão correspondeu ao 
fracionamento do pagamento do IVA, correspondendo a 12,5% das respostas.
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pelo Governo, apenas metade teve resposta favorável, com um terço a ter os pedidos re-
jeitados9. No que diz respeito ao impacto na facturação, 62,5% das empresas registaram 
uma redução na facturação entre os 40-80%, com a restante percentagem a responder 
não ter sofrido qualquer impacto (37,5%). Metade das empresas não avançaram com 
despedimentos, não aproveitaram o período do confinamento para formação dos seus co-
laboradores10, e responderam às exigências sanitárias decorrentes da pandemia11, tendo 
implementado planos de contigência. Por último, refira que apenas 5,9% das empresas, à 
data do inquérito ponderava o encerramento.

Nos inquéritos centrados na força laboral (trabalhadores por Conta de Outrem, Pres-
tadores de Serviços e trabalhadores do Estado), os resultados obtidos permitem perspec-
tivar uma realidade sectorial constituída maioritariamente por indivíduos do sexo feminino, 
variando entre os 75% e 84,2% nos três segmentos analisados. Correspondem a uma fai-
xa etária jovem, com excepção dos trabalhadores do Estado, onde predominam as faixas 
etárias mais altas – e sem qualquer representação da faixa etária entre os 20-30 anos12. 
Predominam os profissionais com 5 anos de formação superior, e nesse âmbito predo-
minam as formações superiores anteriores à implementação do processo de Bolonha – 
com excepção dos trabalhadores independentes onde predominam os profissionais com 
formação de 5 anos posterior à implementação do processo de Bolonha – que representa 
39,1% neste caso. Destaque ainda para os técnicos com formação profissional (até nível 
5 QEQ), que representam cerca de 10% do sector. 

As modalidades de trabalho «prestação de serviços» e «trabalho por conta de ou-
trem», absorvem os técnicos associados às faixas etárias mais baixas (20-30/ 31-40 
anos)13, e no Estado encontra-se a maior percentagem de trabalhadores acima dos 40 
anos – 68,4%. Relativamente às remunerações auferidas, os dados recolhidos no âmbito 
dos profissionais que trabalham em regime de prestação de serviços e enquanto trabalha-
dores por conta de outrem, remetem para uma realidade onde prevalecem os vencimentos 
abaixo dos 12 500,00€ anuais – verificando-se, contudo, diferenças nos números associa-
dos aos vencimentos acima dos 15.000,00€, com os trabalhadores por conta de outrem 
a assumirem uma representatividade 3 vezes superior aos trabalhadores em regime de 

9    Correspondendo a um total de 9,35% das empresas que responderam ao inquérito.
10    O número de empresas que utilizou o período em que vigorou o Estado de Emergência para formação dos seus colaboradores 
foi reduzido, verificando-se apenas em 18,8% dos casos.
11    À data da resposta do questionário 93,8% das empresas tinha já implementado medidas com vista a reduzir os riscos da COV-
ID-19 no âmbito da actividade desenvolvida, e apenas 6,3% não tinha implementado qualquer medida.
12    O intervalo compreendido entre os 41 e 50 anos a registou o maior número de respostas (36,8%), logo seguido do intervalo com-
preendido entre os 51 e 60 anos com 31,6% das respostas.
13    No âmbito dos trabalhadores por conta de outrém, a faixa etária mais representativa situava-se no intervalo compreendido os entre 
os 31-40 anos, correspondendo a 54,2% dos inquiridos, seguidas das faixas etárias compreendidas entre os 20-30 anos e os 41-50 
anos, com a mesma percentagem (20,8%).  No caso dos trabalhadores independentes, a faixa etária mais representativa situava-se 
no intervalo compreendido entre os 31-40 anos, correspondendo a 45,8% dos inquiridos, logo seguida da faixa etária correspondente 
ao intervalo 20-30 anos, com 16,7% das respostas.
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prestação de serviços14. Ilustram também um contexto laboral marcado pela precariedade 
e por vínculos laborais que conferem uma baixa segurança no emprego. Relacionado com 
a caracterização da actividade económica associada à conservação e restauro, e partin-
do dos dados obtidos no inquérito respondido pelos prestadores de serviço, verifica-se 
também neste contexto a impossibilidade de extrair dados estatísticos sobre o sector, à 
semelhança do que aconteceu com as empresas singulares e colectivas. Os profissionais 
que se encontram com obrigatoriedade de registo CAE ou CIRS, encontram-se inseridos 
em códigos generalistas15.

No âmbito da pandemia o impacto assumido na profissão foi significativo. Apenas 
16,7%16 dos trabalhadores independentes mantiveram a sua actividade sem alterações, 
descendo esse número para 12,5%17 no caso dos trabalhadores por conta de outrem.  
Os funcionários do Estado passaram a operar em regime de teletrabalho, na sua maioria 
(73,3%)18 – relacionando-se estes números com o encerramento das instituições públicas. 
Nos vínculos mais precários (trabalhadores independentes) um total de 50% dos inquiri-
dos recorreu a apoios lançados pelo Estado, e desses apenas 7,1% teve pronunciamento 
negativo relativamente à candidatura apresentada19. Os números descem drasticamente 
nos trabalhadores por conta de outrem, onde apenas 16,7% dos trabalhadores receberam 
apoios20. Na generalidade, as instituições onde os profissionais desenvolviam a respec-
tiva actividade profissional implementaram planos de contingência, relacionados com a 
pandemia – foi no contexto dos trabalhadores por conta de outrem que os mesmos as-
sumiram maior impacto21. Refira-se, por último, o número reduzido de trabalhadores que 

14  No caso dos trabalhadores por conta de outrem, 62,5% dos inquiridos possuiam um rendimento anual entre 7 621,00€ e 12 
500,00€, assumindo-se esta como a categoria mais representativa. Considerando outras categorias inferiores ao intervalo em questão 
(<7200€), 66,7% dos profissionais apresentavam um rendimento anual inferior a 12 500,00€, e apenas 33,3% possuiam rendimentos 
superiores a 12 500,00€. No caso dos prestadores de serviços, 52,2% dos inquiridos possuiam um rendimento entre 7 621,00€ e 12 
500,00€, assumindo-se esta como a categoria mais representativa. Considerando outras categorias inferiores ao intervalo em questão 
(<7200€), 73,9% dos profissionais apresentavam um rendimento inferior a 12 500,00€, e apenas 26,10% possuiam rendimentos su-
periores a 12 500,00€. 
15    No caso dos profissionais com CIRS (Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), 45,5% surgem inscritos 
no código 1519 («Outros prestadores de serviços»), seguindo-se o código 2015 («Outros artistas»), com 9,1% , e por último o código 
91030 («Criação artística e literária»), com 4,5%. No caso dos profissionais com CAE, o código 91030 («Criação artística e literária») 
surge como o mais representativo (19,30%), seguido do código 43390 («Outras actividades de acabamentos em edifícios»), com 13% 
das respostas.
16   Considerando as categorias com maior número de respostas, 29,2% dos profissionais suspendeu a actividade por iniciativa 
própria, e 25% registaram uma continuação da actividade mas com cancelamento de trabalho externo.
17    Considerando as categorias com maior número de respostas, 41,7% dos profissionais foi colocado em teletrabalho, 25% em lay-
off, e 20,8% sofreu redução do horário de trabalho.
18    Sendo que os restantes 26,3% inquiridos foram colocados  num regime misto (teletrabalho e actividade presencial), os números 
atestam o impacto significativo no funcionamento dos serviços do Estado, nomeadamente nas intervenções de restauro e nas funções 
de fiscalização e acompanhamento de obras, bem como na gestão do património (museus, arquivos e bibliotecas).
19    No âmbito dos apoios concedidos, o «apoio extraordinário à redução da actividade económica» assumiu-se como a iniciativa com 
maior adesão (41,7%), seguida do «fracionamento de pagamentos de IVA» com 8,3% das respostas.
20   Nos casos em que o pedido de apoio obteviram pronunciamento positivo, os que assumiram maior representatividade foram «Baix-
as-médicas», e «Prorrogação de contrato de bolsa de doutoramento» com uma percentagem de 4,2%.
21   Em 95,7% dos casos, no âmbito dos trabalhadores por contade outrem, e em 89,5% dos casos nas instituições do sector do 
Estado.
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utilizaram o período da pandemia para formação22, e o elevado número de profissionais 
no segmento dos trabalhadores independentes, que pensa em mudar de actividade pro-
fissional, decorrente do impacto sofrido na profissão, devido à COVID-1923.

4� Considerações finais
Os inquéritos realizados permitiram traçar um retrato abrangente do sector da conserva-
ção e restauro em Portugal, e avaliar o impacto que a Declaração do Estado de Emergên-
cia devido à pandemia provocada por COVID-19 produziram no mesmo em 2020. 

Enquanto actividade económica ressalta a sua fragilidade – atestada pela predomi-
nância de micro-empresas, pelo reduzido volume de facturação, por uma baixa longevida-
de das empresas, e pelo número reduzido de trabalhadores com vínculos laborais perma-
nentes – e um quadro generalizado de precariedade da força laboral que compõe o sector. 

No âmbito das medidas de apoio sociais e económicas lançadas pelo governo portu-
guês para fazer frente à pandemia, conclui-se pela ineficácia das mesmas para o sector 
empresarial e pelo impacto reduzido ao nível dos profissionais – com os trabalhadores 
independentes a serem os mais beneficiados das mesmas, quando comparando com os 
trabalhadores por conta de outrem. Muitas dos problemas estruturais relacionados com 
a profissão – inexistência de dados estatísticos sobre o sector, inexistência de código de 
actividade económica específico, e falta de reconhecimento legal – parecem ser a razão 
para o sucedido, pela forma como condicionam a percepção política do sector.  

Refira-se, por último, o impacto da pandemia no funcionamento dos serviços do Es-
tado (resultante de número elevado de funcionários públicos em teletrabalho), que se 
terá traduzido na ausência de fiscalização e acompanhamento de obras e intervenções 
de conservação e restauro no período em apreço, bem como assumido repercussões em 
várias outras atribuições do Estado relacionadas com gestão do património em museus, 
sítios arqueológicos, arquivos e bibliotecas. 
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• Resumo
A Câmara dos Deputados compõe o poder legislativo brasileiro e tem como principal res-
ponsabilidade a elaboração das leis do país. Localizada no Edifício do Palácio do Con-
gresso Nacional em Brasília, capital do Brasil, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e 
transformado em Patrimônio Mundial em 1987, possui um importante acervo documental, 
parte nominado Memória do Mundo, além de acervo bibliográfico, audiovisual e museo-
lógico que somam aproximadamente 23 mil metros lineares, cujo conteúdo representa a 
história do Parlamento Brasileiro. Em 2020, assim como instituições públicas e privadas, 
bibliotecas, arquivos e museus em todo o mundo, foi surpreendida por imposições cau-
sadas após a decretação da pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) em decorrência do vírus denominado novo coronavírus (SARS-CoV-2 - Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Na busca de soluções adequadas, com vis-
tas à garantia da aplicação dos padrões técnicos de segurança e minimização dos riscos 
da contaminação por SARS-CoV-2, a Coordenação de Preservação da Câmara dos De-
putados (Cobec) enfrentou os desafios do desconhecimento em meio a uma crise mun-
dial. Este artigo trata da busca do Setor por soluções para o enfrentamento dos impactos 
da pandemia no contexto da preservação dos bens históricos e culturais da Câmara dos 
Deputados, tendo em vista o compromisso constitucional da correta conservação, ma-
nutenção e disseminação da informação e da memória legislativa, além de descrever as 
experiências, aprendizados e desafios na construção do Plano de Biossegurança aplica-
do aos acervos, abrangendo a retomada gradual dos trabalhos presenciais e possíveis 
estratégias para um futuro ainda incerto. 

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados; preservação, pandemia; Covid-19; plano 
de biossegurança.
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• Abstract
The Chamber of Deputies is part of the Brazilian Legislative power and is primarily res-
ponsible for the country's laws. Located at the Palace of the National Congress in Brasília, 
capital of Brazil, it was designed by the architect Oscar Niemeyer and recognized as a 
world heritage.  It has important bibliographic, audiovisual, museum and archive collec-
tions, part of it known as Memory of the World. They comprise approximately 23 thousand 
linear meters and represent the history of the Brazilian parliament. In 2020, as public and 
private institutions, libraries, archives and museums around the world, it was surprised 
by impositions caused by the Covid-19 pandemic. In the search for adequate solutions, 
aiming to guarantee the application of technical safety standards and minimize the risks of 
contamination by SARS-CoV-2 for employees, contractors, as well as for users and collec-
tions, the preservation area faced the challenges caused by lack of knowledge in the mid-
dle of a world crisis. This article addresses the search for solutions to face the impacts of 
the pandemic in the preservation of the historical and cultural materials of the Chamber of 
Deputies, considering the constitutional commitment to the correct conservation, mainte-
nance and dissemination of information and legislative memory. Thus, this study describes 
the experiences, lessons acquired and challenges in the construction of the Biosafety plan 
applied to the collections, which covered the gradual return to the workplace and possible 
strategies for an uncertain future.

Keywords: Chamber of Deputies; preservation, pandemic; Covid-19; biosafety plan.

1� Introdução
Em novembro de 2019, um surto de doença respiratória (CoVid-19 - coronavirus disease 
2019) foi detectado na cidade de Wuhan, na China, causado por um vírus denominado 
novo coronavírus (SARS-CoV-2 - Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). 
Em março de 2020, o vírus já havia se espalhado por mais de uma centena de países, in-
clusive o Brasil, sendo declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde então, o mundo tem empreendido esforços para o controle da contaminação 
por SARS-CoV-2, por meio de ações construídas à medida que a OMS consolida informa-
ções coletadas dos diversos estudos e pesquisas desenvolvidos para melhor conhecer e 
combater o vírus, sendo uma dessas ações referente às suas diversas formas de propa-
gação, seja por contaminação direta ou indireta.

Assim como a OMS, diferentes instituições de pesquisa relacionadas à preservação, 
bibliotecas, arquivos, centros de documentação e museus vêm desenvolvendo estudos 
sobre a permanência do SARS-CoV-2 em superfícies, com análises específicas dos mate-
riais que compõem diferentes tipologias de acervos, produzindo e divulgando informações 
e propostas para o enfrentamento e redução da contaminação.

Em todo o mundo, para evitar a propagação do vírus, várias medidas foram tomadas, 
inclusive o fechamento de instituições públicas e privadas, principalmente aquelas cuja 
característica agregadora e existência de objetos circulantes favoreciam a disseminação 
do vírus.



Gilcy Rodrigues Azevedo; 
Juçara Quinteros de Farias

ISBN 978-65-00-41614-5 - Preservação do patrimônio histórico e cultural da Câmara dos Deputados no con-
texto da pandemia de covid-19: experiências, aprendizados, desafios e estratégias para o futuro - p. 151-166

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

153

Na Câmara dos Deputados, órgão de representação mais imediata do povo brasilei-
ro, em cujas dependências, que perfazem um total de 145.000 m2 construídos, passam 
diariamente 513 Deputados Federais vindos de todas as regiões do país, cerca de 30.000 
servidores e colaboradores e aproximadamente 10.000 visitantes, não foi diferente. Dian-
te desta nova realidade, diversas áreas da Casa se viram obrigadas a trabalhar de forma 
remota, dentre elas o Centro de Documentação e Informação (Cedi), órgão que subsidia 
os trabalhos legislativos e agrega em sua estrutura a biblioteca e o arquivo do parlamen-
to, local de guarda de toda a documentação produzida na instituição desde sua origem, 
e a Coordenação de Preservação (Cobec), responsável pela preservação destes e dos 
demais acervos históricos e culturais sob a guarda da Câmara dos Deputados que, so-
mados, chegam a aproximadamente 23 mil metros lineares das mais diversas tipologias, 
distribuídos em 16 reservas técnicas, além dos bens agregados à arquitetura e das obras 
museológicas distribuídas por todo o palácio, em exposição e com acesso livre aos cida-
dãos do país. 

Tendo em vista o compromisso da instituição com a adequada conservação, ma-
nutenção e disseminação deste importante patrimônio histórico e cultural que carrega a 
memória legislativa brasileira, considerando sua segurança biológica e seu correto trata-
mento, a Coordenação de Preservação da Câmara dos Deputados desenvolveu ações e 
criou um Plano de Biossegurança a ser utilizado durante o período de acesso restrito bem 
como quando do retorno gradual de servidores, colaboradores e usuários às atividades 
diretamente ligadas aos acervos, contendo normas para seu acesso e manuseio, com 
vistas à garantia da aplicação dos padrões técnicos de segurança e à minimização dos 
riscos de contaminação por SARS-CoV-2.

2� Metodologia
Para a estruturação das ações a serem desenvolvidas e a criação de Plano de Bios-
segurança com ênfase na salvaguarda dos acervos da instituição e na segurança dos 
servidores, colaboradores e usuários, foram analisadas as atividades a serem executa-
das pelas áreas detentoras de acervos – museu, arquivo e biblioteca – e elencadas as 
principais situações e processos de trabalho inerentes ao manuseio, circulação, acesso e 
atendimento aos usuários, bem como observadas as recomendações que poderiam ser 
adotadas para a prevenção, controle e mitigação da contaminação.

Considerando o perímetro físico das áreas de guarda dos acervos, para maior segu-
rança, além das atividades a eles diretamente relacionadas, foram avaliadas as práticas 
de todas as coordenações ligadas ao Cedi, além da entrada e saída de pessoas, equipa-
mentos e materiais, assim como o manuseio de objetos e a convivência em suas áreas, 
sendo sugeridos protocolos gerais, comuns a todos, e específicos, para cada uma destas 
atividades.

Entendendo serem recentes os estudos relacionados à contaminação por SARS-
-CoV-2, as atividades e o Plano de biossegurança foram estruturados tendo como base  
ações preventivas já existentes, recomendações e protocolos do Ministério da Saúde do 
Brasil (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), International Council of 
Museums (ICOM), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 
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Northeast Document Conservation Center (NEDCC), National Center for Preservation Te-
chnology and Training (NCPTT), International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (ICCROM) e pesquisas no âmbito do projeto Reopening 
Archives, Libraries, and Museums (REALM)1, desenvolvidas com a participação de diver-
sas instituições culturais, dentre elas a IFLA e a Library of Congress (LC), observando 
também as  normas legais vigentes no país e os protocolos a serem cumpridos nas de-
pendências da Câmara dos Deputados durante o período de prevenção. Essas normas e 
protocolos também estiveram sujeitas a ajustes decorrentes da atualização das medidas 
voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 
presenciais da instituição no cenário epidemiológico, podendo sofrer alterações conforme 
novas informações técnico-científicas acerca do vírus fossem divulgadas, tendo como 
objetivo a orientação dos profissionais ligados à gestão e às atividades relacionadas aos 
acervos de modo a mitigar a possibilidade de contaminação direta e indireta e transmis-
são do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

3� Ações e Plano de Biossegurança
Após avanços da ciência sobre a origem e forma de contaminação e combate ao 

SARS-CoV-2, observou-se que o vírus pode permanecer ativo em superfícies por horas 
ou dias, transformando os objetos em vetores passivos de contaminação, sendo o tempo 
de vida destes reduzido ou aumentado conforme a temperatura e a umidade do espaço 
em que se encontrem ou suas formas de acondicionamento.

Alguns desses estudos consideram que, em ambiente com umidade relativa do ar en-
tre 40% e 60% e temperatura em torno de 20°, o vírus demonstra uma capacidade signi-
ficativamente menor de transmissibilidade. Esses valores se mostraram semelhantes aos 
existentes nas áreas de trabalho diretamente ligadas às atividades inerentes aos acervos 
da Câmara dos Deputados e em alguns espaços das reservas técnicas.

Apesar da existência de discussões e divergências percentuais entre estudos que 
comprovam a possibilidade de contaminação a partir dos materiais em comparação com 
os riscos oferecidos por contato direto, transmissão por gotículas ou transmissão pelo ar, 
todos os estudos demonstraram ser possível a transferência de partículas virais infectan-
tes para as mãos depois de contato com superfícies contaminadas, não nos cabendo dei-
xar de lado nenhuma ação que possa reduzir o contágio do vírus. Por isso a importância 
dos cuidados quanto ao ambiente de trabalho e manuseio dos acervos, reduzindo assim 
a possibilidade de sua transformação em veículo de contaminação.

Sob esta ótica, medidas gerais e específicas de prevenção e controle à Covid-19 
nas áreas de gestão dos acervos da Câmara dos Deputados foram implantadas, sendo 
o retorno às atividades presenciais realizado de forma gradual, observando-se diversos 
protocolos.

1    REopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) – projeto de pesquisa conduzido pela OCLC, cooperativa mundial de 
bibliotecas que proporciona serviços tecnológicos compartilhados, e pelo Institute of Museum and Library Services para produzir e 
distribuir informações sobre a COVID-19 baseadas na ciência que podem ajudar na tomada de decisão local em relação às operações 
de arquivos, bibliotecas e museus. Disponível em: <https://www.oclc.org/realm/happening-now/20200622-round-1-test-results-now-
available.html>.
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4� Medidas Gerais
Seguindo o padrão das instituições de todo o país, a Câmara dos Deputados aderiu 

ao sistema de trabalho remoto, estando parte de seus servidores em teletrabalho. As 
ações da área de preservação foram consideradas atividades essenciais, estando au-
torizadas ao funcionamento em regime de plantão para a supervisão e monitoramento 
ambiental dos locais de guarda, construindo suas ações futuras em regime de teletrabalho 
e as que exigiam a presença dos profissionais diretamente ligadas aos cuidados, trata-
mento e disseminação das informações contidas nos suportes dos acervos, retomadas 
gradualmente e em regime de rodízio para a redução da quantidade de profissionais em 
um mesmo ambiente. 

Neste contexto, alguns serviços prestados pelas áreas detentoras de acervos sofre-
ram alterações e até mesmo supressão, retornando conforme avaliação e orientação dos 
gestores, em conjunto com a Cobec. Para tal fim foram consideradas as diretrizes internas 
da instituição como um todo, após observados os avanços da imunização no país e a efe-
tividade do combate ao vírus. 

Antes de autorizado o retorno às atividades presenciais, algumas ações já haviam 
sido pensadas e colocadas em prática pela área de preservação. Acervos e salas perma-
neceram fechadas por 5 (cinco) dias para descontaminação. Logo após, foi realizada a 
higienização das áreas de guarda dos acervos, sendo observadas as peculiaridades de 
cada área, tendo o acompanhamento e supervisão dos servidores do setor de preserva-
ção. Concomitantemente, medidas gerais de proteção individual e coletiva eram repassa-
das por meio de campanhas informativas.

5� Programa de comunicação interna
Considerando a especificidade do público, para a campanha informativa, foi utilizado 

o programa de comunicação interna do Cedi. 
A Campanha reforçou as condutas de combate ao vírus indicadas pela OMS e por 

instituições de saúde nacionais e internacionais, além de repassar instruções quanto à 
devida aplicação do Plano de Biossegurança, procurando desenvolver a confiança dos 
servidores e colaboradores nas ações implantadas e reduzir o medo e a ansiedade com 
relação ao retorno presencial ao trabalho. 

Informações claras e transparentes quanto às ações aplicadas para antecipar os 
riscos, mitigá-los e assegurar a redução da transmissão do vírus foram importantíssimas 
para o sucesso do plano. 

Essa comunicação era realizada de forma efetiva e continua, por meio de e-mails, 
reuniões on-line e vídeos, incentivando os gestores a conscientizarem seus subordinados 
quanto à necessidade de observância dos protocolos de segurança. Além disso, nas reu-
niões, servidores e colaboradores que já haviam retornado ao trabalho presencial eram 
estimulados a relatar sua confiança e experiências positivas com relação aos protocolos 
implantados.



Gilcy Rodrigues Azevedo; 
Juçara Quinteros de Farias

ISBN 978-65-00-41614-5 - Preservação do patrimônio histórico e cultural da Câmara dos Deputados no con-
texto da pandemia de covid-19: experiências, aprendizados, desafios e estratégias para o futuro - p. 151-166

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

156

6� Tratamento
Considerando que, segundo indicação das autoridades na área de saúde, medidas 

profiláticas seriam sempre a melhor opção para o combate à contaminação pelo SARS-
-CoV-2 e em observância aos estudos sobre a limitação do período de permanência do 
vírus nas superfícies, foi determinado que os acervos que necessitassem de descontami-
nação seriam colocados em isolamento, preferencialmente em área ventilada, conforme a 
especificidade de sua composição, espalhados, não empilhados, e com ausência total de 
manipulação, devendo ser observada a restrição de acesso à área.

Após estudos e contatos com instituições de vários países, optou-se pelo isolamento 
dos livros, jornais, periódicos e documentos por um período mínimo de 3 (três) dias, sendo 
este período e a forma mais adequada para o isolamento dos demais materiais definidos 
após análise de pesquisas desenvolvidas especificamente para avaliar os riscos relacio-
nados a materiais e serviços de bibliotecas, arquivos e museus. 

Para a escolha do período de isolamento dos objetos museológicos, era considerada 
a análise do conjunto de sua composição.

O estabelecimento de um prazo de isolamento foi aplicado com vistas à redução do 
risco de contaminação pelo contato com materiais possivelmente infectados, garantindo a 
descontaminação do material no momento de posterior manuseio ou retorno às áreas de 
guarda dos acervos, sem uso de nenhum outro tratamento.

7� Atendimento
Para todas as áreas dentro das dependências do Cedi, o horário de atendimento ao 

público foi reduzido, além do número de usuários simultâneos em atendimento, seguindo 
os protocolos gerais da instituição. 

Para a proteção dos atendentes, foram instaladas barreiras de contato em acrílico e 
demarcações no chão para garantia do afastamento de 1,5 m entre os usuários. Apesar 
da barreira, também foi solicitado que todos os atendentes utilizassem máscara, proce-
dendo à limpeza frequente das mãos e da área de trabalho, seguindo os protocolos. Para 
orientação dos usuários, vasto material informacional foi fixado.

Nos locais de atendimento onde não era possível a instalação de barreiras de prote-
ção, foi indicado o uso de protetor facial, face shield, além de máscara.

Em segunda revisão do Plano, o salão de leitura retornou as atividades com redução de 
50% do número de usuários, restrito somente aos servidores e colaboradores da Casa, não 
sendo permitido o acesso aos computadores, terminais de autoatendimento, jornais, revis-
tas e ao acervo, mantidos os empréstimos apenas por meio de solicitação aos atendentes.

8� Medidas específicas
• Coordenação de Biblioteca – Cobib

• Fechamento do salão de leitura e sala de estudos nos momentos iniciais da pan-
demia, sendo posteriormente abertos com restrições de uso de computadores e terminais 
de autoatendimento; acesso reduzido e observação das normas de uso de máscara, dis-
tanciamento e higienização das áreas.
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• Limitação de local e forma de recebimento e devolução dos livros.
• Suspensão da disponibilização de jornais e revistas para consulta rápida.
• Proibição temporária do empréstimo entre bibliotecas.
• Autorização para uso de leitores de microfilmes com agendamento e após higieni-

zação das máquinas.
• Alteração do horário de trabalho interno para maior cuidado no tratamento e mani-

pulação dos livros devolvidos.
• Indicação do local, forma e período, além do momento em que os livros deverão 

seguir para isolamento.
• Formas de recepção de doações e tratamento de novos livros adquiridos (análise, 

isolamento, entrada segura no acervo).
• Normas de atendimento ao pesquisador, exigência de uso de EPI’s e observação 

de protocolos.
• Normas de manuseio, transporte, retirada e devolução das obras à área de guarda 

com observação de protocolos de higiene pessoal, dos objetos e dos equipamentos de 
transporte.

• Coordenação de Arquivo – Coarq
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de documentos desinfectados.
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de documentos possivelmente 

infectados.
• Redução de locais e períodos para entrada e saída de documentos.
• Normas de acesso às salas frias (abaixo de 12ºC).
• Normas para pesquisas externas, com observação dos protocolos de utilização de 

EPI’s, higiene pessoal e das áreas de trabalho.
• Indicação do local, forma e período, além do momento em que os documentos 

deverão seguir para isolamento.

• Coordenação de Edições Câmara dos Deputados - Coedi
• Redução e indicação de locais e períodos para a recepção das publicações.
• Recomendações de manuseio, transporte, local e forma de isolamento das edi-

ções recebidas para posterior venda na livraria ou distribuição.

• Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação – Corpi
• Suspensão das visitas guiadas, disponibilização de jornais e revistas.
• Recomendações quanto ao atendimento dos usuários.
• Recomendações quanto ao acesso dos servidores da área de pesquisa aos livros, 

periódicos, jornais e documentos para respostas ao cidadão.
• Recomendações para incentivar o usuário ao uso de plataformas digitais.



Gilcy Rodrigues Azevedo; 
Juçara Quinteros de Farias

ISBN 978-65-00-41614-5 - Preservação do patrimônio histórico e cultural da Câmara dos Deputados no con-
texto da pandemia de covid-19: experiências, aprendizados, desafios e estratégias para o futuro - p. 151-166

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

158

• Coordenação de Preservação – Cobec
• Normas para a realização das atividades de conservação preventiva e restauro, 

observando os cuidados de higiene pessoal e o uso de EPIs já utilizados em laboratório, 
além de máscara, e os protocolos de acesso, transporte e manuseio dos acervos.

• Procedimentos e protocolos com relação ao armazenamento de obras, objetos, ar-
tefatos e documentos à espera de tratamento, e indicação da redução do tempo de espera 
dentro das áreas de laboratório. 

• Indicação para observar os protocolos já existentes quanto à desinfecção de ob-
jetos contaminados, considerando sua tipologia e métodos mais eficazes e menos agres-
sivos, optando, sempre que possível, pelo isolamento do item, respeitando os estudos 
científicos quanto ao tempo de permanência do vírus em superfícies.

• Digitalização, microfilmagem e reprografia
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de livros e documentos desin-

fectados.
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de livros e documentos possi-

velmente infectados.
• Protocolos de limpeza das máquinas e equipamentos, além da higiene pessoal e 

uso de EPIs.

• Seção Administrativa - Secad
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de documentos ou objetos 

possivelmente infectados.
• Indicação de protocolos de limpeza dos materiais e equipamentos recebidos dan-

tes de sua distribuição a outros setores.
• Cancelamento temporário da distribuição de jornais e revistas.

• Reserva Museológica
• Limitação de local e período para entrada e saída de objetos museológicos com 

destino às áreas de guarda.
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de objetos desinfectados.
• Recomendações de acesso, manuseio e transporte de objetos possivelmente 

infectados.
• Indicação do local, forma e período, além do momento em que os documentos 

deverão seguir para isolamento.
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9� Protocolos
• Protocolo de limpeza e desinfecção das mesas e áreas de trabalho

• A desinfecção diária das superfícies de trabalho, incluindo telefone e teclado, será 
realizada pelo pessoal dos serviços gerais antes de iniciado o expediente ou quando au-
torizado pelo servidor que está trabalhando presencialmente.

• Avisos de limpeza do ambiente serão afixados, informando sobre sua desinfecção. 
Ao final do expediente, retirar e jogar na lixeira para que a servente plantonista saiba que 
aquele ambiente necessita de nova higienização.

• Caso observe a ausência do aviso de limpeza, solicite à Seção Administrativa do 
Cedi (Secad) que o procedimento seja realizado.

• Mesmo considerando a limpeza diária realizada pelo pessoal dos serviços gerais, 
antes de iniciar a manipulação de qualquer item dos acervos, limpar com álcool 70% a 
superfície em que vai executar suas tarefas e esperar secar totalmente. 

• Não colocar livros e/ou documentos sobre superfícies úmidas, isso pode causar 
danos ao objeto.

• Protocolo de transporte de acervos e materiais
Carrinhos de transporte que sejam utilizados para atividades externas devem ser 

desinfectados antes de entrar na área do Cedi, principalmente suas rodas, observando o 
protocolo de desinfecção de carrinhos de transporte.

O transporte de acervos entre as coordenações do Cedi deve observar as seguintes 
recomendações:

• Antes de acessar a área do acervo, o servidor/colaborador, além de utilizar más-
cara, deve borrifar álcool 70% na sola do sapato, higienizar a maçaneta da porta, o leitor 
biométrico e as mãos.

• Carrinhos de transporte devem ser desinfectados com álcool 70% antes do acesso 
às áreas de acervo e movimentação das obras, observando o protocolo de desinfecção 
de carrinhos de transporte.

• O transporte individual de itens retirados ou encaminhados para o acervo poderá 
ser realizado dentro de caixa disponibilizada pela Cobec.

• O acesso ao acervo dispensa o uso de outros EPIs, além de máscara, uma vez 
que aquele já se encontra desinfectado, pois cumpriu o período de isolamento. Neste mo-
mento, o mais importante é que o servidor/colaborador mantenha a higiene pessoal para 
prevenção da contaminação do acervo.

• Protocolo de desinfecção de carrinhos de transporte
• Limpar diariamente carrinhos de transporte antes do início do expediente com as-

persão de álcool 70%, incluindo prateleiras e rodas.
• Deixar secar naturalmente.
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• Repetir o processo antes da entrada dentro dos acervos e antes da entrada nas 
dependências do Cedi caso seja necessário utilizá-los para transporte externo.

• Protocolo de desinfecção de máscaras de tecido e jaleco
• As máscaras de tecido e os jalecos devem ser lavados separadamente de ou-

tras roupas.
• Lavar previamente com água corrente e sabão neutro. 
• Deixar de molho em uma solução de água com água sanitária ou outro desinfe-

tante equivalente por 20 a 30 minutos, diluindo 2 colheres de sopa de água sanitária em 
1 litro de água.

• Enxaguar bem em água corrente para remover qualquer resíduo de desinfetante. 
• Evitar torcer com força e deixar secar. 
• Passar com ferro quente. 
• Guardar em um recipiente fechado para transporte.
• Nunca saia de casa usando o jaleco, leve-o na bolsa e utilize apenas no Cedi.
• EPIs não devem ser utilizados nas áreas das copas e adjacências.
• Lavagem na máquina: programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, enxágue, 

secagem) de pelo menos 30 minutos com uma temperatura de lavagem de 60ºC.

• Protocolo de uso de caixas para transporte individual de objetos
• A Cobec disponibilizará caixas de transporte para as coordenações. Parte delas 

deverá ser separada para o transporte de materiais desinfectados, livros e documentos 
que já cumpriram o período de isolamento. A outra parte deverá ser utilizada para o trans-
porte de materiais com possibilidade de contaminação.

• As caixas para o transporte de materiais desinfectados devem ser higienizadas no 
mínimo duas vezes por semana com aspersão de álcool 70%, deixando secar naturalmente.

• As caixas para transporte de objetos possivelmente contaminados deverão ser 
higienizadas com aspersão de álcool 70% todas as vezes que forem utilizadas, deixando 
secar naturalmente.

• As caixas não deverão ser utilizadas para outro fim a não ser o transporte de 
materiais.

• Em caso de necessidade de substituição ou adição de caixas, contatar a Cobec.

• Protocolo de recebimento de materiais externos
• Materiais externos devem ser recebidos pela entrada de carga e descarga do Cedi, 

localizada no PI.
• O profissional responsável pelo recebimento deve utilizar máscara e luvas descar-

táveis, óculos de proteção e jaleco.
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• O jaleco, caso não seja descartável, após o uso, deve ser colocado em saco 
plástico e posteriormente lavado, observando o protocolo de desinfecção de máscara 
de tecido e jaleco.

• Após o uso, os óculos de proteção devem ser desinfectados com álcool 70% e 
guardados em local adequado e livre de contaminação.

• O carrinho de transporte externo não poderá ultrapassar a área de recepção nem 
permanecer no Cedi.

• Protocolo de acesso às áreas de guarda
• Utilizar máscara todo o tempo em que permanecer dentro dos acervos, mesmo 

que sozinho.
• Proceder a lavagem das mãos com água e sabão ou a fricção com álcool 70%.
• Higienizar a maçaneta da porta e o leitor biométrico com álcool 70%.
• Borrifar álcool 70% na sola do sapato. 
• As maçanetas internas podem ser livremente manuseadas, pois se encontram em 

local livre de contaminação.
• Caso necessite transportar itens do acervo, proceder a desinfecção do carrinho 

antes do acesso às áreas de acervo, principalmente das rodas.
• O transporte individual de itens retirados ou encaminhados para o acervo poderá 

ser realizado dentro de caixa disponibilizada pela Cobec, devidamente desinfectada.
• O acesso ao acervo dispensa o uso de outros EPIs, além de máscara, uma vez 

que aquele já se encontra desinfectado, pois cumpriu o período do isolamento. Neste 
momento o mais importante é a manutenção da higiene pessoal para prevenir a contami-
nação do acervo.

• Para acessar as salas frias, usar casaco individual.
• Permanecer o menor período de tempo possível dentro das salas frias.

• Protocolo de manuseio de materiais possivelmente contaminados 
• O servidor/colaborador responsável pelo manuseio de materiais com possibilidade 

de contaminação deve utilizar máscara e luvas descartáveis, jaleco e óculos de proteção.
• O jaleco, caso não seja descartável, após o uso, deve ser colocado em saco 

plástico e posteriormente lavado, observando o protocolo de desinfecção de máscara 
de tecido e jaleco.

• Após o uso, os óculos de proteção devem ser desinfectados com álcool 70% e 
guardados em local adequado e livre de contaminação.

• Mesmo com luvas, ter o cuidado de não tocar na máscara, olhos, boca e nariz.
• Após a conclusão de suas atividades, todo o material descartável deve ser despre-

zado em local apropriado.
• Após a retirada dos EPIs e descarte, proceder a higienização das mãos com água 

e sabão ou álcool 70%.
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• Protocolo de manuseio de materiais desinfectados
As atividades realizadas em acervos livres de contaminação devem observar as se-

guintes orientações:
• A constante limpeza das áreas de trabalho antes do início das atividades com 

álcool 70%.
• A correta higienização das mãos, principalmente antes da manipulação dos itens.
• O uso de máscara.
• A guarda de todos os itens manuseados no final do expediente, deixando o espaço 

livre para a limpeza geral, evitando possível contaminação e danos.
• A imediata devolução do objeto aos acervos tão logo seja finalizada a tarefa.

• Protocolo de descartes
Para descartar os EPIs utilizados em atividades realizadas com materiais ou em am-

bientes com possibilidade de contaminação:
• Retire primeiro o jaleco, ainda com as luvas, e coloque nas lixeiras com indicação 

de materiais contaminantes covid-19.
• Retire as luvas, coloque na lixeira e proceda a higienização das mãos.
• Retire os óculos, higienize e guarde em local adequado.
• Proceda a troca da máscara descartável.
• Descarte EPIs e demais materiais com possibilidade de contaminação nos locais 

indicados pela Cobec.

10� Gestão de riscos durante a Covid-19
Em 2012, a Cobec realizou diagnóstico dos acervos da Câmara dos Deputados, dando 
início à implantação da metodologia de gestão de riscos. Em 2017, efetuou sua primeira 
análise comparativa e, considerando um período tão específico, em 2021 decidiu realizar 
nova análise comparativa com o intuito de verificar os impactos da pandemia com relação 
aos acervos da Câmara dos Deputados, principalmente os gerados pelos longos perío-
dos de lockdown, período que coincidiu com a redução da mão de obra especializada 
contratada para o setor, o que gerou a suspensão de diversas atividades de conservação 
preventiva, restringidas a vistorias periódicas realizadas por apenas 3 servidores.

A análise geral dos diagnósticos mostrou um resultado positivo. Apenas pequenos 
focos de infestação por fungos foram encontrados, principalmente em áreas não clima-
tizadas, o que foi rapidamente controlado. Este excelente cenário salienta a importância 
da existência de um programa contínuo de conservação preventiva na Instituição, que 
envolve higienização, trinchamento, programa de controle de pragas, acondicionamento 
e segurança, e como estas ações, mesmo quando suspensas, podem manter acervos em 
boas condições por um longo período.  

Não existe dúvida que, se as ações de conservação preventiva não fossem já uma 
prática cotidiana, os efeitos de um longo fechamento durante a pandemia poderiam ser 
catastróficos, envolvendo infestações de grandes proporções, furtos e outros sinistros.
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11� Considerações finais
Apesar dos avanços científicos sobre as possíveis formas de transmissão e combate ao 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), as dúvidas e suposições que ainda persistem têm ge-
rado medidas preventivas que muitas vezes são vistas como exageradas. Entretanto, ao 
observarmos os números alarmantes de vítimas fatais, o aparecimento de novas varian-
tes e a lenta imunização, não podemos deixar de reforçar nossos controles.

Os resultados dos experimentos em laboratório, apesar de não se assemelharem em 
todo aos cenários reais, demonstram até o momento que os maiores risco de transmissão 
do vírus são por contato direto e pelo ar, mas também mostram sua capacidade de perma-
necer infectante em superfícies e materiais, tempo que pode ser alterado de acordo com 
as características ambientais. 

Pensando em termos de gestão de riscos, a persistência do vírus em superfícies 
reforça a necessidade da precaução no contato, principalmente nas áreas em que a ma-
nipulação de objetos é constante e fazem parte de atividades conjuntas, como é o caso 
da gestão de acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos. Sua rápida progressão 
nos impele a pensar na urgência de medidas de controle, mesmo que possivelmente 
exageradas, assumindo a possibilidade de minimização de seus efeitos, se adotadas as 
devidas ações de proteção individuais e coletivas.

Na Câmara dos Deputados, o uso da metodologia de gerenciamento de risco e os 
cuidados constantes advindos da conservação preventiva deram à maior parte dos acer-
vos proteção para os períodos de “solidão”. Momentos em que, longe dos olhares de seus 
guardiões, conservadores-restauradores, estavam adequadamente guardados. Entretan-
to, era necessário fazer com que todo este cuidado fosse capaz de passar pela pandemia 
sem se transformar em agente de risco para aqueles que necessitariam das informações 
neles contidas. 

Por isso, o excesso; por isso, o protocolo; por isso, a proteção.
Objetos cujo conteúdo traz a memória de instituições, em nosso caso, do Poder Le-

gislativo do País. Memória e história do povo brasileiro e do mundo, que não podem e não 
devem ser transformadas em agentes passivos de vírus, mas ter sua integridade preser-
vada para a manipulação segura desta e das futuras gerações.
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• Resumo
“Preservando o Efêmero: novas formas de pensar a conservação e restauro de bens cul-
turais contemporâneos” é um projeto de pesquisa que busca reunir bases sólidas para a 
criação de um Laboratório de Pesquisas na Escola de Belas Artes-UFRJ sobre as proble-
máticas latentes relacionadas à arte contemporânea, em específico no tocante às obras 
que possuem a descontinuidade como essência conceitual. Busca relacionar a conser-
vação-restauração do patrimônio cultural, o mundo das artes e seus novos paradigmas 
com a ciência da conservação, os novos materiais e tecnologias, tendo como referência 
aspectos deontológicos e o resgate da memória. Pretende reunir o que existe de mais 
atualizado na matéria, com programas de pesquisa, graduação, extensão e atividades 
integradas entre a universidade e a sociedade local, estabelecendo parcerias públicas 
e privadas para a realização deste projeto que tem intenção de tornar este núcleo um 
centro de excelência no campo da conservação-restauração na cidade do Rio de Janeiro. 
No presente artigo, será possível acompanhar as movimentações tanto de caráter interno 
quanto externo para a produção do material julgado necessário a ser reunido, estudado 
e processado para o pedido de criação do LABPAE: Laboratório de Pesquisas em Arte 
Efêmera, sendo este o primeiro laboratório a ser projetado em existência integralmente 
virtual no curso de CR/EBA/UFRJ.

Palavras-Chave: conservação; educação; interdisciplinaridade; projeto; preservação;

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

mailto:carolinalewandowski@gmail.com


Carolina Kramm Lewandowski; 
Maria Luisa Soares

ISBN 978-65-00-41614-5 - Projeto PIBIAC Preservando o Efêmero: novas formas de pensar a 
conservação e restauro de bens culturais contemporâneos - p. 167-180

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

168

• Abstract
“Preserving the Ephemeral: new ways of thinking about conservation and restoration of 
contemporary cultural assets” is a research project that seeks to gather solid bases for the 
creation of a Research Laboratory at the School of Fine Arts-UFRJ on latent issues related 
to contemporary art, specifically regarding artworks that have discontinuity as a conceptual 
essence. It seeks to relate the conservation-restoration of cultural heritage, the art world, 
and its new paradigms with the science of conservation, new materials and technologies, 
using deontological aspects and the rescue of memory as a reference. It intends to bring 
together the most up-to-date in the field, with research, graduation, extension, and inte-
grated activities between the university and local society, establishing public and private 
partnerships to conduct this project, which intends to make this laboratory a center of ex-
cellence in the field of conservation-restoration in the city of Rio de Janeiro. In this article, 
it will be possible to follow the movements of both internal and external character for the 
production of material deemed necessary to be gathered, studied and processed for the 
creation of LABPAE: Laboratory for Research in Ephemeral Art, which is the first laboratory 
projected into a fully virtual existence in the CR/EBA/UFRJ undergraduate course.

Keywords: conservation; education; interdisciplinarity; project; preservation;

1� Introdução
O presente texto é uma exposição sobre o desenvolvimento do projeto “Preservando o 
Efêmero: novas formas de pensar a conservação e restauro de bens culturais contempo-
râneos”, aprovado pelo Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro através do Edital n° 37/2020. O referido projeto, para 
além de cumprir sua gênese objetiva, também – através dela e suas consequências – al-
cançou feitos de grande expressividade para o campo da conservação e restauro de arte 
contemporânea, levando o projeto a conseguir articulações de atividades com parcerias 
sólidas, diversificadas cultural e geograficamente. Uma pesquisa acadêmica de qualidade 
deve observar seu entorno e entender onde está inserida. É fundamental perceber que a 
ampliação da capilaridade de alcance – para além de nosso território nacional – daquilo 
que produzimos em nossas universidades demonstra o potencial de nossas formações 
profissionais e é algo de notória pertinência. É fato amplamente conhecido que se tem a 
Europa como o grande continente onde a Conservação e Restauro se desenvolveu e se 
desenvolve em expertise. Assim também são reconhecidos os estudantes e profissionais 
estadunidenses. O Brasil, quando reconhecido nesse campo (conservação), é associado 
diretamente ao estudo de obras de suportes tradicionais e não sendo reconhecido, ao me-
nos não imediatamente, pela sua desenvoltura na conservação de arte contemporânea. 
Quando um projeto PIBIAC, como PoE, consegue movimentar parcerias com influentes 
grupos internacionais (como o Grupo APACHE e o Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia – MNCRS), estamos, diretamente, ganhando um novo olhar (do outro em relação a 
nós e, até mesmo, de nós mesmos para conosco, pois passamos a habitar lugares que 
não tínhamos acesso), gerando novas oportunidades, passando a sermos reconhecidos 
por algo que era visto, pelo exterior, como um campo de relevância inexpressiva aqui. Não 
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buscamos uma validação canônica, no estrangeiro, para que possamos reconhecer nos-
sa qualidade enquanto profissionais e estudantes de conservação e restauro. O que se 
busca é abandonar uma condição de invisibilidade, para o resto do mundo, no tocante à 
conservação de arte contemporânea. É preciso que se faça notada nossa excelência em 
matéria de nossos pesquisadores, estudantes e profissionais. O PIBIAC possibilitou que 
uma ponte fosse construída e saíssemos de margens esquecidas para que chegássemos 
ao centro onde os debates ocorrem e o conhecimento é edificado. Essa foi, acima de 
tudo, a maior importância do incentivo PIBIAC para este projeto: iniciar um novo capítulo 
na ciência da conservação e restauro de arte contemporânea no Brasil. Os reflexos con-
sequentes disso vão muito além do sucesso de um projeto, eles contemplam uma nova 
perspectiva a ser estendida a nível nacional. Todos ganhamos com este reconhecimento 
e, sem o programa PIBIAC, nada disso teria possibilidade de realização. É natural que, 
com toda a experiência obtida em seu decorrer, o PoE tenha consistente potencial de dar 
seguimento a uma nova fase da pesquisa, visando superar – mais uma vez – as expecta-
tivas em relação ao projeto. É importante garantir a continuidade do desenvolvimento dos 
progressos já consolidados até o momento, tanto em relação a seu compromisso direto 
com a pesquisa acadêmica quanto em relação às iniciativas de construção e dissemina-
ção de conteúdos sobre educação patrimonial, de forma aberta e acessível à comunidade.

• A influência da pandemia neste projeto: adaptações, cronogramas e 
soluções� Breves considerações sobre como esta situação foi administrada 
pelo PoE
No ano de 2020, entramos em situação extraordinária, encontrando-nos em uma pande-
mia causada pelo novo coronavírus COVID-19 (situação que ainda permanece), prejudi-
cando seriamente o ambiente acadêmico por diversos fatores, já amplamente conhecidos 
e experimentados através deste um ano de vivência nesta condição. Em resumo, a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro entrou em paralisação completa de suas atividades 
durante o primeiro semestre do ano de 2020. Em decorrência disso, o semestre 2020/1 
dos estudantes foi suspenso e anulado por vias oficiais, ou seja, não foi considerado pelo 
calendário acadêmico. 

Uma vez que o presente projeto tem como um de seus propósitos ser insumo para 
a criação de um laboratório de pesquisas em conservação de arte contemporânea, a im-
possibilidade de contar com a disposição dos recursos físicos da Universidade acabou por 
nos forçar a deixar esse plano no aguardo do fim do período de quarentena para que dés-
semos início à atividade. Rapidamente, ao observar as tendências globais, percebemos 
que a dada quarentena caminhava para se tornar medida de isolamento social, ou seja, 
as atividades presenciais seriam postergadas por maior tempo. Apesar de sequer imagi-
narmos que essa situação perduraria ao ponto de atravessar o marco de um ano (e ainda 
seguimos deste modo), estávamos lúcidos sobre novas condições de vida exigirem novas 
metodologias de execução daquilo que pretendíamos inicialmente. A responsabilidade 
assumida diante do edital PIBIAC exigia novas possibilidades de realização. Escolhemos 
e endossamos que nos referimos a essa situação como “novas possibilidades”, ao invés 
de, como geralmente se observa o uso, “novas limitações impostas”, a fim de reenfati-
zar o objetivo transformador que buscamos com o PoE. É preciso fazer claro que o PoE 
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entende plenamente a gravidade da situação e que, em momento algum, está insinuando 
que a pandemia é algo bom ou que encontramos alguma alegria em meio a este mar de 
crescentes vítimas do vírus. Repudiamos veementemente qualquer discurso que insinue 
que houve algum ganho com o novo coronavírus COVID-19, pois não houve ganho al-
gum, apenas perdas. O PoE, ao utilizar a expressão “novas possibilidades”, refere-se ao 
seu comprometimento em se manter íntegro em suas propostas. Ele se transformou para 
que pudéssemos entregar à sociedade muito mais do que uma mera substituição do pre-
sencial. Ele nasce integralmente virtual e se esforça para oferecer o melhor que o virtual 
pode dispor. O PoE assume um caráter virtual e real, apesar de atuar em espaços não 
tangíveis. Transformando-se em uma experiência virtual completa, o sentimento de “falta 
de algo” busca ser sanado, devolvendo às pessoas também a sensação de estar fazendo 
parte de algo – tentando também trabalhar com o bem estar social em suas movimenta-
ções e atividades. Somos inteiramente conscientes da enorme responsabilidade que per-
tencer ao PIBIAC traz a um projeto, e é por isso mesmo que usar a etiqueta da limitação 
paralisadora nunca nos pareceu aceitável. O mundo mudou e nós mudamos com ele, da 
melhor forma que pudemos encontrar. 

Realizamos uma análise centrada na proposta de nosso projeto e separamos suas 
atividades em grupos que se dividiam em “atividades que não teriam sua execução dire-
tamente afetada pela pandemia”, “atividades com execução possivelmente afetada pela 
pandemia” e “atividades com execução altamente afetada pela pandemia”. Estes grupos 
estabeleceram nossa prioridade de resolução. Um projeto consistente segue seu crono-
grama metodológico, planejamento e mantém o controle e a organização durante seu 
desenvolvimento. Assim, concluímos que o cronograma estabelecido teria que passar por 
algum Grau de Mutabilidade1. Foi no próprio estudo das teorias de conservação de arte 
contemporânea que encontramos um princípio norteador para o bom desenvolvimento do 
projeto. Respaldamos nossa decisão no princípio que diz, resumidamente, que, em prol 
da continuidade existencial da obra contemporânea (especialmente falando em obras vir-
tuais), é preciso que seja avaliado e admitido um determinado grau de mutabilidade para 
que ela continue funcional e não se perca pela obsolescência de sua condição material, 
sem que sua essência conceitual seja prejudicada. Avaliamos as atividades inicialmente 
propostas e julgamos se havia ou não a necessidade de adaptá-las para a nova situação, 
a fim de garantir sua consumação. A seguir, os fatos aqui introduzidos serão relatados com 
maiores informações. Apesar da conservação da arte contemporânea ser um assunto de 
natureza homericamente extensa e a quantidade de informação produzida a partir deste 
projeto ser abundante, pretendemos ser concisos e objetivos no desenvolvimento do tex-
to, uma vez que entendemos que atende melhor a natureza e o propósito deste escrito. 

2� Metodologia
Reconhecendo que a situação pandêmica perduraria por medidas de tempo imprevisíveis, 
inicia-se uma pesquisa de campo sobre modos de ação educacionais completamente vir-
tuais. Nisto, resultou a formação do “Ciclo de Palestras Virtuais Preservando o Efêmero: 
novas formas de pensar a conservação e restauro de bens culturais contemporâneos”.

1    Conceito inaugurado na obra de Lino Garcia Morales sobre a teoria da conservação e restauro de obras contemporâneas: “Teoría 
de la conservación evolutiva: Conservación y restauración del arte de los nuevos medios”.
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• Objetivos do Ciclo de Palestras
Pretendido como um seminário organizado pela Escola de Belas Artes – EBA da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ que buscava reunir debates sobre as problemá-
ticas latentes relacionadas à arte contemporânea, em específico no tocante às obras que 
possuem a descontinuidade como essência conceitual. Sua intenção ao se manifestar 
através de transmissões ao vivo pela plataforma YouTube era de alcançar o maior número 
de interessados possíveis e que o material pudesse ficar armazenado para a posteriorida-
de, servindo de registro e consulta para alunos e profissionais. Em destaque às outras in-
formações, esse ciclo de palestras não pretendia ser mera substituição do presencial. Ele 
foi meticulosamente estudado e calculado para entregar a melhor experiência de um even-
to virtual após sua realização, e desejamos realizar um caderno de resumos do evento.

• Embasamento teórico do evento: 
O texto “Updating Knowledge in Conservation Criteria. Circle Puppets Case Study” 
(VELLOSILLO, 2011) pavimentou entendimentos importantes quanto à observação da 
qualidade na documentação de todos os processos da obra, a ser produzida desde seu 
planejamento no ateliê do artista até a chegada dela a seu destino de pertencimento. 
E, por fim, explorar  a importância do artista como principal fonte de dados sobre o que 
e como conservar nesta categoria de obras. Obras contemporâneas, em esmagadora 
quantidade, são fortemente atreladas à sua natureza conceitual, fazendo com que os 
pressupostos metodológicos da preservação percam qualquer relação com a obviedade. 
Aqui, percebemos a potência de um leque de discussões viscerais em seu devir cons-
trutivo estabelecido neste eixo temático do Ciclo de Palestras Virtuais PoE. Desta forma, 
a autora Dra. Arianne Vanrell Vellosillo foi convidada a compor o evento na condição de 
palestrante.

O escrito “O conservador como gestor: alternativas para conservação da arte con-
temporânea” (FARIAS, 2014)  foi utilizado como referência basilar para o estudo da dis-
cussão do papel gerenciador que o profissional da conservação assume frente à interdis-
ciplinaridade exigida na formação das equipes de trabalho para a preservação de obras 
contemporâneas, vista a larga gama de suportes, materialidades e imaterialidades que 
podem adotar como meio de existência. Sendo o tema do texto entendido como um objeto 
de análise importante para a pesquisa em conservação de arte contemporânea, o Profes-
sor Humberto Farias foi requisitado a integrar o corpo palestrante do evento.

A tese de doutorado “Preservação do Efêmero” (SOARES, 2006), a qual contrasta 
a durabilidade das obras de arte de “suportes artísticos tradicionais” com as obras que 
adotam a variedade inesgotável das obras contemporâneas e sua imprevisibilidade com-
portamental em matéria de degradação, se faz eixo principal do Ciclo de Palestras bem 
como do Projeto PIBIAC PoE. Pretende-se, assim, estabelecer uma provocação reflexiva 
acerca dos futuros – já presentes – desafios a serem enfrentados pelos profissionais da 
conservação ao lidarem com obras do nível de complexibilidade apresentado pela arte 
contemporânea. É preciso ressaltar que não é assumido que todas obras contemporâne-
as sejam efêmeras, mas sim traçar uma comparação relativa às novas problemáticas que 
elas aportam à conservação quando colocadas em perspectiva junto a obras dos períodos 
artísticos anteriores. É convocada a Profa. Dra. Maria Luisa Soares para participar da 
mesa de palestras do ciclo com o objetivo de trazer tais debates à tona.
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• Em respeito a uma síntese técnica para a execução do evento, designa-se:
a) Cronograma estabelecido com a duração de uma hora de palestra, a ocorrer uma 

vez por semana, durante um mês, totalizando assim quatro temáticas da conservação 
contemporânea a serem contempladas no ciclo de palestras;

b) Estabelecimento de uma identidade visual padronizada que comunicasse de for-
ma clara as intenções e o caráter do evento;

c) Pontualidade em todos os dias do evento e boa demarcação dos momentos do 
evento como didática orientadora do público em relação ao conteúdo apresentado;

d) Criação de site e mídias sociais próprias para o projeto, de forma que pudéssemos 
divulgar e auxiliar o encontro das transmissões ao vivo;

e) Envio de emails para auxiliar o participante para acessar o evento;

• Estrutura do Ciclo de Palestras Virtuais: funcionamento das palestras 
individuais
 A Abertura do evento/Início cerimonial de cada palestra seria feita pelo mediador-cerimo-
nialista recebendo o público e informando o funcionamento do evento (a programação pla-
nejada, como seria estabelecida a comunicação com o público,  em termos de realização 
de perguntas, qual seria o procedimento para a obtenção de certificados, entre outros). 
Aqui também é onde o Projeto PoE é apresentado ao público como resultante do Progra-
ma de Bolsas PIBIAC e seus objetivos são expostos de forma breve. Logo após, seria 
feita a introdução do palestrante do dia, dando um breve resumo curricular e anunciando a 
palestra a seguir, tendo sete minutos reservados a esse processo, passando em seguida 
a palavra ao palestrante. 

Quanto às palestras, o palestrante teria até quarenta minutos para fazer a exposição 
do seu tema. Em seu tempo, o palestrante era completamente livre para utilizar apresen-
tações de slides, vídeos, fotografias e outros recursos que desejasse. Enquanto o pales-
trante fazia sua exposição, o público poderia comentar, argumentar e realizar perguntas 
em tempo real, na forma de texto, pela caixa de chat da plataforma de transmissão. Um 
ponto interessante de se observar é que o modelo virtual de palestras produz exponen-
cialmente mais interações e possibilidades quanto ao desenvolvimento de raciocínios co-
letivos. Uma vez que eram feitos por via escrita em local destinado a esta interação, essas 
interações não causavam ruídos inconvenientes que, caso fosse uma palestra presencial, 
certamente o burburinho da efervescência de ideias acabaria por atrapalhar a qualidade 
do andamento das palestras.

No quesito interação público-palestrante, em relação ao modo como construímos 
esse diálogo, o entrevistador repassava ao palestrante uma quantidade de perguntas que 
pudesse ser respondida no tempo de dez minutos. As perguntas chegavam ao entrevista-
dor através dos encarregados em coletar as perguntas realizadas na caixa de chat.  Uma 
vez que a caixa é única, os comentários e discussões misturavam-se às perguntas, desta 
forma, nos certificamos que as perguntas fossem atentamente coletadas e colocadas 
em um documento compartilhado com o entrevistador, onde ele poderia acessá-las sem 
interferências e transmiti-las ao palestrante com maior clareza. Caso alguma pergunta 
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não fosse respondida em função do cumprimento do horário planejado, ela poderia ser 
encaminhada para o e-mail “preservandoefemero@gmail.com”. Desta forma, poderíamos 
repassar as perguntas restantes ao palestrante e intermediar o envio de suas respostas. 

Para o preenchimento do formulário para obtenção de certificados de participação 
como ouvintes, aproveitou-se o momento de diálogo com o público entre a mediação 
das perguntas, enviado na caixa de diálogo do YouTube o formulário de requerimento de 
certificado de participação. Este horário fora estrategicamente escolhido, pois, uma vez 
como não há como perceber a participação física que seria notada em eventos de caráter 
presencial, nos permitia certificar que ao menos 70% da palestra fora assistida. Uma vez 
que foi um evento chancelado pelo Programa de Bolsas PIBIAC, garantir a seriedade dos 
procedimentos sempre foi uma preocupação.

O encerramento do evento ocorreu em cada dia com a fala da coordenadora deste 
projeto, Profa. Dra Maria Luisa Soares, sobre a palestra ocorrida, fazendo as considera-
ções finais dos pontos comentados e construídos através da manhã. Isso seguido pelo 
convite e divulgação da própria palestra do ciclo e, em seu último dia, os agradecimentos 
e finalizações gerais. Divulgando as nossas redes e site (que construímos para o evento), 
desta forma, todos os participantes do evento poderiam estar a par do andamento deste 
projeto PIBIAC.

• Sobre as palestras ministradas durante o evento
A palestra de abertura do ciclo ocorreu dia 6 de agosto de 2020, às 10 horas (horário de 
Brasília), com a exposição da temática “Os Desafios da Conservação e Restauro Frente 
às Obras Time-Based Media. Um estudo de caso sobre a obra Sistema Uniplanetário - In 
Memoriam Galileo Galilei (Alex Flemming, 2008), por Carolina Kramm Lewandowski e, 
logo após, ocorreu uma entrevista com o artista visual, autor da obra referida no estudo 
de caso, Alex Flemming. 

Durante a palestra, foi analisada a situação atual dos museus brasileiros diante das 
necessidades de preservação de obras contemporâneas complexas como é o caso da 
obra supracitada, pertencente ao Acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM-Rio). O estudo de caso foi realizado graças à extensa documentação fornecida por 
profissionais do MAM-Rio e a participação do artista como entrevistado. A obra – que pos-
sui dimensões variáveis e uma série de, no mínimo 40 e no máximo 70, aparelhos toca-
-discos interconectados por extensões elétricas com adição do mesmo número de globos 
terrestres plásticos – foi selecionada para investigação por chamar atenção pelo conjunto 
de equipamentos que a compõem. A obra, constituída por aparelhagens já escassas no 
mercado e afetada pelo crescente rareamento de profissionais para tais tipos de reparos, 
instigou a curiosidade de entender como a preservação age nos casos de uma obra que 
já nasce em obsolescência. 

O público trouxe à tona importantes questões a serem debatidas, como o grau de mu-
tabilitade, sugerido na “Teoría de la conservación evolutiva: Conservación y restauración 
del arte de los nuevos medios” (GARCIA MORALES, 2019), a qual versa sobre a subs-
tituição de peças ou partes completas das obras de arte sem que tenham sua essência 
conceitual prejudicada. Também foi citada nas discussões a importância de manter ou não 
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adições feitas em ações interventivas pela ótica de Brandi (1988) e como isto poderia ser 
interpretado em contextos de arte contemporânea.

Na data seguinte, 13 de agosto de 2020, em horário idêntico à abertura do evento, 
a Doutora Arianne Vanrell Vellosillo apresentou-se através da temática “La Producción y 
Exposición de Obras en Museos de Arte Contemporáneo. Desafíos de Conservación de 
Obras Efímeras Monumentales”, onde a obra Palimpsesto da artista Doris Salcedo foi o 
estudo de caso para a discussão proposta. A exposição abarcou desde a recepção da 
montagem da obra no Palacio de Cristal, no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
até sua manutenção e desmontagem. A obra consiste em um complexo sistema hidráuli-
co, onde os nomes de refugiados que perderam suas vidas tentando chegar à Europa são 
escritos em porções de água pelo chão do Palacio de Cristal, representando uma lápide 
monumental àqueles que nunca puderam ter seus corpos devidamente sepultados. As es-
pecificações da manutenção dessa obra de caráter altamente mutável e efêmero foram o 
ponto principal de discussão nesta palestra e podem ser conferidos com alto detalhamen-
to na própria apresentação disponibilizada no canal do YouTube: Preservando o Efêmero.

Em 20 de agosto, no mesmo horário das apresentações anteriores, o Professor Hum-
berto Farias discutiu o processo de “Implementação de Disciplinas de Conservação de 
Arte Contemporânea no Curso de Conservação e Restauração, na Escola de Belas Artes, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro” e seus desdobramentos. Como professor titu-
lar dessas disciplinas, um quadro entre o esperado com tal ação e os resultados obtidos 
pôde ser traçado com exatidão e colocar a ponto de discussão planos futuros junto com o 
público participante do evento.

O encerramento do evento ocorreu no dia 27 de agosto de 2020, em horário inalte-
rado em relação aos anteriores, realizado com a apresentação da palestrante Profa. Dra. 
Maria Luísa Soares, abordando o tema “O conservador-restaurador e a Preservação do 
Efêmero hoje: reflexões”. Logo após, uma entrevista foi conduzida com o curador e artista 
visual  Armando Mattos. Os convidados ataram a entrevista com a palestra anterior, apli-
cando a um exame de caso, construído ali, junto com o público, sobre a coleção Paulo 
Roberto Leal, na qual o curador é guardião legal de extensa documentação, materiais 
diversos e obras. O público participante teve a oportunidade de ter participação mais ativa 
neste último dia do evento, uma vez que já conheciam previamente o funcionamento dos 
diálogos propostos nas outras semanas, podendo exercitar o discurso e incitações sobre 
os rumos da conservação contemporânea.

Todo o conteúdo desta sessão pode ser assistido detalhadamente acessando o canal 
do YouTube “Preservando o Efêmero”.

3� Resultados e discussão
Objetivamente, pode-se elencar os resultados do Ciclo de Palestras Virtuais PoE nas se-
guintes ações:

a) Angariou parcerias institucionais para o curso de conservação e restauro da EBA/
UFRJ (Reina Sofia e Universitat Politécnica de Valência); entregou conteúdo de produção 
acadêmica de qualidade sobre a temática proposta (produção audiovisual do ciclo de 
palestras); colocou a graduação de Conservação e Restauração EBA/UFRJ em evidência 
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através da demonstração de sua excelência; e ofereceu atividades extras onde os alunos 
do curso pudessem ter a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos e habilidades.

b)  Criou um seminário que reuniu profissionais interdisciplinares para a discussão da 
conservação de arte contemporânea.

c) Produziu conteúdo científico-acadêmico com todas as ressignificações ocasiona-
das por este momento e também com o caráter indissociável à temática deste projeto. 
Nada mais natural que a produção de conteúdo intelectual seja concebida também por 
outras formas que não apenas a escrita acadêmica textual. Todas as palestras do ciclo 
foram pensadas para permanecer na plataforma YouTube, como forma de continuar sen-
do conteúdo para consultas, pesquisas, discussões, revisões e o que mais puder ser útil 
para o desenvolvimento da conservação da arte contemporânea. Vídeos, podcasts e ou-
tras formas de conteúdo auditivo são também recursos de inclusão social, uma vez que 
profissionais e estudantes com baixa ou nenhuma visão, podem ter acesso ao conteúdo 
com maior facilidade, não dependendo apenas de escritos. 

d) Promoveu a participação do grupo PIBIAC PoE em outros congressos e eventos, 
divulgando e compartilhando seus conteúdos e aprendizados. 

e) Produziu conteúdo suficiente para o processo de criação do LABPAE. Após todas 
as experiências vivenciadas e pesquisas realizadas até este ponto do projeto, uma ques-
tão de grande importância foi suscitada: a arte virtual como uma arte real. 

• Ementa de criação do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Preservação 
de Arte Efêmera: “LABPAE - um laboratório virtual e real”:
O Laboratório (LABPAE) surge do compromisso de aliar as ações de pesquisa, ensino e 
extensão no âmbito do Curso de Graduação em Conservação e Restauração da Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – EBA/UFRJ. Está diretamente 
ligado ao Departamento de Arte e Preservação – BAP – da Escola de Belas Artes e sob a 
chancela do Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural – PIBIAC/UFRJ (Edital 
n° 37/2020), que aprova o plano piloto do “Projeto Preservando o Efêmero: novas formas 
de pensar a conservação e restauro de bens culturais contemporâneos” - PoE, que já traz 
em seu texto base a proposta da criação de tal laboratório.

O LABPAE resulta na ampliação do espaço para debate sobre as demandas e neces-
sidades contemporâneas de universidades, instituições e da sociedade. Neste sentido, 
busca desenvolver e apoiar pesquisas e estudos que abordam metodologias, técnicas e 
conceitos no campo da Conservação-Restauração de obras contemporâneas. A arte con-
temporânea, com sua variedade estilística de forma e matéria, vem escrevendo páginas 
na história da arte de maneira nunca antes vista. Cria-se o espaço em que o objeto en-
quanto matéria perde seu posto de suma importância e o conceito, assumindo esse lugar 
a primazia do objeto artístico. Além disto, a arte contemporânea nada exclui, ela aceita 
todas as materialidades, e até imaterialidades, em sua concepção. Para a conservação e 
restauro, este é um ponto crucial. Como podemos dar conta de conservar algo desta natu-
reza? E quais os limites? Ou talvez deveríamos perguntar se existem limites na interven-
ção de uma obra de cunho conceitual? Os bem conhecidos suportes artísticos tradicionais 
já foram solucionados, em sua esmagadora maioria, quanto a sua preservação no âmbito 
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da ciência da conservação e restauração. Por que intitulamos o Laboratório de Pesquisas 
de Arte Efêmera - LAB-PAE – se estamos falando de arte contemporânea? 

A imprevisibilidade da arte contemporânea em relação à sua composição material 
faz com que a maioria das obras se tornem enigmas a serem desvendados pelos profis-
sionais da conservação, caso a caso. Isto faz delas obras complexas e que, quando com-
paradas aos outros períodos da história da arte, demonstram uma duração severamente 
curta. É sobre isso que o nome do laboratório chama atenção. Jamais pretenderíamos 
dizer que todas as artes contemporâneas são efêmeras, isto não faria o menor sentido. 
Podemos ter obras contemporâneas feitas de concreto e estamos cientes do quão dura-
douro o concreto é. Também, acreditamos que a obra de concreto, citada como exemplo, 
não traria grandes dificuldades em sua conservação, apesar de contemporânea. Contudo, 
é inegável que a arte contemporânea, em grande parcela, mostra uma adversidade para 
a conservação em matéria de durabilidade. Um ótimo exemplo disso são as obras em Ti-
me-based Media, uma vez que todo meio tecnológico eletrônico ficará obsoleto em algum 
momento. Tendo isso claro, o nome do laboratório sugere que seu enfoque é nas obras 
contemporâneas que apresentem desafios em sua conservação. O campo de ação inclui 
a comunidade interna da UFRJ e externa em seus mais diversos locais habitacionais, in-
cluindo (essencialmente) os virtuais. Dessa forma, realizamos parcerias com instituições 
e organizações em âmbito nacional e internacional, atuando em rede com outras institui-
ções mediante a interdisciplinaridade. É impreterível que se abandone o quanto antes a 
visão das obras efêmeras como a eclosão de um apocalipse do fim da durabilidade nas 
obras de arte e passar a acompanhar suas exigências a fim de que se busque soluções 
de modo que essa parte da história da arte seja compreendida e registrada de modo 
indelével. Para isso, é necessário que os estudantes e profissionais competentes da ca-
tegoria de preservação de bens culturais se apossem dessas discussões. Organizar um 
núcleo estruturado de professores e alunos que busca a investigação das questões mais 
pertinentes em relação à preservação de bens culturais categorizados como arte contem-
porânea é uma tarefa da competência do ambiente acadêmico. A criação desse núcleo de 
professores e alunos – que desenvolvem estudos com debates, revisões do referencial 
bibliográfico, estudos de caso, elaboração de seminários para o intercâmbio de saberes, 
vivências práticas em instituições, fortalecendo as extensões e o ambiente acadêmico da 
Escola de Belas Artes – UFRJ (entre outras atividades que contribuem para o crescimento 
da pesquisa científica sobre a preservação de arte contemporânea) – tem forma e propó-
sitos apropriados para a criação de um Laboratório específico para essa categoria dentro 
do Curso de Conservação e Restauro - EBA. 

O prédio onde nos alojamos tem sérios problemas de falta de salas disponíveis para 
quaisquer atividades novas a serem implementadas. Porém, isso não configura problema 
algum a este projeto uma vez que nossa proposta não pretende contemplar o espaço fí-
sico da universidade: o cerne desta proposta é que este laboratório seja completamente 
virtual. Sua virtualidade é sua essência conceitual. A virtualidade abre um leque de pos-
sibilidades tanto na arte contemporânea, quanto na pesquisa acadêmica, e, desta forma, 
as duas integram alto potencial de compatibilidade. O intuito deste laboratório virtual que 
se objetiva construir é que ele seja visto como algo completo e real, não sendo apenas 
uma mera substituição do espaço físico. Outro elo forte que une a arte contemporânea 
aos contextos virtuais é sua efemeridade. Como já posto antes aqui, a concepção da arte 
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contemporânea como algo efêmero se dá quando traçada uma comparação com o todo 
da história da arte. A arte contemporânea não exclui nada, tudo é uma possibilidade e, 
dentro dessa imensa gama de possibilidades de matérias artísticas, a efemeridade consta 
de forma expressiva nestas combinações de materiais, substâncias, interfaces e perfor-
mances. No virtual, também nada é excluído de suas infinitas possibilidades de criação 
e exploração. Se pensarmos em um exemplo simples, como a criação de uma sala de 
reuniões em uma plataforma qualquer, com o encerramento desta reunião, a sala, onde 
você estava presente, se esvai em questão de segundos, sem deixar qualquer vestígio. 
Neste ponto, a virtualidade demonstra-se mais efêmera que a arte contemporânea. Nosso 
laboratório, ao habitar o virtual, pretende estudar e elaborar projetos de preservação digi-
tal, demanda que é exponencialmente crescente nesta época, e prevê-se que continuará 
apenas crescendo, cabendo a nós, do curso de conservação e restauro, dominarmos tam-
bém os novos campos que se desdobram historicamente e precisam ser resguardados 
(dados produzidos a partir das demandas tecnológicas). 

• Parcerias que fortalecem a estrutura do LABPAE:
O LABPAE já conta com o apoio dos seguintes nomes para sua criação: Professor Hum-
berto Farias (BAP/EBA/UFRJ)2, Dra. Arianne Vanrell Vellosillo (Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia)3, Armando Mattos4,  Antonio Mirabile5 (integrante do Grupo APACHE). 

Sobre o Grupo APACHE: “o objetivo de suas atividades é a divulgação e a comu-
nicação. É disseminar efetivamente a informação, bem como aumentar a consciência 
sobre os resultados do projeto e os desenvolvimentos que foram alcançados dentro do 
APACHE e obter feedbacks úteis das partes interessadas.[...] APACHE desenvolverá uma 

2    Doutorando pelo programa de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universitat Politècnica de València sob orientação 
do Professor Dr. Salvador Muñoz Viñas e do professor Dr. Lino Garcia Morales, da Universidad Politécnica de Madrid. Participou como 
Visiting Scholar do programa “The Moving Image Archiving & Preservation Program at the New York University”. Mestre em História e 
Crítica da Arte pelo PPGAV-EBA-UFRJ. Professor da disciplina de Conservação de Arte Contemporânea da EBA-UFRJ. Atualmente é 
membro do Conselho Consultivo do Instituto Rubens Gerchman e pesquisador convidado do Instituto Tunga. Membro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), do International Council 
of Museums (ICOM) e do International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC).
3    Doutora em Conservação e Restauração de Bens Culturais pela Universidad Complutense de Madri. Estudou História da Arte e 
obteve Mestrado em Conservação e Restauração de Bens Culturais na Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, França. 
DEA em Conservação e Restauração da Universidade Complutense de Madrid (2008). Atua como conservadora-restauradora no Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía em Madri, Espanha. Especialista em conservação de instalações e obras de arte das novas 
mídias. Conduziu pesquisa, bem como coordenou os parceiros espanhóis, no projeto europeu “Inside Installations”. Ela está envolvida 
no atual “EU project PRATICs”. Também foi responsável por dividir os resultados do “Inside Installations” com os colegas de profissão 
na América Latina.
4    Armando Mattos nasceu no Rio de Janeiro em 1957. Há vinte anos vive e trabalha na cidade de Armação dos Búzios. Artista e 
curador independente, atuou durante os anos 90 para aquisições da coleção Gilberto Chateaubriand/MAM.RJ. Realizou mostras para 
o CCBB, FIRJAN, FIESP e para diversas unidades do SESC-RJ. Executou projetos para British Council, Bienal de Cuenca, Bienal de 
Havana e Bienal del Barrio. Desde 2008 realiza o programa de residência artística BAB (Bienal Anual de Búzios) que edita a revista 
babEL Art Mag. Participou de mostras nacionais e internacionais, obtendo diversos prêmios. Foi Coordenador de Atividades Didáticas 
do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1991/97), onde implantou o Centro de Referência Iconográfica Paulo Roberto Leal.
5    Antonio Mirabile é especialista em conservação de papel e consultor em conservação preventiva, tendo começado sua carreira em 
1988. Estudou “Conservação de Papel e Livros” em Florença e “Conservação Preventiva” em Paris, onde atualmente vive e trabalha 
com coleções públicas e privadas. Tem acreditação pelo Ministério da Cultura Francês para conservação e restauro do patrimônio 
cultural dos museus franceses. Trabalhou como especialista da UNESCO em diversos projetos de conservação e prevenção de papel. 
Como membro do projeto Nanorestart, da União Europeia, participa do trabalho de identificação de tintas à base de corantes – usadas 
em desenhos contemporâneos – , no desenvolvimento de métodos inovadores para aperfeiçoar os tratamentos de conservação e na 
transferência desses conhecimentos aos conservadores. É autor e coautor de aproximadamente cinquenta artigos e autor de dois 
manuais publicados pela UNESCO. É membro ativo do INCCA, ICOM e do Blue Shield. No projeto APACHE, Antonio Mirabile é coor-
denador do grupo de trabalho “Dissemination and Communication”.
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gama de materiais com base em modelagem multi-escala e uma nova geração de caixas 
ativas e inteligentes para apoiar a preservação a longo prazo do Patrimônio Cultural. 
O projeto também levará em consideração a viabilidade de aplicação desses materiais, 
bem como a redução dos custos. [...] Este projeto recebeu financiamento do programa de 
pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção 
n.º 814496”6.

• Disciplinas do curso de graduação de conservação e restauro EBA/UFRJ 
relacionadas diretamente ao laboratório

• BAH134 - Conservação e Restauro de Arte Contemporânea I
A disciplina é informativa e aborda o estudo das técnicas de conservação e restau-

ração de arte contemporânea aplicadas a obras tridimensionais, incluindo instalações e 
performance.

• BAH401 - Conservação e Restauro de Arte Contemporânea II
A disciplina é informativa e aborda o estudo das técnicas de conservação e restaura-

ção de arte contemporânea aplicadas a obras de suportes bidimensionais.

4� Considerações finais
O Projeto PoE constitui-se como um programa em que os alunos do Curso de Graduação 
em Conservação e Restauração da EBA/UFRJ puderam alcançar diversos feitos relevan-
tes à Arte e Cultura brasileira nos âmbitos acadêmico-científico e, também, em âmbito 
social de nossa população (em sentido amplo). Adotou estratégias que incentivaram a 
participação pública nos ambientes artísticos culturais que aproximaram a comunidade do 
“misterioso e asséptico” ambiente artístico, criando espaços onde as intimidantes pare-
des segregadoras, que o “interior do cubo branco” (O’DOHERTY, 2002) ostenta, fossem 
transformadas em convidativas portas virtuais, onde receios e desconfortos do público 
poderiam dar lugar à curiosidade e conquista/empossamento deste lugar (que sempre 
lhes pertenceu, por direito). Produziu e disponibilizou conteúdo educativo de diversas 
naturezas sobre conservação de arte contemporânea, tanto para o público geral, quanto 
para o ambiente acadêmico. 

Também demonstrou sua relevância ao amarrar parcerias importantes no âmbito na-
cional e internacional, potencializando sua força produtiva de trabalho e exibindo compe-
tência no que vem propondo e realizando. Apesar de a pandemia ter exigido uma reformu-
lação em algumas proposições iniciais, nenhuma delas acabou sendo prejudicada, pois 
puderam ser realocadas ou reformuladas de formas inteligentes e eficientes. 

Desta forma, acreditamos que a divulgação e a ampliação do Projeto “Preservando o 
efêmero: novas formas de pensar a conservação e restauro” têm muito a contribuir com a 
área profissional e estudantil, uma vez que há atividades importantes que surgiram como 
consequência de seu desenvolvimento em seu ano inaugural (2020). De forma latente, 

6   Tradução livre de nossa autoria, originalmente disponível em: <https://www.apacheproject.eu/objectives/>. Acesso em: 12 set. 2021.
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têm capacidade de dar continuidade a um trabalho de pesquisa artístico-cultural-científi-
co-acadêmico muito frutífero, em âmbito nacional e internacional. O projeto se estabele-
ceu em territórios virtuais, desde seu ponto inaugural, possuindo caráter habitacional e 
comunitário. E é justamente neste espaço comunitário, integrado com infinitas possibilida-
des de conexões, que nosso laboratório de pesquisas será sediado. É importante pensar 
a naturalização do espaço virtual como um espaço real, porém não físico. Real e virtual 
não são, necessariamente, conceitos opostos. Há, sim, uma separação entre eles (o ca-
ráter físico), mas isso não os torna excludentes entre si. A intersecção da realidade com a 
virtualidade é apenas uma de suas possibilidades. E cabe a nós – professores, pesquisa-
dores e alunos – explorarmos tudo o que nos for possível em nome da ciência, de forma 
a estarmos aptos a habitar e investigar os novos espaços que nos são propostos, bem 
como a conservação e restauro também deve ser incluída nestes processos.
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• Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar as atividades técnicas de conservação pre-
ventiva desenvolvidas junto ao arquivo histórico da Comarca de Bragança-PA, entre os 
anos de 2017 e 2021, bem como socializar alguns resultados reunidos no decorrer deste 
período. A intervenção no acervo deu-se por meio da sistematização de quatro etapas 
de trabalho: identificação e diagnose, higienização, acondicionamento e catalogação. O 
texto destaca, dentre outros pontos, os danos sofridos pela documentação, consequência 
de décadas de armazenamento inadequado, assim como sublinha a importância de sua 
preservação por integrar o patrimônio cultural amazônico, constituindo-se, deste modo, 
um instrumento para a garantia do direito à informação, à memória e à história. 

Palavras-Chave: conservação preventiva; arquivo histórico; Comarca de Bragança-PA; 
documentos arquivísticos.

• Abstract
This article presents the technical activities of preventive conservation developed in the 
historical archive of the District of Bragança-PA between 2017 and 2021. It also shares 
some results gathered during this period. The intervention in the collection took place 
through the systematization of four work stages: identification and diagnosis, cleaning, 
packaging, and cataloging. The text highlights, among other points, the damage suffered 
by the documentation, a consequence of decades of inadequate storage, and underlines 
the importance of its preservation, as it integrates the Amazonian cultural heritage. Thus, 
the conservation of this documentation constitutes an instrument to guarantee the right to 
information, memory, and history.

Keywords: preventive conservation; historical document; District of Bragança-PA; ar-
chival documents.
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1� Introdução
A Comarca de Bragança-PA é uma das unidades judiciárias mais antigas do estado do 
Pará e que ainda se encontra em atividade. Sua instituição remonta ao ano de 1839 e in-
tegra uma série de ações sistematizadas, à época, pelo governo provincial com o objetivo 
de otimizar a organização judiciária local. 

Tal processo foi profundamente influenciado por três fatores: i) necessidade de ade-
quação do Judiciário às diretrizes do Código de Processo Criminal de 1832; ii) tensiona-
mento político vivenciado pela Província do Pará após a Cabanagem; iii) reivindicações 
separatistas advindas da povoação de Turiassú, que apontando a dificuldade de acessar 
as instituições estatais disposta em Belém, solicitavam que a localidade fosse anexada à 
vizinha Província do Maranhão (COSTA, MIRANDA, 2020; COSTA, 2020).

No contexto de sua criação, a jurisdição da Comarca1 estendia-se sobre as localida-
des que compunham o Termo2 de Bragança – compreendia a antiga Vila de Bragança, 
as Freguesias do Piriá, do Gurupi e de Viseu – e o Termo de Turiassú –que correspondia 
à Vila de Turiassú. A Vila de Bragança, cabeça do Termo3 de mesmo nome, tornou-se a 
sede da nova unidade judiciária (COSTA, MIRANDA, 2020; COSTA, 2020).

Em decorrência das modificações promovidas na organização do Poder Judiciário ao 
longo da história do Brasil, a nível estadual e federal, a Comarca de Bragança-PA passou 
por inúmeras remodelações no que tange ao seu território e à sua organização.  Atual-
mente, integra a 5ª Região Judiciária do estado do Pará, classificada como uma Comarca 
de 2ª entrância. Conta com duas Varas Cíveis, uma Vara Criminal e um Juizado Especial 
Cível e Criminal, ao passo em que sua jurisdição engloba os municípios de Bragança e 
Tracuateua (COSTA, 2021, p. 09-10).

Essa unidade judiciária, que em 2020 completou 181 anos, produziu e reuniu um vas-
to arquivo com aproximadamente 100 mil itens documentais que se referem às atividades 
meio e fim da instituição. (COSTA, 2020, p. 381).  

Conforme a Lei nº. 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos pú-
blicos e privados, são considerados arquivos pelo Estado brasileiro:

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, insti-
tuições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte 
da informação ou a natureza dos documentos (BRASIL, 1991).

Os documentos que integram o acervo arquivístico permanente/histórico da Co-
marca são parte dessa vasta massa documental. O parágrafo 3º, do artigo 8º da Lei de 
Arquivos, estabelece que são considerados “permanentes os conjuntos de documentos 
de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados” 
(BRASIL, 1991). 

1   Circunscripções judiciárias compreendendo um Termo ou mais, as quais podiam ser gerais e especiais. Eram a sede das Relações. 
Na Comarca havia um Juiz de direito, e nas cidades mais habitadas poderiam haver até três juízes com jurisdição cumulativa, ficando 
a cargo de um deles a Chefia de Polícia (PEREIRA, 1998, p. 19).
2   Unidades judiciárias que, neste contexto, subdividiam as Comarcas. Reuniam um ou mais municípios, e contavam com um Con-
selho de Jurados, um Juiz Municipal, um Promotor Público, um escrivão de execuções e oficiais de Justiça (PEREIRA, 1998, p. 19).
3   Usava-se a expressão “cabeça do Termo” para fazer alusão à localidade que dentro do Termo possuía, entre outras coisas, maior 
densidade populacional e em consequência uma estrutura administrativa mais complexa (PEREIRA, 1998, p. 19).
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Esses registros, já não mais requisitados pela administração pública em decorrência 
das funções para os quais foram gerados, são importantes fontes primárias para a escrita 
da história da Amazônia brasileira, além de configurarem potenciais “ativadores de memó-
ria”4. Sua preservação é demandada pela própria Constituição Federal de 1988.

 Ao definir, no art. 216, o patrimônio cultural brasileiro como sendo os “bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referên-
cia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade bra-
sileira” (BRASIL, 1988), o legislador, no inciso IV, situa os documentos. Posteriormente, 
no parágrafo 2º, estabelece que é papel da administração pública a gestão da documen-
tação governamental e a garantia de meios para que esta esteja acessível aos cidadãos 
(BRASIL, 1988).

Também é válido mencionar o art. 215, o qual estabelece que “o Estado garantirá a to-
dos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988).

No que tange, nomeadamente, ao Judiciário brasileiro, em 2020 o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº. 324/2020, que institui diretrizes e normas de Ges-
tão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão 
Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname). No art. 29 definiu-se que:

Os documentos e processos de guarda permanente constituem patrimônio cul-
tural nacional e compõem o fundo arquivístico histórico do Poder Judiciário, de-
vendo ser custodiados em locais com condições físicas e ambientais adequa-
das, preferencialmente do próprio órgão, e disponibilizados para consulta sem 
colocar em risco sua adequada preservação (CNJ, 2020, p. 14).

Entretanto, apesar de seu inestimável valor, até alguns anos atrás esse patrimônio 
cultural arquivístico5 encontrava-se disposto em uma pequena sala, localizada no térreo 
do prédio onde funciona o Fórum da Comarca de Bragança-PA. Os documentos históri-
cos aglomeravam-se em meio a registros datados de temporalidades mais recentes e a 
objetos, como computadores e materiais apreendidos usados como elementos comproba-
tórios em processos judiciais de ordem criminal. 

Tendo em vista o risco de perda total dessa documentação, em junho de 2017 o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a Universidade Federal do Pará – Campus 
Universitário de Bragança-PA, via Faculdade de História (FAHIST), celebraram o Convê-
nio de Cooperação Técnica nº. 021/2017. 

A cláusula primeira do texto que oficializou a coligação interinstitucional apresenta 
como objetivo:

4   Expressão utilizada por Taiguara Villela Aldabalde e Maira Cristina Grigoleto para quem “os registros, os documentos de arquivo e 
os arquivos podem vir a ser ativadores da memória, ao mesmo tempo em que aquilo que lembramos pode fixar-se no espaço/tempo 
do registro como ideia sobre um fato passado. Isso quer dizer que os arquivos são fontes/suportes/próteses para a memória e que a 
lembrança depende de bases materiais e elementos imateriais para perpetuar-se. Assim, constatamos que, em certa medida, o arquivo 
e a memória se acham em inter-relacionamento” (ALDABALDE; GRIGOLETO, 2016, p. 12).
5   A categoria “patrimônio cultural arquivístico” utilizada neste trabalho é apresentada e discutida por Francisco Alcides Cougo Junior 
em detrimento de outras nomenclaturas, como patrimônio documental, patrimônio documental arquivístico e patrimônio arquivístico. 
Para o autor “ainda que eivada por influências externas, a constituição do patrimônio cultural arquivístico brasileiro – a retórica de 
sua perda, os movimentos em sua defesa e as ações que conduziram seu reconhecimento – apresenta formas, meios, critérios e 
características próprias, frutos de múltiplas construções sociais inerentes à trama de disputas simbólicas, institucionais e de poder que 
marcam a consolidação dos conceitos de identidade, cultura, história e memória” (COUGO JUNIOR, 2020, p. 22-23). Para mais infor-
mações ver: COUGO JUNIOR, F. A. A patrimonialização cultural de arquivos no Brasil. 2020. 445 f. Tese (Doutorado em Memória 
Social e Patrimônio Cultural) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas.
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[...] a disponibilização da documentação que compõe o Acervo Histórico de do-
cumentos judiciais do TJ/PA, localizado na Comarca de Bragança, anterior ao 
ano de 1970, para que seja tratado, catalogado, controlado e preservado, garan-
tindo o acesso e a manutenção da memória social às gerações futuras, além da 
realização de pesquisas científicas na construção do conhecimento da história 
das relações sociais e culturais da Amazônia (TJPA, 2017, p. 1).

Subsequentemente, em outubro de 2018, as instituições assinaram o 1º Termo Adi-
tivo ao Convênio de Cooperação supracitado. Dentre outros apontamentos, este Termo 
ampliou o recorte cronológico dos documentos que estariam sob custódia da Universida-
de para o ano de 1988 (TJPA, 2018, p. 1).

Com o intuito de viabilizar o trabalho junto à documentação, a FAHIST constituiu, 
também em 2017, o Projeto Preservação Documental e Organização do Arquivo Histórico 
da Comarca de Bragança-PA (PRODOC). Com a oficialização do 1º Termo Aditivo, este 
passou a intitular-se Projeto Preservação Documental e Organização dos Arquivos Histó-
ricos das Comarcas de Bragança e Ourém, no nordeste do Pará (PRODOC).

Coordenado pela Prof.ª M.Sc. Magda Nazaré Pereira da Costa, o PRODOC reúne 
docentes e discentes da referida Faculdade, pós-graduandos e servidores do TJPA atuan-
tes no Fórum de Bragança-PA e no Departamento de Documentação e Informação. 

O autor deste trabalho integra o Projeto desde sua instituição. Entre os anos de 
2017-2019 sua atuação deu-se na condição de bolsista PIBEX, associado à Pró-Reitoria 
de Extensão da UFPA. Com a conclusão da graduação em História (2020) e ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural da UFPA (PPGPatri – 
UFPA), permanece ligado ao PRODOC na condição de voluntário, visto que a pesquisa 
em desenvolvimento, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Idanise Santana Azevedo Hamoy, tem 
como objeto o acervo arquivístico da Comarca de Bragança-PA datado de 1964-1985. 

Isto posto, este texto objetiva apresentar as atividades técnicas de conservação pre-
ventiva desenvolvidas junto ao arquivo histórico da Comarca de Bragança-PA entre os 
anos de 2017 e 2021, enquanto bolsista e voluntário, bem como socializar alguns resulta-
dos reunidos ao longo desse período.

2� Metodologia
A intervenção junto à documentação que compõe o arquivo histórico da Comarca de Bra-
gança-PA deu-se mediante a ações técnicas associadas à conservação preventiva. Con-
forme assevera Norma Cianflone Cassares, a conservação consiste em “um conjunto de 
ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos 
ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, 
reparos e acondicionamento)”. (CASSARES, 2000, p. 12).

Segundo André Desvallées e François Mairesse, o Comitê de Conservação do Con-
selho Internacional de Museus (ICOM-CC) define conservação preventiva como sendo

o conjunto de medidas e ações que têm por objetivo evitar e minimizar futuras 
deteriorações ou perdas. Elas se inscrevem em um contexto ou ambiente de um 
bem cultural, porém, mais comumente no contexto de um conjunto de bens, seja 
qual for a sua antiguidade e o seu estado. Essas medidas e ações são indiretas 
– não interferem com os materiais e estruturas dos bens. Também não modifi-
cam a sua aparência (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 80). 
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Devido à grande proporção de massa documental acumulada, a implementação das 
atividades se pautou em recortes cronológicos previamente estabelecidos. Assim, entre 
os anos de 2017-2018, focou-se na documentação que remonta ao século XIX até a dé-
cada de 1930. Para 2018-2019 elegeu-se a parcela do arquivo datada de 1931 até 1970, 
ao passo que, desde o ano de 2019, os trabalhos centraram-se nos registros produzidos 
entre 1971-1988.  

Isto posto, as atividades foram sistematizadas em quatro etapas de trabalho. A pri-
meira, identificação e diagnose, ocorreu devido ao estado de desorganização do arquivo. 
Essa etapa objetivou selecionar e destacar os documentos que contemplavam o recorte 
cronológico definido de antemão (Figura 1). Em seguida, realizou-se o diagnóstico, ava-
liando quais registros poderiam ser submetidos com segurança às atividades técnicas de 
conservação preventiva ulteriores. Aqueles cujo trato não poderia ser efetuado foram dis-
criminados – seguindo recomendações do Departamento de Documentação e Informação 
do TJPA– para a posterior implementação de intervenções restaurativas.

Figura SEQ Figura \* 
ARABIC 1: Documentos 
identificados a partir da 
temporalidade em que 
foram produzidos.
Fonte: Acervo PRODOC 
(2017).

A segunda foi a de higienização, pois de acordo com Cassares, 
o processo de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se restringe à limpe-
za de superfície e, portanto, é mecânica, feita a seco. A técnica é aplicada com 
o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, incrustações, resíduos de excre-
mentos de insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse processo, não se 
usam solventes. A limpeza de superfície é uma etapa independente de qualquer 
tratamento mais intenso de conservação; é, porém, sempre a primeira etapa a 
ser realizada (CASSARES, 2000, p. 27). 

Essa ação realizou-se no salão do Júri do Fórum de Bragança-PA por ser um espaço 
de relativa amplitude que proporcionava uma melhor circulação de ar, uma vez que não 
se dispunha de mesas de higienização. Enquanto instrumentos de trabalho, utilizou-se 
trincha, flanela e bisturi. Ressalta-se, também, a atenção para o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), tais como jaleco, luvas, touca, máscara e óculos. 

O acondicionamento, terceira etapa, “tem por objetivo a proteção dos documentos 
que não se encontram em boas condições ou a proteção daqueles já tratados e recupera-
dos, armazenando-os de forma segura.” (CASSARES, 2000, p. 35). Após a higienização, 
os documentos foram acondicionados em caixas de polipropileno, disponibilizadas pelo 
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Departamento de Documentação e Informação do TJPA. Provisoriamente estão justapos-
tas em estantes de metal, localizadas em uma sala contígua ao salão do Júri, cedida ao 
PRODOC pela secretaria geral do Fórum de Bragança-PA (Figura 2). Para fins de contro-
le, cada caixa recebeu uma etiqueta com uma numeração sequencial. 

A quarta e última etapa foi a da catalogação. Valendo-se de técnicas de leitura pa-
leográfica, esta etapa apresenta como finalidade reunir informações sobre o documento 
arquivístico que subsidiassem o preenchimento de uma ficha catalográfica de identifica-
ção de processos históricos, desenvolvida pelo Departamento de Documentação e Infor-
mação do TJPA, conforme mostra o Quadro 1, a seguir. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM DE BRAGANÇA

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO HISTÓRICO

NOME DAS PARTES1

CARTÓRIO/VARA2

AÇÃO3

DATA DA DISTRIBUIÇÃO4

Nº DA CAIXA Nº DO LIBRA5

N° DE PAG. VALOR DA CAUSA6

JUIZ

Quadro 1: Ficha de Identificação de Processos Históricos. 
Fonte: Departamento de Documentação e Informação do TJPA.

Convém definir, aqui, a natureza de alguns campos: 1) Nome das partes: Entes dire-
tamente relacionados à demanda que origina a ação judicial – a depender da natureza da 
ação podem ser intitulados: Autor/Réu, Inventariante/Inventariado, Exequente/ Executa-
do, etc. 2) Cartório/Vara: Cartório e Vara onde a ação judicial tramitou. Ex.: Cartório de 1º 
Ofício/1ª Vara da Comarca de Bragança-PA; 3) Ação: Tipologia do feito judicial com base 
na legislação cível e criminal vigente; 4) Data da distribuição: Data em que o processo 
judicial é designado para o juízo competente; 5) Número do Libra: Código numérico atri-
buído ao processo judicial, quando é efetuado seu cadastramento na plataforma digital 
LIBRA de Gestão do Processo Judicial – é válido destacar que o acervo permanente da 
Comarca de Bragança, datado de 1964 a 1985, ainda não possui cadastro nesta platafor-
ma; 6) Valor da causa: Soma das custas oriundas da tramitação da ação judicial.

A formação técnica necessária para a implementação adequada dessas atividades 
se deu, a priori, por meio de uma oficina de capacitação promovida pelo Departamento 
de Documentação e Informação do TJPA, no Fórum da Comarca de Bragança-PA. Com 
o avanço dos trabalhos e os desafios encontrados, novos conhecimentos foram galgados 
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por meio da leitura e discussão de materiais, cuja temática centrou-se na prática da con-
servação preventiva de documentos em suporte papel e por meio da participação ativa 
em oficinas, palestras e minicursos ofertados pelo Laboratório de História e Patrimônio 
Cultural da Amazônia (LABHIST), da FAHIST (Figura 3) e por outras instituições na mo-
dalidade EAD.

3� Resultados e discussão
Os quatro anos de ações junto ao arquivo histórico da Comarca de Bragança-PA, por 
meio do PRODOC, implicaram em aproximadamente 24,36 metros lineares de documen-
tação identificada como pertencente ao recorte cronológico que vai da segunda metade 
do século XIX até o ano de 1988. 

O diagnóstico desvelou as consequências nefastas da ausência de um controle am-
biental adequado no espaço onde a massa documental encontrava-se outrora acumulada. 
De acordo com o Dicionário brasileiro de terminologia arquivística, o controle ambiental 
corresponde ao

[...] conjunto de procedimentos para criação e manutenção de ambiente de 
armazenamento propício à preservação, compreendendo controle de tempe-
ratura, da umidade relativa, da qualidade do ar, da luminosidade, bem como 
prevenção de infestação biológica, procedimentos de manutenção, segurança 
e proteção contra fogo e danos por água (ARQUIVO NACIONAL, 2005a, p. 55).

Figura 2: Acondicionamento da documentação 
higienizada. Fonte: Acervo pessoal do autor (2019).

Figura 3: Oficina de higienização de documentos em 
suporte papel promovida pelo LABHIST. Fonte: Acervo 
PRODOC (2018).
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Destarte, o referido recinto não dispunha de qualquer mecanismo ou aparelho que 
propiciasse o controle de variáveis, tais como umidade, temperatura, radiação da luz e 
qualidade do ar. Neste sentido, o Manual de Recomendações para a produção e o arma-
zenamento de Documentos de Arquivo, do Arquivo Nacional, sublinha que 

os índices muito elevados de temperatura e umidade relativa do ar, as variações 
bruscas e a falta de ventilação promovem a ocorrência de infestações de inse-
tos e o desenvolvimento de microrganismos, que aumentam as proporções dos 
danos (ARQUIVO NACIONAL, 2005b, p. 12).

No bioma amazônico, caracterizado pelo clima quente e úmido6, a ausência de con-
trole ambiental propiciou a deterioração acelerada do papel (Figuras 4 e 5), suporte des-
ses documentos arquivísticos, facilitando a ação de agentes biológicos, tais como fungos, 
insetos e roedores.

Detectou-se, também, que alguns registros foram danificados em consequência de 
tentativas de reparos mal sucedidos. Seus executores, desprovidos do conhecimento téc-
nico necessário, se utilizaram de técnicas e materiais inadequados que, com o passar dos 
anos, contribuíram para a degradação do suporte. Um dos equívocos mais recorrentes 
remete ao uso de fita adesiva (Figura 6), comum para a consolidação de documentos 
fragmentados.

6   A temperatura média do bioma amazônico varia entre 27,9 °C, durante a estação da seca, e 25,8°C durante a estação das chuvas. 
A umidade relativa do ar, por sua vez, atinge em média 88% na estação das chuvas e 77% na estação da seca.

Figura 4: Processo judicial acometido por fungos. 
Fonte: Acervo PRODOC (2017).

Figura 5: Folha de um processo judicial 
da primeira metade do século XX. 
Observa-se a desintegração do suporte e 
o alto nível de acidificação do papel. 
Fonte: Acervo PRODOC (2017).
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O processo de higienização, por seu turno, con-
templou em torno de 11,34 metros lineares da docu-
mentação identificada. Extraiu-se a poeira acumula-
da, incrustações, resíduos de excremento de insetos 
e artefatos de metal. Os últimos consistiam em clipes, 
grampos e bailarinas (Figura 7). Esses objetos eram 
– e em muitas realidades ainda são – amplamente uti-
lizados no cotidiano do Judiciário para agrupar, em um 
único volume, grande número de documentos. Com o 
passar do tempo, entram em processo de oxidação, 
manchando e fragilizando o papel.

Entre os anos de 2017 e 2019, quando o autor, na 
condição de graduando, atuou como bolsista, foram ca-
talogados aproximadamente 2.453 documentos data-
dos da segunda metade do século XIX até o ano de 
1930. Com o início da pesquisa de mestrado, fez-se 
necessário voltar a atenção para a parcela do arquivo 
correspondente aos anos de 1964-1985. Diante disso, 
toda a documentação referente aos 21 anos do regime 
ditatorial civil-militar foi catalogada, implicando na cons-
tituição de 1.196 fichas de identificação. 

A elaboração desse instrumento de controle preli-
minar permitiu a construção de um conhecimento mais 
acurado sobre a natureza dos documentos arquivísti-
cos e demais registros que compõem o arquivo históri-
co da Comarca de Bragança-PA, bem como viabilizou 
sua localização em tempo hábil, dado que a administra-
ção do Fórum de Bragança-PA não dispunha até então, 
o que tornava uma busca algo extremamente oneroso 
e fatigante. 

Deste modo, passou-se a saber que este conjunto 
documental é formado por: inquéritos, certidões, ofí-
cios, memorandos, abaixo-assinados, alvarás, editais, 
guias, declaração, atas, notificações, procurações, re-
querimentos, escrituras, solicitações, atos, leis, livros 
de registro (Figura 8), processos findos de natureza 
cível e criminal (Figura 9), atestados, mandados, plan-
tas de edificações, relatórios da intendência municipal, 
extratos, recibos e registros produzidos pela imprensa 
local e pela imprensa oficial do estado e da União.

Cada tipo documental, em sua especificidade, é uma janela a partir da qual é possível 
vislumbrar, dentre outros elementos, os aspectos concernentes à economia e à política 
local, à constituição e desagregação de núcleos familiares, às concepções de infância e 
menoridade, às relações de gênero e às práticas de lazer, sociabilidade e religiosidade 
vigentes naquela sociedade. 

Figura 6: Documento datado da década 
de 1880, cuja integridade do suporte 
foi prejudicada pelo uso de fita adesiva. 
Fonte: Acervo PRODOC (2017).

Figura 7: Grampo e bailarina de metal 
em processo judicial da primeira metade 
do século XX. Fonte: Acervo PRODOC 
(2017).
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Destarte, Salvador Muñoz Viñas (2003), em suas reflexões a respeito da preserva-
ção de “objetos historiográficos e documentais”, categoria na qual situam-se os arquivos 
históricos, aduz que:

Estos objetos sirven habitualmente como documentos para las disciplinas que 
estudian o describen culturas (en el sentido amplio del término) distintas a la 
nuestra, ajenas a nuestro “mundo cotidiano” (Davallon, 1996. Trad. en Alonso 
Fernández, 1999), lejanas en el tiempo o en el espacio: la historia, la etnografía, 
la antropología, etc. (García Blanco, 1999). Se les puede llamar objetos de valor 
etno-historiográfico, o simplemente objetos de valor historiográfico o documen-
tal (MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 60).

Para o autor, esses bens não são preservados pelo preponderante valor simbólico, 
artístico ou estético, como são, por exemplo, as obras de arte; o são pelo seu potencial 
informacional. Detentores de uma função indiciária e documental constituem instrumentos 
aos quais pesquisadores de diversas áreas recorrem na busca por indícios e vestígios 
que os auxiliem na construção de conhecimento científico sobre determinada realidade.

No tocante aos arquivos judiciários, essa assertiva é ratificada pela qualidade dos 
trabalhos de pesquisadores que, desde o século passado, vêm se dedicando às questões 
teórico metodológicas que envolvem a escrita da História a partir desses documentos. 
Monica Duarte Dantas e Filipe Nicoletti Ribeiro (2020) discutem esse percurso, desta-
cando a ampliação dos meios de acesso aos arquivos produzidos pelo Judiciário como 
condição sine qua non para a consolidação desse profícuo diálogo.  

A previsão é de que futuramente esse arquivo seja recolhido para o imóvel onde fun-
cionará o Laboratório de História e Patrimônio Cultural da Amazônia, vinculado à FAHIST 
da UFPA-Campus de Bragança-PA. Atualmente, o prédio passa por adaptações que 

Figura 8: Livro de registro dos crimes de 
estupro processados na Comarca de Bra-
gança-PA na segunda metade do século 
XX. Fonte: Acervo PRODOC (2021).

Figura 9: Processo crime de defloramento 
de 1917. Fonte: Acervo PRODOC (2018).
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objetivam adequá-lo estruturalmente para esta função. A previsão é de que, devidamente 
equipado, este espaço possa fornecer melhores condições de armazenamento para este 
valioso patrimônio cultural arquivístico da sociedade amazônica.  

Figura 10: Imóvel que 
sediará o Laboratório de 
História e Patrimônio Cul-
tural da Amazônia. Fonte: 
Página do LABHIST no 
Facebook.

4� Considerações finais
O desenvolvimento das atividades técnicas de conservação preventiva junto ao arquivo 
histórico da Comarca de Bragança-PA colocou o autor face a face com as inúmeras difi-
culdades que marcam o processo de preservação de documentos em suporte papel na 
Amazônia. 

As condições climáticas do bioma amazônico já representam per se um fator facilita-
dor para o desenvolvimento e ação de agentes biológicos que atuam na degradação do 
papel. Tal condição agrava-se pelos parcos investimentos na preservação de documentos 
arquivísticos, cujo valor patrimonial é comumente posto em xeque por gestores e cida-
dãos que cultivam a concepção retrógrada de que o arquivo é um “depósito de papéis 
velhos e mortos”. 

Este cenário se materializa no número reduzido de instituições que se dedicam à 
custódia de acervos arquivísticos na região. Uma consulta feita ao banco de dados do 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) revelou que no Pará, segundo maior estado bra-
sileiro em extensão territorial, só há 12 instituições cadastradas como entidades custodia-
doras de acervos arquivísticos, enquanto que em São Paulo existem 847. Deste pequeno 
quantitativo, 11 estão localizadas na região metropolitana de Belém. Esses dados revelam 
disparidades nacionais e locais, ao passo que sinalizam um alerta no que tange às cir-
cunstâncias em que se encontram o patrimônio cultural arquivístico paraense disposto em 
localidades interioranas. 

A essa fragilidade institucional, soma-se o reduzido número de indivíduos tecnica-
mente habilitados para atuar na conservação e no restauro desses bens culturais. Oportu-
nidades de capacitação são oferecidas apenas esporadicamente por instituições públicas, 
quase sempre situadas na capital, enquanto que uma formação mais acurada demanda 
deslocamentos a outras regiões, sobretudo, ao Sudeste. Isso implica em vultosos gastos 

7   O banco de dados de entidades brasileiras custodiadoras de acervos arquivísticos pode ser acessado em: <https://www.gov.br/
conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas>. Acesso em: 07 jul. 2021.

https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas
https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas
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que tornam a empreitada inacessível para muitos, assim como não rentável, pois é preciso 
considerar a diminuta absorção desses profissionais pelo mercado de trabalho regional. 

Espera-se que a instalação e consolidação do bacharelado em Conservação e Res-
tauro8 e do mestrado em Ciências do Patrimônio Cultural na UFPA representem um ponto 
de inflexão nesse cenário. Caso contrário, os acervos arquivísticos amazônicos continua-
rão sendo vitimados por indivíduos que, mesmo munidos de “boas intenções”, contribuem 
para a perda desse patrimônio por meio da execução de intervenções que fazem uso de 
técnicas e materiais inadequados. 

Estes dois espaços de formação podem se constituir como locus irradiadores de 
pesquisas em que desenvolvam técnicas, instrumentos e materiais que se tornem mais 
acessíveis à preservação desses bens culturais, visto que, até o momento, a literatura es-
pecializada – inclusive as publicações citadas neste trabalho – baseiam-se nas condições 
visualizadas em outros espaços, de modo que o conhecimento a respeito dos efeitos reais 
do clima amazônico sobre os documentos em suporte papel, assim como da potencialida-
de de recursos locais para sua conservação, ainda são bastante lacunares.
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• Resumo
No âmbito da conservação e restauro de património azulejar, nomeadamente de temática 
figurativa, apresenta-se um conjunto de situações distintas que permitem refletir sobre as 
formas de gestão das expectativas do proprietário/tutela e de outros intervenientes, com 
as necessidades de conservação e restauro de cada painel ou conjunto. No decurso da 
atividade do Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, 
foram intervencionados diversos painéis de temática figurativa, correspondendo, de um 
modo geral, à primeira metade do século XVIII. Estes painéis foram estudados e inter-
vencionados em contexto de aula, projeto ou estágio, com a participação dos alunos no 
processo de decisão e implementação das metodologias. Os painéis intervencionados 
têm proveniências e proprietários distintos (particulares e ligados à igreja católica ou or-
dens religiosas), estando a maioria deslocados do seu local original. Neste contexto muito 
particular, em que a formação é também um dos aspetos a considerar, existe uma respon-
sabilidade acrescida na gestão das expetativas dos alunos (em diferentes fases da sua 
formação) e o desejo dos proprietários. Mas talvez o mais importante seja a capacidade 
de avaliar e decidir sobre qual a melhor metodologia para cada um dos casos.  

Palavras-Chave: azulejos figurativos; conservação e restauro; critérios de interven-
ção; expetativas dos intervenientes. 

• Abstract
In the context of conservation and restoration of tile heritage, in particular of figurative tiles, 
we present a set of different situations that stimulate reflection on how the expectations 
of the owner/guardian and other stakeholders could be managed with the conservation 
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and restoration needs of each panel/assembly. During the activity of the Conservation and 
Restoration Laboratory of the Polytechnic Institute of Tomar, we intervened on several 
figurative panels, in general, from the first half of the 18th century. These panels were stu-
died and intervened in the context of a class, project or internship, in which students par-
ticipated in decision-making and implementation of methodologies. The intervened panels 
have different origins and types of owners (private or connected to the Catholic Church 
and religious orders), and most of them had been displaced from their original location. In 
this particular context, where training is also one of the aspects to be considered, there is 
an added responsibility to manage the expectations of students (at different stages of their 
training) and the wishes of the owners. However, perhaps the most important ability is to 
evaluate and decide the best methodology for each case.

Keywords: figurative tiles; conservation and restoration; intervention methodologies; 
stakeholders’ expectations.

1� Introdução
Quando nos referimos à conservação e ao restauro de um bem cultural, é fundamental 
refletir sobre os inúmeros fatores que condicionam a metodologia de intervenção. A con-
servação e restauro, nomeadamente de azulejos, é uma área onde a formação específica 
é escassa (MENDES, 2015, p. 72) e, tal como Jonathan Ashley-Smith refere “There is 
a danger that the opportunities to learn and maintain the necessary skills for high-level 
hands-on conservation are diminishing” (ASHLEY-SMITH, 2016, p. 119), torna-se por isso 
relevante refletir, discutir e divulgar diferentes critérios de intervenção e os fatores subje-
tivos que as condicionam. 

São estes condicionalismos que obrigam o conservador-restaurador a tratar cada 
intervenção de forma diferenciada. A necessidade de um diagnóstico sustentado, sobre 
a natureza dos materiais e das técnicas, sobre o seu estado de conservação, as causas 
que contribuíram para a sua degradação ou mesmo sobre as características estilísticas e 
históricas, são aspetos fundamentais para a definição dos critérios de intervenção.

Embora os aspetos teóricos subjacentes à intervenção devam estar enquadrados 
pelos critérios definidos nas diretrizes profissionais da ECCO(E.C.C.O, 2004), é comum, 
por parte do proprietário, o desejo por uma intervenção que torne os danos irreconhecí-
veis, nomeadamente os mais significativos. Este tipo de intervenção de conservação e 
restauro justifica-se pelo facto de o seu proprietário ou responsável desejar que os bens 
apresentem o melhor aspeto/leitura, não só para si como para os visitantes de um museu, 
palácio, igreja ou outro (HENDERSON, NAKAMOTO, 2012, p. 67-68). Neste contexto, 
colocam-se algumas questões como a autenticidade e a convicção de que este tipo de 
intervenção consegue cumprir esse desejo. Assim, nunca é demais referir que a decisão 
que o conservador-restaurador tomar sobre o tipo de intervenção não deve assentar na 
ideia de preservação da autenticidade. Como refere Salvador Muñoz Viñas, este conceito 
resulta de escolhas subjetivas e não é suficientemente forte como parece, devendo ser 
tratado com algum cuidado (MUÑOZ VIÑAS, 2020, p. 30). O entendimento deste con-
ceito tem sido dinâmico e o conhecimento das diversas particularidades dos bens vai 
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acrescentando “camadas” que, não sendo estranhas e de efeito depreciativo ou danoso, 
devem ser preservadas (MARÇAL, 2017, p. 102-103).

Desta forma, pretende-se apresentar um conjunto de 5 intervenções sobre painéis 
azulejares, in situ e deslocados, realizados em contexto de aprendizagem (aulas, estágios 
ou projetos) no Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar. 
Todas as intervenções têm subjacente o contexto em que se inserem (no caso dos painéis 
deslocados, como chegaram a essa situação) e qual o desejo dos proprietários para os 
mesmos. Em qualquer um dos casos, as propostas de intervenção foram apresentadas 
aos proprietários/responsáveis e foram aceites, ainda que em alguns casos com reservas. 
Outro aspeto muito relevante para a decisão de intervenção é o estado de conservação 
do painel e das necessidades que este apresenta para continuar a cumprir a sua função.

Tratando-se de intervenções realizadas em contexto de aprendizagem, é importante 
perceber e refletir sobre os requisitos do futuro conservador-restaurador (HUTCHINGS, 
CORR, 2011, p. 441), que vão muito mais além do que as suas habilidades manuais. É 
importante desenvolver capacidades como “(...) relevant knowledge, self-confidence, un-
derstanding of context, and the ability to consider options and make autonomous decisions 
in the face of complexity” (ASHLEY-SMITH, 2016, p. 120-121). Neste contexto, é muito 
relevante que a proposta de intervenção seja objetiva e facilmente adotada pelo conjunto 
dos alunos, sendo possível garantir certa homogeneidade. Para garantir a qualidade das 
intervenções, a escolha dos materiais ou a sua preparação devem ser claras e providen-
ciar a demonstração de algumas tarefas.

2� Casos de estudo
• Conjunto azulejar da Quinta da Cardiga, Golegã
• Contexto

A Quinta da Cardiga, situada na vila da Golegã (Santarém, Portugal), é um antigo palá-
cio com um conjunto habitacional e outras dependências. As construções mais antigas 
remontam ao século XII e encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público (De-
creto n.º 38 673, DG, I Série, n.º 57, de 12-03-1952). Sabe-se que na zona denominada 
de Quinta da Cardiga existiu o castelo de Cardiga, o qual, em 1169, D. Afonso Henriques 
doou à ordem dos Templários. Desde essa época e até aos finais do século XX o conjunto 
foi sofrendo diversas transformações que estão relacionadas com a aquisição dos terre-
nos e de acordo com as necessidades dos proprietários (RODRIGUES, 2015, p. 23-26).

O azulejo tem uma presença considerável no palácio, contabilizando-se 64549 azule-
jos. Devido à contínua utilização ao longo dos séculos e às diversas transformações, este 
palácio conserva um conjunto ilustrativo da evolução tecnológica e estilística do azulejo 
em Portugal (Figura 1 e 2) (RODRIGUES, 2015, p. 51-52). Contudo, a aplicação de al-
guns conjuntos no palácio nem sempre é a original, tratam-se de reaplicações de azulejos 
vindas de outros contextos. Em finais do século XIX, a Quinta é adquirida por Luís Som-
mer, procedendo a grandes transformações, nomeadamente na aplicação de azulejos de 
padrão do século XVII vindos de outros contextos (RODRIGUES, 2015, p. 26-27), entre 
outros tipos de peças, algumas de proveniência italiana (PEREIRA et al., 2020, p. 135).
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Figura 1: Exemplo de um dos painéis com cenas galan-
tes da Sala de estar.
Figura  2: Painel azulejar na fachada principal.

• Critérios de intervenção

De forma a perceber qual o contexto geral 
do estado de conservação do Palácio da 
Quinta da Cardiga foi criado uma carta de 
risco. Esta consistiu na elaboração de uma 
ficha de diagnóstico, sendo recolhida e tra-
tada a informação possível, tendo como ob-
jetivo final um plano de manutenção, “onde 
o proprietário poderá ter a noção exata dos 
locais em que deverá agir” (RODRIGUES, 
2015, p. 81).

Com o preenchimento destas fichas 
foi possível fazer uma avaliação estatística 

dos resultados, concluindo-se que o conjunto, que se encontra devoluto há vários anos, 
apresenta diversos problemas no edificado assim como no património integrado, como é 
o caso dos azulejos. Da avaliação ao estado de conservação realizada aos 94 espaços 
do edifício, 18% encontram-se em estado de ruína, 50% em mau estado, 31% em estado 
razoável e apenas 1% em bom estado de conservação (RODRIGUES, 2015, p. 79-81). 

Considerando que os conjuntos azulejares do Palácio da Quinta da Cardiga reves-
tem o edificado tanto no interior como no exterior, o seu estado de conservação muito se 
deve à ação dos agentes climáticos. Os painéis situados no exterior revelam mais danos 
devido a estas causas, nomeadamente, a perda de unidades azulejares, desenvolvimento 
de micro-organismos e alguns danos de caráter mais pontual como a perda de vidrado.No 
interior, nomeadamente nas salas do piso térreo, é comum a presença de grandes áreas 
com eflorescências. São decorrentes da presença e circulação de água no suporte e no 
corpo cerâmico e que, no futuro, irão dar origem ao destacamento do vidrado e fragiliza-
ção do corpo cerâmico. De um modo geral, pode dizer-se que os conjuntos azulejares 
apresentam diversos danos, um pouco por todo o edifício, havendo em muitos casos per-
da de material, nomeadamente no pátio grande, no pátio pequeno e no exterior do palácio 
(RODRIGUES, 2015, p. 103-130).

O facto de não existir uma decisão quanto ao futuro do edifício, não deixa de ser 
muito relevante o contributo para o seu estudo e manutenção, minimizando assim a sua 
degradação. A proposta de intervenção passaria por um plano de trabalhos faseado, atu-
ando sobre os principais agentes de degradação. 

Contudo, o facto de se estar perante um grande número de azulejos em diferentes 
estados de conservação, a opção inicial, de acordo com os proprietários, passaria por re-
solver os principais problemas, nomeadamente nas áreas de azulejos em falta, de modo 
a evitar a queda de mais unidades, ou mesmo o furto. No entanto, a inexistência de qual-
quer tipo de registo dos painéis obrigou a focar a atenção neste problema. Tratando-se de 
um trabalho inserido em contexto de estágio de mestrado, a intervenção que nos pareceu 
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razoável concretizar nesta fase foi a documentação e registo fotográfico, assim como o 
mapeamento dos danos de cada painel. Trata-se de um processo de conservação pre-
ventiva fundamental para um conjunto com origens no século XII, com azulejos do século 
XVI ao século XX e que, por se encontrar desabitado, o risco de perda é significativo. Por 
exemplo, no caso de furto ou de ruína parcial, a inexistência de um registo dos painéis 
furtados ou destruídos dificultaria bastante a sua recuperação.  

• Conjuntos azulejares da Quinta Nova, Torres Vedras
A Quinta Nova situa-se na antiga freguesia de Matacães, em Torres Vedras, e está clas-
sificada como imóvel de interesse municipal através do decreto-lei nº 2/96, do Diário da 
República nº 56, de 6 de março de 1996. Trata-se de um conjunto arquitetónico que apre-
senta evidências de remodelações do século XVIII, não só pelos vestígios encontrados no 
edifício, como pelo património azulejar que reveste as suas salas, desde os azulejos de 
padrão, ditos “pombalinos” e de estilo D. Maria (ESTEVES, 2011, p. 5-6).

Contudo, nos anos 60 do século XX, durante novos trabalhos de remodelação do edi-
fício, numa intervenção bastante descuidada, a maioria dos azulejos foi removida, o que 
levou a uma perda irreparável de muitos dos painéis (TRIÃES, CHASQUEIRA, MELO, 
2018, p. 314).

• Painel de temática figurativa do jardim da Quinta Nova

• Contexto

O painel do jardim da Quinta Nova possui 
uma decoração a azul e branco com uma 
moldura de barra dupla (Figura  3 e 4) e 
uma temática mitológica composta por três 
cenas. As duas primeiras, o mito de “Per-
seu e Andrómeda” e o de “Apolo e Dafne”, 
formam um só painel, e a última cena re-
presenta o mito de “Píramo e Tisbe”, um 
painel de menores dimensões (ESTEVES, 
2011, p. 3-4).

Apesar de se desconhecer a autoria e 
datação, o painel do jardim da Quinta Nova 
apresenta semelhanças com outros con-
juntos azulejares existentes em Matacães, 
particularmente com os da Igreja da Nos-
sa Senhora da Oliveira, que se encontram 
datados e assinados. Estes são da autoria 
de Bartolomeu Antunes e datam de 1734, 

Figuras 3 e 4: Painel antes da intervenção
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inserindo-se na grande produção “joanina”. Sendo as semelhanças evidentes entre os 
mesmos, considera-se que estes são contemporâneos, existindo mesmo a possibilida-
de de estes terem sido produzidos na mesma oficina ou pelo mesmo autor (ESTEVES, 
2011, p. 6-10).

• Critérios de intervenção

O painel do jardim da Quinta Nova encontrava-se colocado numa área atualmente aban-
donada, no limite da propriedade. Coberto por uma densa vegetação e por microorganis-
mos, contribuíram para o destacamento do vidrado, bastante acentuado em algumas áre-
as. Em resultado da perda de função ligante das argamassas de assentamento, o painel 
apresentava alguns azulejos em falta, o que contribuía para a fragilização dos azulejos 
envolventes e para a perda de leitura. 

Em consequência do estado de conservação e da situação de risco em que se en-
contrava, nomeadamente da acelerada degradação do conjunto e da sua vulnerabilidade 
face a uma eventual tentativa de furto, foi apresentada uma proposta de remoção do pai-
nel, sua conservação e futura colocação noutro espaço, conforme desejo do proprietário.

Considerando estes critérios e ponderada a sua remoção, tendo presente que a sua 
não intervenção implicaria o agravamento da degradação e perda de leitura do painel. 
Este trabalho foi desenvolvido em contexto de aula, e desde os trabalhos que precederam 
a remoção do painel, foram distribuídas tarefas aos alunos, como o registo fotográfico, o 
mapeamento de patologias, etiquetagem, aplicação de facing nas áreas mais instáveis, 
abertura de juntas e remoção dos azulejos. Os trabalhos de conservação e restauro foram 
desenvolvidos em contexto de laboratório, passando pelas tarefas de limpeza e estabili-
zação material. 

Devido ao estado de conservação muito heterogéneo entre os azulejos e ao facto de 
o proprietário desejar uma solução de melhoria na leitura do conjunto, optou-se pelo pre-
enchimento de lacunas e destacamentos de vidrado a frio e a sua reintegração cromática. 

Este critério de intervenção motivou a seleção de um material de preenchimento que 
garantisse o mesmo tipo de aplicação para qualquer aluno, assim como as tintas na rein-
tegração cromática. Nas áreas de azulejos em falta (na zona da barra) optou-se por pre-
encher as lacunas com azulejos novos, diferenciando ligeiramente a tonalidade destes. 
Esta situação foi possível atendendo à simetria existente na barra, que permitiu refazer o 
desenho. O painel foi aplicado sobre um suporte de acrílico e fixo num novo local. 

• “Painel 10” de temática figurativa da Quinta Nova 

• Contexto

Com uma proveniência semelhante, isto é, também da Quinta Nova, embora não se co-
nheça em concreto o local original de aplicação, foi intervencionado um outro painel de te-
mática figurativa. Do ponto de vista estilístico, este painel enquadra-se no segundo quartel 
do século XVIII, no período chamado da “Grande Produção” ou período “joanino” (CAR-
VALHO, 2012, p. 316). O painel é composto por uma moldura que enquadra a cena, com-
posta por um motivo central, constituído por uma fonte com três figuras; à esquerda, num 
plano mais próximo, um casal que passeia; à direita, num plano mais afastado, surgem 
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duas figuras masculinas, uma a tocar violino e outra segurando um monóculo (Figura  6) 
(TRIÃES, CHASQUEIRA, MELO, 2018, p. 317).

Do grande conjunto de azulejos removidos da casa da Quinta Nova, resultantes de 
uma intervenção descuidada, resultaram situações distintas, desde azulejos inteiros até 
pequenos fragmentos, desde azulejos de padrão (séculos XVII e XVIII), azulejos brancos, 
azulejos pintados a azul, resultante de barras, cercaduras e de motivos figurativos. Nesse 
sentido foi efetuada uma triagem dos azulejos inteiros de modo a dividi-los por painel, 
através das marcas do tardoz. Foi possível identificar cerca de duas dezenas de marcas 
diferentes, algumas com apenas dois ou três azulejos. No entanto, em um outro grupo 
de azulejos, estilisticamente muito semelhantes, assim como nas marcas do tardoz, foi 
possível identificar, para além do painel com o número 10, os números, 4, 5, 7 e 9. O 
“painel 10” seria originalmente constituído por 128 azulejos, restando apenas 91, sendo 
que destes alguns são apenas pequenos fragmentos. Este é o painel que, embora com 
muitos azulejos em falta, encontra-se mais completo. Para além do número significati-
vo de azulejos em falta, encontram-se diversos azulejos fraturados, alguns com lacunas 
significativas, destacamento de vidrado, depósitos superficiais, restos de argamassa e 
colonização biológica. 

• Critérios de intervenção

Embora fosse desejo do proprietário recuperar este e outros painéis, o facto de se en-
contrarem muito incompletos inviabilizou esse desejo. Ainda assim, avançou-se com a 
intervenção no “painel 10”, tendo consciência que a metodologia, neste caso, teria de ser 
distinta do painel do jardim da Quinta Nova. Os azulejos em falta correspondiam a cerca 
de 30% do total, sendo que alguns deles eram apenas fragmentos. As áreas de azulejos 
em falta correspondiam a elementos figurativos, como o corpo e face das personagens 
(Figura  5).

Nesse sentido, e por forma a melhorar a leitura possível do painel, optou-se pela rea-
lização de azulejos novos na moldura. Atendendo à simetria da moldura foi possível repro-
duzir uma parte do desenho, e nas restantes áreas de lacuna o preenchimento foi realizado 
com azulejos novos apenas com o tom do vidrado (Figura  6). No caso dos azulejos com 
lacunas, optou-se pela técnica de restauro a quente. O facto de o espólio do proprietário 
ser bastante vasto, encontrar-se mal acondicionado, armazenado em diferentes locais e ser 
possível encontrar mais fragmentos do conjunto, considerou-se que esta metodologia de 

intervenção seria a melhor e me-
nos invasiva. A intervenção do 
painel foi concluída em 2018, e 
desde essa data até ao momen-
to foi possível recuperar mais 
alguns azulejos e fragmentos e 
que foram integrados no painel 
(Figuras  7, 8 e 9).

Figura 5: “Painel 10” da Quinta Nova 
antes da intervenção.
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• Conjunto azulejar da Capela de Santa Quitéria no Carril, Torres Novas
• Contexto

A capela de Santa Quitéria data de meados do século XVIII e trata-se de um edifício de 
arquitetura chã, de planta longitudinal e galilé na fachada. No seu interior existe um retá-
bulo, situado na capela-mor, de estilo Neoclássico e um silhar de azulejos por todo o corpo 
da nave, inserindo-se no estilo Rococó. Segundo J. M. dos Santos Simões, trata-se de um 
“silhar de 9 de alto em painéis de azulejo figurado azul, emolduramento concheado vulgar, 
típico de cerca de 1760” (SIMÕES, 1979) (Figuras 10 e 11).

Iconograficamente o painel apresenta representações de cenas bucólicas e palacia-
nas e algumas cenas religiosas interpretadas por um frade franciscano. Porém, este tipo 
de temática não é comum em espaços religiosos, onde por norma existe uma iconografia 
religiosa. Segundo um testemunho oral, supõe-se que o conjunto terá vindo de um palá-
cio de Lisboa, embora não seja possível confirmar esta informação. Com o decorrer da 
intervenção foi possível perceber algumas incongruências na aplicação, o que parece 
confirmar a informação de que o painel não terá sido produzido originalmente para esta 
capela (TRIÃES, 2013, p. 1-2).
 

Figura 6: “Painel 10” da Quinta Nova depois da 
intervenção.

Figura 7:“Painel 10” da Quinta Nova após terem sido 
encontrados mais alguns fragmentos e azulejos.

Figura 9: Pormenor “Painel 10” da Quinta Nova após te-
rem sido encontrados mais alguns fragmentos e azulejo.

Figura 8: Pormenor “Painel 10” da Quinta Nova depois 
da intervenção.
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• Critérios de intervenção

A intervenção realizada na capela começou pela resolução dos problemas ao nível da co-
bertura e mais tarde estendeu-se ao património integrado, nomeadamente o retábulo e os 
silhares de azulejos. Os principais problemas identificados estavam associados ao supor-
te ou às argamassas de assentamento. Eram visíveis diversas áreas de reboco afetadas 
pela cristalização de sais solúveis (eflorescências), sendo também visível nos azulejos, 
acompanhado do destacamento pontual de vidrado nas áreas de junta. Parte dos azulejos 
apresentava uma deficiente aderência ao suporte, o que poderia motivar a sua queda pro-
veniente de uma simples solicitação mecânica. Outro problema que comprometia a leitura 
do conjunto era a utilização de azulejos do painel fora da sua posição original. 

A intervenção de conservação e restauro dos painéis, realizada in situ, pretendeu 
dar resposta aos principais problemas identificados: deficiente leitura devido a azulejos 
trocados; perda de vidrado por cristalização de sais solúveis; azulejos em falta; e risco de 
queda de parte dos azulejos. A intervenção contou com a presença de uma equipa per-
manente no local, que era complementada semanalmente com a participação dos alunos 
de mestrado da especialidade de azulejo. 

O principal desafio metodológico prendia-se com o facto de a intervenção de conser-
vação e restauro se propor a resolver um problema de leitura do painel sem uma referên-
cia do mesmo. As expectativas dentro da comunidade sobre a intervenção global na ca-
pela eram elevadas. Este facto gerou alguma discussão sobre os critérios a adotar neste 
caso concreto. Optou-se pelo recurso à produção de azulejos novos, partindo do princípio 
de que uma das áreas em falta correspondia à moldura e de que esta era simétrica. As 
restantes áreas de lacuna foram igualmente colmatadas com azulejos novos, sugerindo 
apenas algumas linhas de continuidade do desenho e deixando algumas áreas no tom do 
vidrado. Esta solução permitiu devolver a leitura do painel, ainda que de modo parcial e 
adotando uma tonalidade diferenciada para o azul, mais claro, sendo óbvia a intervenção 
(Figuras 12 e 13).

Figura 10: Aspeto geral dos painéis antes da 
intervenção.

Figura 11: Aspeto geral dos painéis antes da intervenção. 
Um dos principais problemas observados correspondia à 
perturbação da leitura das cenas motivado pela utilização 
de azulejos trocados.
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Esta opção metodológica teve também o envolvimento da comunidade. Durante os 
trabalhos de conservação e restauro do património integrado da capela foi realizada uma 
sessão, aberta à comunidade, de modo a poderem acompanhar a intervenção, e onde 
foram apresentados os problemas e as soluções adotadas na intervenção. Esta proximi-
dade que se estabeleceu com a comunidade, através da sua participação, contribuiu de 
forma decisiva para o melhor entendimento da intervenção realizada.

• Conjunto azulejar da Capela dos Terceiros da Igreja do Convento de São 
Francisco, Leiria

• Contexto

O início da construção do Convento de São Francisco data do século XIII, embora tenha 
passado por diversas transformações ao longo dos anos. Em torno do ano de 1719, re-
gistaram-se um conjunto de remodelações muito significativas no edifício. Destas será 
possível enquadrar a nova fachada da igreja, a Capela dos Terceiros e um edifício que se 
desenvolve perpendicularmente à fachada e teria sido usado pela ordem terceira de São 
Francisco. É exatamente neste edifício, de planta longitudinal, composto por três salas, e 
que se liga à Capela dos Terceiros, que terão sido aplicados um conjunto de silhares de 
azulejos (FERNANDES, 2019) (SILVA, 2019).

Este conjunto é constituído por nove painéis figurativos que, na sua maioria, repre-
sentam passagens da vida de São Francisco, mas também de Santo António. Apesar de 
não ter sido identificada a autoria ou data da sua produção, do ponto de vista estilístico os 
painéis enquadram-se no período Barroco, mais concretamente no designado período do 
“Ciclo dos Mestres” (CARVALHO, 2012, p. 18). Os painéis foram aplicados em duas das 
salas, sendo possível perceber algumas diferenças entre os azulejos destes dois espa-
ços. É possível tratar-se do mesmo autor ou oficina, mantendo o mesmo tipo de composi-
ção, embora seja possível reconhecer uma evolução tecnológica (Figura 14).

Figura 12: Parede preparada para receber os novos 
azulejos.

Figura 13: Painel após a aplicação dos azulejos novos e 
reintegração.
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Figura 14: Painel XIII.

• Metodologia de intervenção

Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o convento encerrou e a igreja ficou na 
posse da Ordem Terceira Franciscana de Leiria. A igreja e as dependências desta foram-
-se degradando e, em meados do século XX, acabou por ser encerrada. Neste processo 
foi possível perceber que os responsáveis da Ordem Terceira Franciscana de Leiria tenta-
ram que o estado reconhecesse o valor da igreja ao solicitaram a sua classificação como 
monumento nacional. Através da troca de correspondência foi sempre negado esse reco-
nhecimento e, perante a iminente ruína de alguns espaços, em 1963, os azulejos foram 
removidos a pensar numa futura reaplicação. Apenas em 1984 a igreja foi classificada 
como Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 29/84, DR, 1.ª série, n.º 145 de 25 
junho 1984 (FERNANDES, 2019, p. 4).

Antes da intervenção o conjunto azulejar estava encaixotado e arrumado numa pe-
quena dependência da Igreja. Os azulejos encontravam-se em grandes caixas, 21 de 
grandes dimensões (com cerca de 100 azulejos cada) e 15 mais pequenas (com cerca 
de 60 azulejos cada). No início da intervenção não eram conhecidos os temas, nem o 
número de painéis. Apenas com a montagem dos painéis se percebeu que o conjunto 
era constituído por 9 painéis distintos e qual o local original da sua aplicação. Os painéis 
tinham sido marcados antes da intervenção com tinta preta sobre o próprio vidrado, o que 
facilitou a primeira montagem dos painéis. Os principais problemas detetados estavam 
relacionados com a própria remoção dos azulejos, tendo originado diversas fraturas e 
perda de vidrado.  

O trabalho foi realizado em contexto de formação, com alunos da área de conserva-
ção e restauro de azulejo, e duas estagiárias de mestrado que acompanharam o processo 
de intervenção do início ao fim. 

Com a definição do conjunto foi então possível estabelecer os critérios de intervenção 
que permitissem devolver os azulejos ao espaço da igreja, conforme pretensão da Ordem 
Terceira Franciscana de Leiria, proprietária deste património. Atendendo à extensão do 
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conjunto e às diferenças significativas do estado de conservação entre painéis, optou-se 
por uma intervenção de conservação. Os principais danos decorrem do próprio levanta-
mento dos azulejos, e não da degradação acentuada do edifício. No entanto, foi este facto 
que motivou os pedidos de classificação e que, na sua ausência, se partiu para uma so-
lução de recurso. Os critérios de intervenção adotados tentam de alguma forma preservar 
este contexto sem esconder os danos, isto é, sem uma intervenção de restauro. Optou-se 
por esta solução de carácter conservativo uma vez que não estava comprometida a leitura 
ou função original, e a continuidade de trabalhos futuros não fica comprometida. Os pai-
néis foram colocados num suporte de acrílico e recolocados nos locais originais, embora 
com algumas exceções. Em alguns casos, as recentes obras de reabilitação do edifício 
inviabilizaram esta recolocação, nomeadamente devido à abertura dos vãos originais e à 
subida do pavimento. Nos casos onde não foi possível a sua recolocação no local original, 
os painéis foram integrados na Capela do Terceiros, contígua a estas salas.

3� Considerações finais
Durante as intervenções apresentadas, a gestão dos diferentes intervenientes foi um as-
peto fundamental, desde os proprietários aos alunos em formação e à comunidade onde 
os bens se encontram. Outro aspeto fundamental, e que se interliga com os anteriores, é 
a gestão dos critérios de Conservação e Restauro (E.C.C.O.), de forma a conseguir es-
tabelecer a metodologia de intervenção mais adequada a cada caso.  Consideramos que 
o facto de manter o diálogo entre as partes envolvidas na intervenção e a sua inclusão 
na tomada de decisão sobre os critérios de intervenção nos permite criar metodologias 
adequadas dentro do código de ética da profissão. Desta forma, consegue-se: 1. gerir as 
expectativas dos alunos em formação, que necessitam de criar bases de pensamento e 
habilidades técnicas e teóricas para um bom exercício da profissão; 2. gerir as expectati-
vas dos proprietários e comunidades de forma a concretizar uma intervenção satisfatória, 
bem como evitando que os bens passem por um processo demasiado invasivo e pouco 
sustentável.

Considerando que cada conjunto tem as suas próprias particularidades, pretende-se, 
através dos diferentes casos de estudo, refletir e demonstrar que são muitos os critérios 
que podemos adotar tendo como objetivo final a conservação de conjuntos azulejares 
figurativos. Considera-se importante desenvolver o pensamento crítico dos alunos em for-
mação bem como dos próprios proprietários para intervenções de conservação e restauro 
mais conscientes e sustentáveis, onde o “não fazer nada”, por vezes, é a melhor opção 
de conservação (ASHLEY-SMITH, 2018, p. 14), tal como podemos ver na intervenção da 
Quinta da Cardiga, onde, naquele momento, o melhor contributo para a preservação dos 
revestimentos azulejares era a sua inventariação e registo. No entanto, no caso de painéis 
figurativos com grandes áreas de lacuna, torna-se fundamental repor a leitura dos bens. 
A gestão das expectativas, quer do proprietário quer da comunidade, nem sempre é fácil. 
As opções de reintegração cromática como a podemos ver no Mosteiro de Grijó, no Porto 
(ARAÚJO, 2019), ou de um painel, de proveniência desconhecida, pertencente ao Museu 
Nacional do Azulejo (COUTINHO, BAILÃO e VIEIRA, 2018), onde as reconstituições fo-
ram feitas por comparação com outros painéis e gravuras da época, embora satisfaçam as 
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expectativas dos proprietários, podem ser demasiado invasivas. Independentemente dos 
critérios de intervenção, a opção por soluções como as que se apresentam, tanto no caso 
dos painéis da Quinta Nova como da igreja de São Francisco em Leiria, onde a leitura é 
devolvida, previligiando as ações de conservação. Outro aspeto relevante é a tentativa de 
manter e respeitar as marcas do tempo, mantendo alguns dos aspetos da sua alteração e 
degradação, contribuindo para a sua autenticidade quando beneficia o seu entendimento.
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• Resumo
O projeto, contemplado pelo Edital Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica So-
lange Zúñiga 2020, denominado “Estudo preliminar sobre a coleção fotográfica de Luiz 
Carlos Felizardo: Diagnóstico de Conservação e preservação de fotografias e negativos” 
insere-se na linha ações e estudos sobre conservação e restauração na fotografia no 
Brasil. Trata-se de um estudo em andamento, para a elaboração de projeto visando à 
preservação de acervo fotográfico, tendo como estudo de caso a coleção de fotografias 
e negativos flexíveis, no processo gelatina e prata, em preto & branco, produzidos pelo 
fotógrafo Luiz Carlos Felizardo, entre a década de 1970 e 2000. Neste artigo, discutimos 
as diretrizes de trabalho propostas a partir do diagnóstico realizado na coleção e nos 
atemos nas fotografias em suporte papel, visando à integração de ações de conservação 
preventiva e curativa.

Palavras-Chave: fotografia; conservação preventiva; conservação curativa; restauração.

• Abstract
The project, promoted by the Funarte Notice to Stimulate Photographic Conservation So-
lange Zúñiga 2020, called “Preliminary study on the photographic collection of Luiz Carlos 
Felizardo: Diagnosis of Conservation and Preservation of Photographs and Negatives”, is 
among the actions and studies on conservation and restoration of photography in Brazil. 
This is an ongoing study to develop a preservation project of a photographic collection. 
The case study is the collection of flexible photographs and negatives, in the silver gelatin 
process, in black & white, produced by the photographer Luiz Carlos Felizardo, between 
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the 1970s and the 2000s. In this article, we discuss the work guidelines proposed based 
on the diagnosis of the collection, focusing on paper photographs and aiming at the inte-
gration of preventive and curative conservation actions.

Keywords: photography; preventive conservation; remedial conservation; restoration.

1� Introdução
O projeto “Estudo preliminar sobre a coleção fotográfica de Luiz Carlos Felizardo: diagnós-
tico de conservação e preservação de fotografias e negativos” insere-se na linha ações e 
estudos sobre conservação e restauração na fotografia no Brasil, contemplado pelo Edital 
Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga 2020. Trata-se de uma 
pesquisa, em fase final de realização, aguardando a avaliação sobre o cumprimento efeti-
vo, para elaboração de projetos visando à preservação de acervos fotográficos, dentro da 
metodologia da conservação preventiva e tem como estudo de caso o acervo do fotógra-
fo Luiz Carlos Felizardo. Neste artigo, apresentamos conjuntamente o projeto de minha 
autoria, discutindo as diretrizes de trabalho propostas a partir do diagnóstico realizado na 
coleção, enfocando as fotografias em suporte papel.

Luiz Carlos Felizardo (Porto Alegre, 1949) é um fotógrafo brasileiro com extenso 
reconhecimento na história da fotografia brasileira e internacional. Inicia sua carreira na 
década de 1970, num momento de predominância da fotografia em gelatina e prata, na 
cromia preto & branco. Hoje, essas cópias são conhecidas como vintage, ou seja, foram 
produzidas com a utilização de negativo. O fotógrafo, em sua experiência artística, lançou 
mão de elevar a fotografia a uma potência máxima, aprofundando o conhecimento e as 
possibilidades de produzir negativos flexíveis em diversos formatos e ampliações com 
apurado controle de tons. Tornou-se um excelente printer, o que trouxe uma unicidade a 
sua obra, integrando à produção de imagens autorais fine art, a escrita reflexiva que narra 
experiências únicas da sua trajetória. Suas obras se agregam a coleções de importantes 
museus brasileiros tais como: Museu de Arte de São Paulo (em 1991, participou de um 
grupo de dezoito fotógrafos brasileiros cujas obras foram adquiridas para o acervo da pri-
meira coleção de fotografia contemporânea incorporada a um museu brasileiro: Coleção 
Pirelli/MASP de fotografias), Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Fundação Vera Chaves 
Barcellos e internacionais: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Centro Wilfredo Law 
(Cuba), Center for Creative Photography (Tucson, AZ/USA), entre outros.

Diversas publicações sobre o trabalho do fotógrafo foram consideradas nesta pes-
quisa, com objetivo de perceber a importância da trajetória de Luiz Carlos Felizardo e 
sua inserção na história da fotografia. Entre as publicações estão: a obra Imagens da 
Fotografia Brasileira (1997), a partir da curadoria de Simonetta Persichetti, a qual, sob 
olhar apurado, inclui Felizardo entre importantes nomes da fotografia do país na década 
de 1980 e 1990 (PERSICHETTI, 1997); a seleção para o livro organizado pela Coleção 
Senac de Fotografia n° 3 sobre o fotógrafo (PERSICHETTI; TRIGO, 2004); a publicação 
intitulada Labirinto e identidades: panorama da fotografia no Brasil (1946-98), do curador 
e pesquisador Rubens Fernandes Júnior (FERNANDES JÚNIOR, 2003), a qual remete-
-nos a  participação do fotógrafo na exposição Brasilianische Fotografie 1946-1998, no 
Kunstmuseum Wolfsburg (Alemanha) e na Fundação António Cupertino de Miranda, Porto 
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(Portugal), em 1998. Destaca-se, também, a documentação das ruínas de São Miguel das 
Missões (RS), organizada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
com textos de Paula Ramos (FELIZARDO; RAMOS, 2007). Tem-se ainda uma pesquisa 
sobre as imagens de Felizardo sobre a cidade de Porto Alegre, realizada pelo historiador 
Charles Monteiro (MONTEIRO, 2015). 

Por último, destacamos a publicação que aborda sua trajetória quando foi homena-
geado no Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre (FestFotoPoa), em 2011, na 
sua 5ª edição, com textos de Luiz Carlos Felizardo, Paula Ramos, Pedro Afonso Vasquez 
e Rubens Fernandes Júnior (FELIZARDO, 2011). Já sua última publicação, com textos 
sobre uma seleção de suas fotografias em gelatina, O Percurso de um Olhar, constitui-se 
como um catálogo da exposição realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
em 2017 (FELIZARDO, 2019). São publicações importantes para se ter acesso à obra de 
Felizardo, mas que não dão conta do conjunto da sua trajetória, justificando-se, portanto, 
a necessidade de organização e tratamento técnico do acervo para disponibilização aos 
pesquisadores e curadores. 

Num panorama de profundas transformações, com a inserção da imagem digital nos 
processos fotográficos, o acervo possui digitalizações a partir de negativos e positivos, de 
uma pequena parte do seu acervo, além de arquivos nato digitais. Esteve a trabalhar no 
universo das imagens digitais, resultando em sua última exposição, A Estranha Xícara, 
realizada no Instituto Ling em Porto Alegre/RS, em 2018 (FELIZARDO, 2018). 

Nesse contexto, para buscar informações sobre a produção e sobre o seu acervo, 
surge a proposição deste projeto, do diagnóstico de conservação considerando a coleção 
de fotografia analógica, a qual soma aproximadamente dezoito mil negativos e cerca de 
mil ampliações em papel fotográfico. São cópias que foram produzidas pelo próprio fotó-
grafo, em seu laboratório, em diversos tipos de materiais, superfícies e formatos e proces-
sadas para longa permanência, geralmente em papel fotográfico com fibras de algodão e 
filmes fotográficos em rolo e planos de alta qualidade, que passavam por diversos banhos 
químicos e lavagem. De modo mais amplo, no projeto está previsto uma avaliação dos 
riscos à coleção, momento no qual aprofundaremos as questões relativas aos dez agen-
tes de deterioração e os efeitos nos objetos do acervo, tais como: forças físicas, agentes 
criminosos, fogo, água, pragas, poluentes, luz, temperatura e umidade relativa incorreta e 
dissociação de dados sobre o acervo. 

No momento, apresentamos um breve resumo dos elementos investigados sobre 
essa coleção, através da observação integrada das condições ambientais, tais como luz, 
poluentes, temperatura e umidade relativa; também das condições de localização do 
acervo, como armazenamento e acondicionamento, bem como um exame dos principais 
danos nas cópias fotográficas em papel. Uma das questões abordadas aqui é estabelecer 
tanto ações de conservação preventiva como ações de conservação curativa.

2� Metodologia
Com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, em meados do século XVIII, surgem e 
organizam-se novos campos de conhecimento. Entre estas novas ciências, nasceu – ad-
vinda do aprimoramento das técnicas da restauração – a conservação de bens culturais e 
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nela, embrionariamente, a conservação preventiva. No embate entre várias teorias e so-
bre a descontextualização histórica de algumas práticas de restauração da época, Cleide 
Caldeira afirma que: (...) a ideia de que “menos é mais”, responsável pelo impulso inicial 
da Conservação Preventiva enquanto ciência, foi sustentada pelos seguintes princípios 
fundamentais: fim do mito de reversibilidade de todo o tratamento, princípio de máximo 
respeito e mínima intervenção e necessidade de uma ética nos trabalhos. Esses princípios 
fundamentaram a necessidade da Conservação Preventiva e impulsionaram a origem de 
suas palavras-chave: prevenir, planejar, evitar (CALDEIRA, 2005, p. 99).

Decorrente disso é que muitos autores atribuem o controle ambiental ou climático 
como principal enfoque de estudo das instituições voltadas para conservação preventiva 
dos bens culturais. Essas pesquisas de caráter científico tiveram seu desenvolvimento 
impulsionado, sobretudo, após a ocorrência das guerras mundiais, nos Estados Unidos, 
Canadá e Europa. Para citar alguns exemplos de instituições, tem-se o International Cou-
ncil of Museums – Committee for Conservation (ICOM-CC), o International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), o Canadian 
Conservation Institute (CCI), The Getty Conservation Institute (GCI), os quais desenvol-
vem importantes pesquisas e programas de capacitação técnica voltadas para os países 
da América Latina, da África, entre outros. 

No Brasil, houve muitos esforços para a difusão da metodologia de conservação pre-
ventiva. Interessante ressaltar que a trajetória artística do fotógrafo Luiz Carlos Felizardo 
se confunde com o crescimento do campo fotográfico e também da conservação desse 
patrimônio cultural, na segunda metade do século XX no Brasil. Inicia-se uma política de 
expansão das artes e, particularmente, do campo fotográfico, de modo que surgem as 
Semanas Nacionais da Fotografia da FUNARTE, promovendo integração com as regiões 
brasileiras, sendo criados o Instituto Nacional de Fotografia (INFOTO) e o Centro de Con-
servação e Preservação de Fotografias (CCPF), ambos com sede no Rio de Janeiro.

A importância desse Centro, além de aglutinar os principais conservadores, restau-
radores e pesquisadores brasileiros, como Sergio Burgi, Sandra Baruki, Nazareth Coury, 
entre outros, foi de caráter fundamental, ao disseminar conhecimentos especializados 
na área da Conservação. Pode-se destacar como exemplo os Cadernos Técnicos de 
Conservação Fotográfica, cujo n° 1 apresenta a orientação do CCPF na identificação 
técnica de processos históricos e formatos fotográficos e no desenvolvimento de projetos 
(BARUKI; COURY, 2004). O CCPF também contribuiu para o intercâmbio com outras ins-
tituições no âmbito internacional, como George Eastman Museum e Image Permanence 
Institute (RIT) em Rochester/NY, entre outras.

Ao refletirmos sobre a especificidade das coleções fotográficas, após o estabeleci-
mento dos sistemas digitais de imagem e informação, é importante levantar aqui suas 
características de conjunto de itens com diferentes tipos de materiais, configurando co-
leções, obras e arquivos e que nos tratamentos técnicos geralmente são realizados por 
equipes multidisciplinares da área da conservação e restauro e das áreas da biblioteco-
nomia, arquivística e ciências da informação. 

No sentido de trazer uma discussão importante sobre o campo da Conservação, in-
cluindo, sobretudo, uma padronização terminológica de métodos e práticas que envolvem 
o bem cultural, em uma conferência do ICOM-CC, houve uma normalização dos termos. 
Em sua definição de salvaguarda de bens culturais, na qual foram delimitadas as práticas 
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que se referem aos termos “conservação preventiva”, “curativa” e “restauração”, houve 
uma valorização enquanto patrimônio cultural, assegurando sua acessibilidade para ge-
rações atuais e futuras (ICOM-CC, 2008). Sendo assim, a questão da manutenção da 
originalidade do bem é assegurada e somente alterada nos procedimentos restaurativos. 
Silvana Bojanoski aborda, com excelente precisão, a discussão terminológica no campo 
da Conservação em sua tese. Sobre a denominação “Conservação Curativa”, sabe-se 
que esse termo não é muito utilizado entre conservadores brasileiros, sendo o termo “con-
servação” um uso mais frequente (BOJANOSKI, 2018, p.102).

A metodologia do diagnóstico já é um instrumento consolidado no campo da con-
servação preventiva. No entanto, anteriormente, muitas ações realizadas no Brasil foram 
importantes para a difusão dessas práticas, tais como o convênio, nos anos 1990, com 
o Consórcio Latino-Americano de Conservação, o qual desenvolveu um projeto conjun-
to entre o CECOR-UFMG, The Getty Conservation Institute (GCI), a Fundação VITAE e 
outras instituições latino-americanas, visando o desenvolvimento de ações em rede para 
a implementação de políticas preventivas a partir de experiências comuns (SOUZA; RO-
SADO; FRONER, 2008, p. 1).

Segundo os autores, há vários tipos de diagnósticos, mas os modelos sempre são 
guiados por alguns paradigmas: a compreensão da organização de um modo geral, a ve-
rificação das áreas de risco, as prioridades em relação ao edifício, às coleções e ao plane-
jamento de reformas, os meios de controle ambiental e os sistemas de acondicionamento 
e exposição. Além disso, também é possível definir normas e procedimentos para que a 
implementação do projeto seja sustentável e tenha continuidade. Deste modo, o principal 
foco é a conscientização para uma política de Conservação Preventiva permanente, a 
qual deve ser a base da ação de qualquer planejamento (SOUZA; ROSADO; FRONER, 
2008, p. 4).

A metodologia proposta para a execução de um diagnóstico na coleção de fotografia 
e negativos de Felizardo está baseada em vários modelos de diagnósticos que tiveram 
seu foco em instituições públicas ou privadas. Ao se tratar de um acervo privado localiza-
do na residência do fotógrafo, foram adaptadas práticas realizadas nessas instituições.

Segundo Valverde, em coleções com grande uniformidade, provavelmente 7% da co-
leção pode servir como amostragem, com o objetivo de termos uma visão ampliada que 
possibilite a análise desses dados (VALVERDE, 2000, p. 20). Contudo, dada a proposta 
deste estudo, foi realizado um levantamento geral das condições de conservação, bem 
como uma observação dos danos mais específicos localizados nas fotos ou nos negativos.

Outro trabalho utilizado como referencial e muito importante por tratar especifica-
mente da fotografia é o Diagnóstico de conservação em coleções fotográficas – Cadernos 
Técnicos n° 6 do CCPF, de Clara Mosciaro. As fichas de diagnóstico e as entrevistas 
realizadas durante o presente estudo foram adaptadas desse texto (MOSCIARO, 2009, 
p.38-41). Conforme a autora, o diagnóstico pode ser realizado em condições adversas, 
que fogem ao ambiente controlado das instituições, podendo oferecer limites em termos 
de tempo, de salubridade, de acessibilidade. Ainda de acordo com a autora, nesse caso, 
são exigidas atitudes pragmáticas. São situações que solicitam uma observação bastan-
te precisa e rápida, “de forma a observar o máximo no mínimo de tempo” (MOSCIARO, 
2009, p. 16). 



Denise Bujes Stumvoll;
Angelita Vargas Peixoto

ISBN 978-65-00-41614-5 - Conservação preventiva de fotografias: diagnóstico da coleção fotográfica de 
Luiz Carlos Felizardo - p. 211-224

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

216

O cronograma de trabalho foi estimado em dez meses, sendo que o diagnóstico foi 
uma das ações, o qual foi realizado em dois períodos, nas primeiras quinzenas de janeiro 
e junho. A questão sanitária da pandemia do vírus Covid-19 trouxe uma série de proto-
colos indispensáveis em relação ao contato físico e nos confrontou com uma série de 
limitações, mas temos a certeza que estamos agimos em prol da preservação da saúde 
e da vida humana.

3� Resultados e discussão
É Importante destacar as qualidades do estado de conservação da coleção de Felizardo. 
Sua coleção fotográfica recebeu todos os cuidados que estavam à mão do fotógrafo. 
Felizardo construiu seriamente sua trajetória artística, partindo da sua experiência com 
a fotografia, levada ao aprimoramento técnico e extremamente singular no universo bra-
sileiro. Aprimoramento este que podemos ver refletido tanto nas suas fotografias quanto 
nos seus negativos, assim como na sua obra e no seu arquivo, os quais foram produzidos 
dentro dos padrões de conservação, de modo que a forma do processamento e pós-pro-
cessamento indica que, apenas minimamente, pode haver deteriorações intrínsecas ao 
material fotográfico. Em 2021, data da execução do diagnóstico de conservação, de um 
modo geral, o que observamos é a ação inexorável do tempo, justificando a necessidade 
de estudos desse âmbito para o desenvolvimento de práticas que prolonguem a conser-
vação desses materiais. Trata-se de negativos, originais de câmera, os quais representam 
fidedignamente a intenção do autor; e positivos, os quais, ao contrário, são versões do 
negativo, que ora podem ser realçados ou mesmo alterados, em diversos tipos de inter-
venções, como a viragem ou a tonalização. O processo fotográfico em gelatina e prata 
é utilizado nos filmes, sendo identificados como “safety” (filmes de segurança) e papéis, 
sendo denominados como papéis por revelação química ou DOP (developing-out-papers).

O levantamento quantitativo foi realizado a partir de informações do sistema de ca-
talogação de negativos no software Filemaker. Já em relação às fotografias, foi realizada 
uma contagem em relação aos formatos, pois não havia informações completas sobre 
esses itens, que já estavam relacionados em outras listas. São 17.427 negativos flexíveis, 
preto & branco, nos formatos em rolo: 35mm, 6x6cm, 6x7cm, 6x8cm, 6x9cm e em filmes 
planos de 4x5 polegadas ou 8x10 polegadas.

O acervo encontra-se no apartamento do fotógrafo (figura 1). A partir do diagnóstico, 
foi produzido um mapa geral da localização do acervo, este está localizado em três áreas 
do apartamento: no escritório, no quarto/banheiro e na ante-sala, os quais são designados 
aqui, respectivamente, por área 1, 2 e 3 (figura 2). Uma planilha foi elaborada com o códi-
go de cada local do mobiliário e com uma descrição sumária do conteúdo, a fim de definir 
como está organizado o acervo, como, por exemplo, M1G1: Mobiliário n° 1, Gaveta n° 1.
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Figura 1: Aspecto interno do apartamento.

Figura 2: Localização do acervo fotográfico no interior 
do apartamento do fotógrafo (Planta baixa: arquiteto 
Fábio Dias).

Observa-se que a localização do mo-
biliário de armazenamento está dispersa 
em duas salas, os quais estão próximos 
do piso e não estão dispostos em um local 
mais reservado. Também há circulação e 
permanência das pessoas nos ambientes, 
influenciando os índices da temperatura e 
da umidade relativa. 
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Figura 3: Coleta de dados com equipamento termo-higrômetro digital junto ao mobiliário onde estão as fotografias.

Em relação à identificação dos riscos, segundo Pedersoli Júnior e Mattos, trata-se de 
um processo exaustivo, “(...) que parte de uma inspeção detalhada dos vários níveis de 
proteção (camadas de invólucro) que a coleção possui: embalagem, suporte, unidade de 
armazenamento, sala, prédio, entorno e região (2013, p.65)”.

Após a identificação dos itens da coleção, dentro do seu contexto espacial e am-
biental e para entender as relações entre o objeto e o ambiente, foi realizado um moni-
toramento dos espaços, a fim de avaliar os riscos de oscilações de temperaturas e da 
umidade relativa do ar. O histórico da região é uma situação climática com oscilações 
extremas e muito úmida devido à proximidade com o Lago Guaíba. Foram utilizados os 
equipamentos termo-higrômetro digital com sensor externo e data logger de temperatura 
e umidade relativa, com conexão USB direta, para coletar os dados do monitoramento 
ambiental (figura 3).

De modo que as condições de armazenamento e acondicionamento das fotografias 
necessitam de uma ação apropriada para se configurar como uma barreira climática. 
Os tipos de embalagens utilizados são os mais diversos, há categorias de papéis e 
plásticos. A guarda em antigas caixas de papel fotográfico, sem qualidade arquivística, 
é indício de contaminação ácida que pode afetar o material, já que esses papéis con-
têm lignina e outras substâncias que aceleram a acidez do papel. Outros materiais, tais 
como envelopes plásticos para guarda de negativos com armazenamento na vertical em 
suspenso, com hastes plásticas, foram adquiridos de empresas especializadas. Para os 
negativos em grande formato, foram confeccionados envelopes com plástico colados 
com seladora manual.

Nesse sentido, por um lado, foi realizada uma investigação sobre os agentes de dete-
rioração, dando prioridade para as condições ambientais (temperatura, umidade relativa, 
luz e poluentes), devido ao conhecimento prévio do comportamento climático da cidade, 
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pois há grandes oscilações, chegando aos extremos de temperatura e umidade, geral-
mente, acima dos 60%. Por outro lado, considera-se a deficiência do acondicionamento 
e do armazenamento das ampliações fotográficas, bem como a falta da organização e da 
catalogação das cópias, as quais ficam expostas ao risco da dissociação, uma vez que 
não se têm informações sobre sua produção. Essa questão tem sido o foco do trabalho do 
fotógrafo e de Maria Isabel Locatelli, na busca de organizar suas cópias vintage e registrar 
o máximo de informações para sua catalogação.

Em relação aos danos provocados por micro-organismos, essa questão foi obser-
vada em algumas fotografias avulsas e em quase todas que estão montadas em alguns 
cartões de procedência desconhecida. Considerando as mil cópias fotográficas do con-
junto, temos a situação que uma pequena parte delas está montada ou colada em papel 
cartão, de gramatura em torno de 240 gramas (Figura 4). A grande maioria são fotogra-
fias avulsas, algumas apresentam assinatura, data ou título, outras apresentam alguma 
informação sobre numeração, ou número e letra P (significando Positivo), mas essas 
identificações não são contínuas, pois são apenas alguns conjuntos que foram iniciados. 
A assinatura com duas datas informam a data de obtenção e a data da produção da cópia 
fotográfica, “Negativo” e “Positivo” (Figura 5). Os formatos predominantes são: 15x22cm, 
20x25cm e 28x35cm, e as fotografias montadas estão no tamanho de até 40x50cm.

Figura 4: Cópia fotográfica colada em cartão com assinatura e referências de local e data no verso.
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Figura 5: Cópia fotográfica colada em cartão com assinatura e referências de local e data no verso (detalhe).

Ao analisar o material, detectamos manchas de oxidação e de fungos em alguns car-
tões e nas emulsões fotográficas (Figura 6). Alguns desses materiais encontravam-se já 
designados em envelopes escritos “com fungo”. Essas cópias montadas foram reunidas 
em pacotes e separadas do resto do conjunto, como medida de prevenção em relação a 
outras cópias. De fato, esse conjunto de fotos com papéis cartões podem deter mais umi-
dade, já que a emulsão fotográfica de gelatina é considerada como um material altamente 
higroscópico, aumentando mais ainda as chances de espalhamento dos esporos. 

Segundo Pavão, a questão da oxidação da prata é fundamental para se entender a 
deterioração das fotografias. As manchas castanhas que podem surgir em uma fotografia 
estão muito relacionadas às reações que a prata pode ter com o meio externo e com os 
materiais utilizados nos invólucros das fotografias (1997, p. 114). Esse dano também é co-
nhecido como espelhamento da prata e tende a ocorrer nas bordas da imagem, por estar 
em mais contato com a umidade. 

Levando-se em conta que as condições ambientais ideais recomendadas para as 
coleções fotográficas, em geral, devem situar-se entre 30% e 40% de umidade relativa, 
com uma flutuação inferior a 5% e que um arquivo de cópias e negativos preto e branco 
requer uma temperatura de 18°C, ou inferior, com flutuações inferiores a 2°C (valores re-
comendados pela ISO-International Standards Organization), constatamos que a coleção 
está em um ambiente instável. Tanto a temperatura elevada quanto a umidade relativa 
também elevada aceleram as reações químicas, as quais o material fotográfico está sujei-
to. Sendo a umidade relativa um dos fatores mais importantes na deterioração das fotos 
preto e branco, pois, acima de 50%, produz amarelecimento e formação de espelho de 
prata, bem como a fragilização do papel e o amolecimento da gelatina e colagem à em-
balagem; e, acima de 60%, contribuí para o aparecimento de fungos (pontos vermelhos) 
e ainda favorece o surgimento de rachaduras e fendas na superfície da fotografia (Pavão, 
1997, p. 202).
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Figura 6: Cópia fotográ-
fica com viragem seletiva 
apresentando danos por 
micro-organismos. 

Para concluir esse estudo, vamos realizar uma discussão sobre a proposta de reu-
nir o acervo em uma área de guarda que possa estar mais reservada das oscilações 
climáticas, da luminosidade excessiva e de poluentes. Para tanto, conversaremos sobre 
a experiência da professora Jeniffer Cuty (Fabico/UFRGS) sobre a organização de acer-
vos museológicos. E, também, sobre a definição de ações buscando definir um fluxo de 
trabalho integrado para a documentação e a conservação das fotografias, objetivando 
um impacto direto e imediato na conservação preventiva da coleção. Para problematizar 
essa questão, faremos uma discussão com as professoras Sandra Baruki e Aline Lopes 
de Lacerda (Fundação Oswaldo Cruz), cuja pesquisa e cursos abordam essa temática 
(BARUKI; LACERDA, 2021).

4� Considerações finais
O diagnóstico forneceu uma visão ampliada que nos possibilita o planejamento de ações 
de conservação preventiva e curativa para o acervo. Deste modo, encaminhamos, a partir 
deste texto, a discussão de propostas, as quais se constituem como ações corretivas que 
podem ser planejadas para desacelerar ou interromper os riscos, tendo uma ação mais 
preventiva à coleção como um todo. Como definição de problemáticas e estabelecimento 
de prioridades, temos considerado a possibilidade de alterar as condições de armaze-
namento, acondicionamento e agrupamento no mesmo local das fotografias, de modo a 
criar uma barreira à instabilidade climática e, concomitante, organizar um fluxo de trabalho 
para catalogação dessas cópias.

Dado às condições restritas de trabalho, devido à pandemia e ao funcionamento on-
line de muitas instituições, não foi possível realizar a observação com recursos de um 
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laboratório. No entanto, através da observação simples, com lupas 8x e 30x, com micros-
cópio portátil digital e observação com luz rasante, foi possível realizar um exame criterioso.

A questão que se apresenta é a necessidade de uma investigação mais aprofun-
dada sobre o tipo de dano encontrado em algumas emulsões e nos papéis cartão. A 
pesquisa sobre os tipos de micro-organismos que estão afetando alguns materiais seria 
fundamental para o tratamento técnico embasado pela conservação curativa, mantendo 
a originalidade da fotografia. É interessante observar que as fotos montadas serão abor-
dadas como um conjunto, como um documento com a assinatura do fotógrafo (ou com o 
título e a data). Além disso, selecionamos objetos únicos, como uma fotomontagem, por 
exemplo, no sentido que não existe o negativo original. Essas ações, em integração com 
a conservação preventiva, apontam, portanto, para boas práticas sustentáveis, no intuito 
de preservação da coleção.

Consideramos que essa pesquisa sobre conservação fotográfica, tendo como estu-
do de caso a coleção no processo gelatina e prata, trará contribuição para o campo de 
conhecimento da Conservação. Por meio desse processo é que ficou conhecido o termo 
fotografia “analógica” ou “química”, que não mais mantém sua dominância exclusiva como 
processo fotográfico na atualidade, abrindo espaço para a fotografia digital. No entanto, 
com ações de conservação poderá ter uma salvaguarda e ser visto como objeto e docu-
mento, como obra de arte, como arquivo, enfim, como objeto de profundo afeto, merece-
dor do nosso maior respeito.

As ações do projeto foram sendo documentadas para compor um vídeo apresentan-
do depoimentos de Luiz Carlos Felizardo e o processo do diagnóstico de conservação 
de suas fotografias, de modo que visam a estimular o acesso e a discussão desses co-
nhecimentos na comunidade de fotógrafos, conservadores, museólogos, instituições e 
demais redes.
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• Resumo
Os materiais têxteis são importantes evidências de diversos aspectos da vida humana, 
podendo a eles ser atribuído o valor de documentos. No entanto, os tecidos possuem uma 
natureza orgânica e frágil, o que faz deles materiais muito impermanentes. Por isso, en-
contrar vestígios deste material em contextos arqueológicos é algo extremamente raro e, 
quando acontece, estes se apresentam muito deteriorados. Na contramão desta realidade, 
estão os tecidos escavados em sítios arqueológicos da Antártica pelos pesquisadores do 
Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas (LEACH) e que aqui serão abor-
dados. Sendo assim, as coleções têxteis antárticas contêm um potencial de informações 
muito rico e que deve ser preservado. A limpeza é um dos procedimentos mais importan-
tes e mais discutidos quando se trata da preservação de tecidos. Algumas das complexi-
dades da limpeza de tecidos arqueológicos são: como realizar um tratamento irreversível 
em um material em que até mesmo as sujidades possuem potencial informacional? Como 
encontrar o equilíbrio entre a preservação dos tecidos e a manutenção das evidências 
neles contidas? Essas questões motivaram a realização deste trabalho que, através do 
desenvolvimento de um protocolo de limpeza, buscou discuti-las e respondê-las em algu-
ma medida, buscando assim potencializar a preservação dos tecidos arqueológicos pro-
venientes da Antártica. Para isso, baseando-se em um levantamento bibliográfico prévio, 
foram estudadas duas amostras de tecidos através de análises laboratoriais e também 
realizada a limpeza de cada uma delas. Acredita-se que foi desenvolvido um protocolo efi-
ciente para a estabilização dos materiais têxteis que se assemelhem aos casos tratados, 
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coerente com a infraestrutura e com os recursos humanos e financeiros disponíveis para 
o LEACH, demonstrando que o melhor tratamento é aquele que é possível. 

Palavras-Chave: conservação e restauração de tecidos; limpeza de tecidos arqueo-
lógicos; arqueologia antártica.

• Abstract
Textile materials are important evidence of several aspects of human life, and the value of 
documents can be attributed to them. However, they have an organic and fragile nature, 
which makes them very impermanent materials. For this reason, finding traces of these 
materials in archaeological contexts is something extremely rare, and when this happens, 
they are in very deteriorated conditions. Against the grain are the fabrics excavated at 
archaeological sites in Antarctica by researchers from the Laboratory of Antarctic Studies 
in Human Sciences (LEACH), which will be studied here. Thus, the Antarctic textile collec-
tion contains a very rich informational potential that must be preserved. Cleaning is one of 
the most important and most discussed procedures when it comes to fabric preservation. 
Some of the challenges of cleaning archaeological textiles are: how to perform an irrever-
sible treatment on a material in which even the dirt has informational potential? And how 
to find the balance between preserving fabrics and maintaining the evidence contained in 
it? These questions motivated this study, which, through the development of a cleaning 
protocol, sought to discuss and answer them to some extent, seeking to enhance the 
preservation of archaeological textiles from Antarctica. With this aim, based on a previous 
bibliographic survey, two tissue samples were studied through laboratory analyzes, and 
the cleaning of each one was carried out. We believe that an efficient protocol has been 
developed for the stabilization of textile materials that resemble the treated cases, consis-
tent with the infrastructure, and the human and financial resources available for LEACH, 
demonstrating how the best treatment is the one that’s possible.

Keywords: textile conservation; cleaning of archaeological textiles; antarctic archeology.

1� Introdução
Os materiais têxteis são importantes evidências de diversos aspectos da vida humana, 
podendo ser considerados documentos que contam sobre as atividades humanas. No 
entanto, eles possuem uma natureza orgânica e frágil, o que faz deles materiais muito 
impermanentes, que dificilmente são preservados em bom estado de conservação fora 
de condições ambientais muito específicas (CYBULSKA e MAIK, 2007, p. 185). Por isso, 
encontrar vestígios deste material em contextos arqueológicos é algo extremamente raro 
e quando acontece estes se apresentam muito deteriorados, o que dificulta sua preserva-
ção pós contexto deposicional, bem como na obtenção de algumas informações por meio 
da análise material. Na contramão desta realidade apresentada, estão os tecidos esca-
vados em sítios arqueológicos da Antártica e que aqui serão abordados. De acordo com 
Zarankin et al (2011), as condições ambientais do continente preservaram uma grande 
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quantidade de vestígios têxteis e em um estado de conservação melhor do que quando 
comparado aos tecidos recuperados em outros contextos arqueológicos. Tendência que, 
segundo Radicchi et al (2021), é reforçada pela inexistência de interferência humana1. 
Isso faz com que as coleções têxteis antárticas contenham um potencial de informações 
muito rico e que deve ser preservado da melhor maneira possível. 

Dentro da área de conservação e restauração de tecidos, a limpeza é um dos pro-
cedimentos mais importantes e mais discutidos (LANDI, 1992, p. 70). É por meio dela 
que se proporcionam melhores condições de preservação e estudo para os tecidos, no 
entanto, este é um tratamento irreversível e que apresenta riscos de danos ao material. 
Nesse sentido, destacam-se as seguintes complexidades sobre a limpeza de vestígios 
arqueológicos têxteis: como realizar um tratamento irreversível em um material em que 
até mesmo as sujidades possuem potencial informacional? Como encontrar o equilíbrio 
entre a preservação dos tecidos e a manutenção das evidências neles contidas? Essas 
questões motivaram a realização deste trabalho que, através do desenvolvimento de um 
protocolo de limpeza, espera discuti-las e respondê-las em alguma medida buscando as-
sim potencializar a preservação dos tecidos arqueológicos provenientes da Antártica. Isto 
tendo em mente que, “na maioria das vezes, a conservação é bem-sucedida por meio de 
um compromisso razoável” (VIÑAS, 2014, p. 5 apud RADICCHI et al, 2021, p. 8) e que “a 
melhoria parcial é melhor do que a destruição total” (LANDI, 1992, p. 79). Portanto, os pro-
cedimentos de limpeza para a conservação não buscam retirar 100% das sujidades, mas 
sim estabilizar esses materiais, assegurando melhores condições para sua preservação. 
Sendo assim, foram estudadas duas amostras de tecidos recuperadas por meio das esca-
vações feitas na Antártica pelo Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas 
(LEACH). Os vestígios foram encontrados em acampamentos de caçadores de animais 
marinhos, os quais foram os primeiros grupos a chegar e explorar esse território, durante 
o século XIX. Após escavados, eles foram trazidos para o LEACH, que se encontra dentro 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde são preservados e estudados. 
Dentro do contexto do laboratório, percebeu-se a importância do desenvolvimento de um 
protocolo que orientasse os tratamentos de limpeza dos materiais têxteis, coerente com 
as particularidades físicas e estado de conservação destes, levando em conta a infra-
estrutura e os recursos humanos e financeiros disponíveis. Pontua-se também a identi-
ficação da existência de um caso de estudo interessante para a área de conservação e 
restauração de tecidos. Dentro desta área, a abordagem de procedimentos em tecidos 
arqueológicos é limitada, talvez justamente pela raridade destes, e mais restritas ainda 
são as obras que tratem desse assunto escritas em língua portuguesa. Então, este tra-
balho parte de princípios e técnicas aplicadas à limpeza de tecidos históricos, buscando 
adaptá-los ao contexto arqueológico antártico (mas que também podem ser aplicados a 
outros contextos semelhantes).

O estudo2 desenvolvido teve como fundamentação teórica trabalhos de importantes 
autores tanto da área de Conservação e Restauração quanto da Arqueologia Histórica, 
em acordo com o caráter interdisciplinar inerente a ele. A associação dos pensamentos 

1    Exceto a realizada para fins científicos.
2   Este artigo é uma adaptação do Trabalho de Conclusão de Curso em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 
(UFMG), da autora Jéssica Campos. Ele foi orientado pela Prof.ª Amanda Cordeiro e co orientado pelo Prof.º Andres Zarankin, que é 
também coordenador do LEACH e concedeu o acesso ao acervo para realização deste trabalho.
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próprios dessas duas áreas de conhecimento é essencial para garantir a preservação 
adequada do patrimônio arqueológico. Assim como as ações dos profissionais conser-
vadores-restauradores e arqueólogos devem ser sempre coordenadas, sendo que, em 
muitos casos, concessões deverão ser feitas por ambos em busca do equilíbrio. A síntese 
da natureza da relação entre essas duas áreas pode ser explicada pela frase a seguir.

No passado, sem dúvida, a negligência com a conservação resultava da falta 
de uma profissão definida e reconhecida para fornecer a orientação e os co-
nhecimentos necessários para garantir a preservação, à qual se pode acres-
centar que o interesse primário da arqueologia está na pesquisa e no conteúdo 
informativo de locais e seus objetos enterrados, em vez de patrimônio cultural 
que precisa de proteção e preservação. Nos últimos tempos, no entanto, cada 
vez mais um papel central na conceituação, tomada de decisão e implemen-
tação em relação à preservação de materiais e sítios arqueológicos tem sido 
reivindicado como domínio da conservação. É claro também que a conservação 
amadureceu como uma profissão verdadeiramente interdisciplinar em resposta 
a necessidades que transcendem o papel tradicional do técnico de conservação 
que trabalha em um sítio arqueológico. Na verdade, a interface entre a arque-
ologia e a conservação tem se tornado mais forte, particularmente porque uma 
abordagem holística para a tomada de decisão que inclui as partes interessadas 
e o envolvimento da comunidade se tornou mais a norma no planejamento, 
avaliação, gestão e conservação de sítios arqueológicos e coleções.  (WORLD 
ARCHAEOLOGICAL CONGRESS, 2006, p. 1, tradução nossa.)

Sendo assim, quando se trata de vestígios arqueológicos, é preciso pensar Arque-
ologia e Conservação de forma integrada. Se a Arqueologia usa a cultura material para 
compreender o passado, é apenas através do reconhecimento da necessidade de inte-
gração às práticas de conservação que ela garantirá os melhores resultados. Somado a 
isso, as decisões de conservação devem ser tomadas junto à equipe arqueológica, para 
que estas não impliquem na perda de informações. Ou seja, apenas quando integramos 
essas duas disciplinas que os resultados de seus estudos se potencializam. As ações re-
alizadas no LEACH seguem essa premissa, as equipes de arqueologia e de conservação 
trabalham em conjunto, e percebe-se nitidamente como isso intensifica a construção de 
conhecimento. Em acordo com as considerações feitas acima, este trabalho se iniciou 
com uma consulta à equipe arqueológica do LEACH, para compreender as necessidades 
e as particularidades do acervo têxtil do ponto de vista arqueológico. A metodologia seguiu 
através da realização do levantamento bibliográfico dentro das áreas de conhecimento 
relacionadas ao trabalho. Foram selecionados os casos de estudo e realizadas as aná-
lises laboratoriais destes. Então, a partir do levantamento e estudo dos tipos de limpeza 
têxtil, bem como da observação das características dos materiais, foram selecionados os 
métodos de limpeza que poderiam ser adaptados e utilizados nas amostras em questão. 
Foram realizadas as limpezas e seus resultados foram também observados a partir de 
análises laboratoriais.

2� Metodologia
A construção deste protocolo de limpeza para tecidos arqueológicos antárticos se iniciou a 
partir de um levantamento bibliográfico sobre os princípios e as técnicas já utilizadas para 
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a limpeza de tecidos históricos. O levantamento dos tipos de limpeza de tecidos históricos 
feito por Rey (2017) direcionou este estudo para os métodos de limpeza possíveis. 

Para o estabelecimento de um protocolo de limpeza que abarcasse a maior parte dos 
itens têxteis do LEACH, optou-se por realizar os testes em amostras com características 
diferentes, variando nos tipos de fibras e técnicas construtivas. Por isso, foram selecio-
nados um tecido de ponto e um tecido plano, os quais aparentemente eram compostos 
por materiais diferentes. As duas amostras selecionadas também apresentavam estados 
de conservação diversos um do outro, como será comentado mais à frente, o que gera 
discussões e escolhas distintas em relação aos procedimentos de limpeza. Outro critério 
para a seleção dos itens a serem tratados foi evitar trabalhar com vestígios de especial in-
teresse ou únicos, já que, por se tratar de um estudo experimental, estes poderiam sofrer 
danos. Somado a isso, o fato desta pesquisa ter sido realizada no contexto de um trabalho 
de conclusão de curso de graduação influenciou na quantidade e tamanho das amostras. 
Por fim, chegou-se aos itens demonstrados abaixo.

Inicialmente, foram realizadas análises cujos objetivos eram o estudo da técnica 
construtiva, da composição material e do estado de conservação do tecido e o auxílio na 
seleção e execução do método de limpeza mais adequado. As análises foram as mesmas 
para ambos os tecidos e serão descritas a seguir. 

Primeiramente, foi realizada a documentação fotográfica dos fragmentos têxteis. Os 
tecidos foram observados através de um microscópio USB com um aumento de 25x até 
400x e um microscópio estereoscópio com aumento de 20x a 40x. Isso possibilitou a de-
finição da torção dos fios e confirmou as hipóteses sobre os ligamentos que constituíam 
as amostras, feitas baseadas em conhecimentos adquiridos previamente e através da 
consulta a trabalhos sobre os tecidos do LEACH (SALERNO, 2006, 2011). Para ter a con-
firmação da natureza material de cada fibra, foram montadas lâminas com dispersões de 
fragmentos de cada um dos tecidos3. No entanto, diante da impossibilidade de realizar as 
análises das dispersões, esta pesquisa se baseou tanto nas hipóteses levantadas como 
na observação do comportamento material, de modo a guiar suas discussões e ativida-
des práticas.

Através do microscópio USB foi possível também observar a condição estrutural dos 
fios, os tipos e o nível de sujidades e como estas estavam aderidas aos fios. Com o uso 

3   As atividades do laboratório em que seriam realizadas as análises das dispersões, por possuir um equipamento adequado para 
isto, foram temporariamente suspensas em decorrência de contaminação de funcionários pela Covid-19 e não foram retomadas até o 
prazo de conclusão deste trabalho.

Figura 1: Tecido plano. 
Foto: Jéssica Campos.

Figura 2: Tecido de ponto. 
Foto: Jéssica Campos.
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de uma lupa e uma régua, definiu-se a densidade do tecido plano. Realizou-se também a 
medição do pH de cada um dos fragmentos com o uso de fitas medidoras. Como havia a 
intenção de serem realizados testes de limpeza em meio aquoso, recolheu-se pequenos 
fragmentos de fios já desprendidos dos tecidos e eles foram colocados em um becker com 
água destilada para se observar o comportamento das fibras em contato com a umidade. 
Finalmente, em posse dos resultados obtidos, através de cada análise e dos estudos 
bibliográficos feitos previamente, foram definidos os métodos de limpeza a serem realiza-
dos, as substâncias que seriam ou não usadas (como detergentes e “agentes protetivos”) 
e os métodos de secagem.

• Tecido plano
O tratamento foi iniciado com a limpeza mecânica do fragmento. Com o uso de um pincel 
de cerdas macias, as sujidades foram delicadamente empurradas em direção ao bocal do 
micro aspirador, todo o procedimento foi monitorado com o auxílio de uma lupa de mesa. 
Tentou-se realizar essa ação nos dois sentidos dos fios, no entanto, devido à fragilidade 
acentuada da peça e visando minimizar o risco de danificar seus fios, optou-se pelo uso 
apenas da sucção controlada no processo de limpeza mecânica. Com a pinça foram reti-
radas as sujidades particuladas maiores.

Esse fragmento de tecido plano possuía dobras e vincos, os quais inviabilizavam a 
análise mais precisa da superfície. Sendo assim, decidiu-se, após o processo de limpeza 
mecânica, eliminá-las utilizando um umidificador ultrassônico. O fato de as fibras se rela-
xarem com a umidade que foi sendo lentamente aportada pelo umidificador possibilitou 
reacomodá-las na posição desejada. Assim, foi realizada a limpeza mecânica com pinça 
e sucção controlada nas áreas que estavam escondidas pelas dobras. Nesse momento, 
foi realizada a primeira medição de pH. Aproveitou-se da umidade já aplicada para iniciar 
a limpeza aquosa em seguida. 

Para a limpeza em meio aquoso deste tecido, julgou-se melhor realizá-la através de 
capilaridade, seguindo o método descrito por Rey (2017), no qual a água entra em conta-
to com o tecido através de mata-borrões umedecidos com água destilada ou deionizada. 
Então, sucessivamente, folhas de mata-borrão umedecido foram colocadas sobre o teci-
do, utilizando um tule como interface entre os dois para evitar movimentação e perdas do 
suporte têxtil. Por cima do conjunto foi colocada uma placa fina de vidro para garantir o 
contato uniforme entre o mata-borrão e o tecido. Após crescentes intervalos de tempo cro-
nometrados, o mata-borrão era trocado, e observado o comportamento do tecido frente ao 
procedimento, assim como a quantidade de sujidades transportadas para o mata-borrão 
pela água. O procedimento foi realizado em ambos os lados do tecido e foi interrompido 
no momento em que os mata-borrões permaneciam limpos após o contato com o tecido. 
Então, colocou-se um mata-borrão seco sobre o tecido e a placa de vidro por cima, este 
conjunto foi posicionado dentro de uma bandeja e ela foi guardada dentro de uma das 
geladeiras do laboratório, a uma temperatura de aproximadamente 5ºC. No dia seguinte, 
o tecido estava seco.
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Analisou-se o tecido seco no microscópio estereoscópio e no USB e concluiu-se que 
ainda estavam presentes, em zonas pontuais, uma “massa” de sujidades e particulados 
grandes aderidos à trama. Então, decidiu-se fazer uma segunda etapa de limpeza usando 
tanto os métodos mecânicos quanto aquosos e concomitantemente o microscópio estere-
oscópio para observação. Inicialmente, com o tecido sob o microscópio, toda a superfície 
têxtil foi revisada em busca das sujidades particuladas e, assim, com o uso de pinças e 
espátulas procurou-se retirá-las ou transformá-las em partes menores e menos aderidas 
aos fios. Depois, umedeceu-se todo o tecido novamente, realizando o mesmo sistema de 
capilaridade usado anteriormente. Com um conta gotas aplicou-se água destilada dire-
tamente sobre as áreas em que ainda havia resquícios da “massa” de sujidades, em se-
guida, retirou-se o excesso de umidade com um pedaço de mata-borrão. O procedimento 
foi repetido cerca de quatro vezes e voltou-se com o tecido para o microscópio, onde 
observou-se que a “massa” havia amolecido. Então, sob o microscópio e com o uso de 
uma ferramenta de ponta fina, que tinha capacidade de ser introduzida entre a trama sem 
danificá-la, empurrou-se para fora do ligamento do tecido essas sujidades. A secagem foi 
realizada da mesma forma que anteriormente e o pH foi medido durante os dois períodos 
de limpeza antes do tecido ser colocado para secagem ambas as vezes.

• Tecido de ponto
O tratamento do tecido de ponto iniciou-se da mesma forma que do tecido plano, através 
da limpeza mecânica com pincel, micro aspirador, pinças e espátulas, em ambos os lados.

Para a limpeza em meio aquoso do tecido de ponto, optou-se por realizar o tratamen-
to de imersão, baseado em reflexões e em teste previamente executados, os quais serão 
explicados durante a discussão dos resultados. Antes de submeter o tecido a tal processo 
de limpeza, foi necessário prepará-lo, encapsulando-o entre dois pedaços de tule unidos 
por meio de costura. Esse conjunto foi, então, posicionado no interior de uma bandeja so-
bre uma película de filme de poliéster. Por meio de uma pisseta, despejou-se lentamente 
água destilada dentro da bandeja, até que a superfície do tecido estivesse completamen-
te coberta por um fio de água. Foi estimulada a saída das sujidades com uma manta de 
polietileno expandido. Neste primeiro período, foram realizadas 10 imersões de 3 minu-
tos cada. A cada troca de água, o tecido era virado de lado, procurando garantir que o 
máximo de sujidades fossem retiradas do interior das fibras. Ao final da décima imersão, 
percebeu-se que a estrutura começava a se abrir em alguns pontos da amostra, então, 
decidiu-se finalizar o processo. Por fim, realizou-se a limpeza aquosa em plano inclinado 

Figura 3: esquema dos materiais usados 
na limpeza aquosa por capilaridade.

Figura 4: perfil do conjunto de materiais mostrando a 
sequência destes
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de forma que esta funcionou como uma espécie de enxágue final. Durante o tratamento, 
foi coletada a água de cada uma das imersões para realizar medições de pH e, também, 
para observar possíveis deposições de sujidades no fundo do recipiente de coleta. A me-
dição do pH foi feita no tecido antes da limpeza, na água dos três primeiros e do último 
banho e no tecido antes de ser preparado para a secagem.

Já fora da bandeja utilizada durante a limpeza, retirou-se o excesso de umidade 
através do uso de um mata-borrão seco. Então, o tecido, envolto em duas camadas de 
mata-borrão seco e placa delgada de vidro, acima e abaixo dele, foi levado a um congela-
dor doméstico para secagem. Ele permaneceu dentro do congelador a uma temperatura 
de -23ºC por quatro dias, quando estava apenas levemente úmido foi transferido para a 
geladeira, onde permaneceu à temperatura de 1ºC por mais dois dias até estar comple-
tamente seco.

O tecido seco foi analisado com o microscópio estereoscópio e USB para se obser-
var os resultados da limpeza e foi encontrada uma região coberta por uma “massa” de 
sujidades e alguns particulados grandes entre alguns fios. Tentou-se retirar esses parti-
culados com pinças e espátulas com o auxílio de um microscópio. No entanto, a natu-
reza das fibras, assim como o tipo de ligamento do tecido, não permitiu a obtenção de 
sucesso nesse procedimento sem que a estrutura do fragmento têxtil fosse danificada. 
Então, prosseguiu-se para um segundo período de limpeza aquosa, no qual o estímulo 
com a manta de polietileno expandido foi feito pontualmente na região encoberta pela 
“massa” de sujidades. Da mesma forma que descrito anteriormente, realizaram-se mais 
três imersões, mas, dessa vez, sem cronometrar o tempo, a duração delas baseou-se na 
observação do comportamento do tecido. Durante a terceira imersão, observou-se que a 
trama da região tratada começava a se abrir e, portanto, o processo foi interrompido. Em 
seguida, realizou-se a limpeza aquosa por capilaridade, mas, nesse caso, o tecido foi co-
locado entre dois mata-borrões, sendo que o de baixo permanecia seco e o de cima era 
umedecido. Aconteceram seis trocas de mata-borrão, nas quais cada um permaneceu em 
contato com o tecido por um intervalo de tempo cronometrado. As trocas aconteceram a 
partir da observação da quantidade de sujidades transferida para o mata-borrão e o pro-
cesso foi interrompido após dois deles permanecerem limpos. Durante os procedimentos, 
a evolução da limpeza foi sendo acompanhada através do microscópio estereoscópio. Por 
fim, a secagem se deu da mesma maneira que anteriormente.

Figura 5: tecido encapsulado.
Foto: Amanda Cordeiro.

Figura 6: estímulo à saída de 
sujidades durante a limpeza.

Foto: Amanda Cordeiro.
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3� Resultados e discussão
• Tecido plano

O fragmento escolhido é um tecido plano de trama aberta e fios finos e tem coloração 
marrom escura. Os fios que compõem a trama e o urdume têm ligamentos em tafetá, ou 
seja, “cada fio da trama passa alternadamente por cima e por baixo de cada fio do urdu-
me, resultando numa tela que lembra um tabuleiro” (PEZZOLO, 2019, p. 154). No entanto, 
por tratar-se de um fragmento de tecido sem a ourela, não foi possível identificar com 
precisão os sentidos da trama e do urdume. Por isso, optou-se por estabelecer um ponto 
de referência na amostra e, a partir deste, determinar o sentido dos fios como horizontal 
e vertical. Contudo, observado o ligamento têxtil no microscópio, identificou-se partes em 
que no sentido vertical é possível encontrar fios paralelos em melhor estado de conser-
vação (mais resistentes) e mais torcionados, o que, como indica Salerno (2006), pode 
revelar que este seja o sentido do urdume. 

Urdume: apresenta maior qualidade. Seus fios costumam ser finos –uma ou 
mais pontas–, pois são submetidos a uma alta torção para resistir à abrasão da 
lançadeira e à tensão do tear. Consequentemente, eles são mais alongados. 
Trama: Apresenta qualidade inferior. Seus fios tendem a ser mais grossos - fio 
único - pois estão sujeitos a menos torção. Eles geralmente são ondulados (SA-
LERNO, 2006, p. 68, tradução nossa).

Porém, essa característica não é regular em toda a estrutura, o que pode apontar 
para a possibilidade de se tratar de um tecido confeccionado artesanalmente. Os fios mais 
grossos possuem aproximadamente 0,5mm de espessura. Analisando o tecido de baixo 
para cima e da direita para esquerda, identificou-se que a torção dos fios é direta (em 
sentido horário), torção representada pela letra Z (SANTOS, 1987, p. 34). A densidade de 
fios encontrada foi de 11x11, ou seja, onze fios por centímetro na horizontal e onze fios 
por centímetro na vertical. A quantidade igual de fios nos dois sentidos por unidade de 
superfície é uma característica comum em tafetás (HOLLEN et al., 2001 apud SALERNO, 
2006, p. 67). Quanto à natureza das fibras desse tecido, acredita-se tratar de uma fibra 
celulósica, que, de acordo com as indicações feitas por Salerno (2006, 2011), pode-se 
tratar de fibras de rami ou talvez cânhamo.

Em relação ao estado de conservação do tecido, este se encontrava com várias 
deformações na trama, como dobras e vincos. Estava muito ressecado e quebradiço, de 
forma que a manipulação implicava na perda de fibras. Notou-se a presença de vários 
fios rompidos, principalmente no sentido definido como horizontal. Foi observada tam-
bém uma grande quantidade de fibras soltas, sujidades escuras que se assemelham a 
resíduos de fibras degradadas, solo e pedras tanto na superfície, quanto no interior do 
ligamento têxtil. 

No que se refere à limpeza mecânica, a sucção controlada, as pinças e as espátulas 
se mostraram especialmente úteis na retirada de partículas aderidas. Fazer essa limpeza 
sob o microscópio estereoscópio melhorou consideravelmente a capacidade de identificar 
e retirar sujidades sem danificar a estrutura têxtil. Por isso, recomenda-se que o uso deste 
equipamento seja, sempre que possível, associado à limpeza. Já sobre a etapa em que o 
umidificador ultrassônico foi usado para remover dobras e vincos presentes na estrutura, 
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o tecido o suportou bem porque, através do uso do umidificador ultrassônico, o aporte de 
umidade se dá de forma lenta e gradual, o que faz com que não ocorram movimentações 
bruscas do suporte. Muito provavelmente por essa razão o processo apresentou um resul-
tado positivo. Esse tratamento melhorou consideravelmente a visualização da forma de li-
gamento e das características dos fios, removeu áreas de dobras e vincos que futuramen-
te poderiam se converter em zonas de fragilidade/ruptura, conferiu alguma flexibilidade ao 
tecido e garantiu o acesso aos agentes de limpeza por toda a extensão têxtil. Durante as 
análises, o estado de conservação observado levantou a suspeita de que este tecido não 
suportaria a aplicação de umidade direta, de forma que o teste de inserir um fragmento 
dentro de um becker com água nos confirmou a hipótese. Isso acontece, pois as fibras em 
contato com a água tendem a expandir, mas seu estado de conservação frágil não permite 
que estas suportem as variações dimensionais e elas acabam por se desintegrar. Somado 
a isso, o fato de os fios terem se movimentado com o uso do pincel na limpeza mecânica 
levou à conclusão de que, no caso da limpeza aquosa em plano inclinado, esta poderia 
resultar no mesmo efeito, ainda que a inclinação adotada fosse pequena. Sendo assim, o 
método de aplicação de umidade indiretamente foi selecionado. A placa de vidro que foi 
colocada sobre o conjunto (tecido + mata-borrão) tinha a função de manter o mata-borrão 
em contato uniforme com toda a extensão do tecido. No entanto, no início, houve a preo-
cupação de que o peso da placa de vidro sobre o tecido pudesse resultar no colapso dos 
fios, por isso, selecionaram-se placas de vidro delgado (0,5cm de espessura) e iniciou-se 
com menores intervalos de contato, para observar o comportamento do tecido em rela-
ção ao tratamento. Este suportou muito bem o peso do vidro e a condição geral da trama 
não sofreu alterações negativas. Outra possibilidade indesejada era que a textura do tule 
deixasse algum tipo de marca na superfície têxtil, ou que o tule interferisse no processo 
de capilaridade, ambas também não aconteceram. Devido à possível natureza oleosa 
das sujidades na superfície têxtil, assim como a tensão superficial da água, somente a 
partir do segundo mata-borrão que o tecido começou a umedecer. Do segundo ao quinto 
mata-borrão, após o contato com o tecido, estes apresentavam manchas escurecidas, 
sujidades particuladas e algumas fibras aderidas. Em relação ao pH, em todas as medi-
ções (antes, durante e após os períodos de limpeza), a fita medidora indicou o valor 5. O 
objetivo dessas medições foi monitorar as variações de pH durante o tratamento, já que 
tais variações podem resultar em danos irreversíveis, sobretudo para fibras celulósicas.

A secagem ocorreu dentro da geladeira e teve resultados muito satisfatórios. Optou-
-se por não realizar a secagem ao ar, pois as limpezas foram realizadas durante o mês 
de fevereiro, em que as chuvas intermitentes acentuaram as variações de temperatura e 
umidade. Sendo assim, a geladeira funcionou como um ambiente controlado, onde não 
acontecem mudanças bruscas de temperatura e umidade, às quais o tecido estaria ex-
posto, caso secasse no ambiente do laboratório. Esse ambiente controlado evitou que o 
suporte têxtil fosse submetido a movimentações bruscas durante a secagem. Se atribuiu 
também à pequena quantidade de umidade aplicada e à composição estrutural do tecido 
(fios finos e trama aberta) a secagem ter ocorrido em tempo tão curto, que resultou tam-
bém na não formação de micro-organismos. Após se optar por prosseguir com a limpeza 
e realizar-se os tratamentos pontuais sob o microscópio, obteve-se sucesso em retirar 
a “massa” de sujidades aderidas e a grande parte dos particulados aderidos à trama. É 
importante observar que mesmo o tratamento sendo pontual, todo o tecido foi umedecido. 
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Isso foi feito, pois, ao se umedecer somente uma parte do têxtil, são favorecidas movimen-
tações diferenciadas no suporte e possíveis tensões resultantes delas, o que pode causar 
danos estruturais no suporte já fragilizado da amostra. Durante o processo de limpeza, 
observou-se que a “massa” de sujidades em alguns pontos era composta apenas por uma 
grossa camada de solo; em outros, por uma mistura de solo com resíduos de fibra, já os 
particulados se tratavam de pequenas pedras. De maneira geral, o tecido suportou bem a 
limpeza, de modo que sua estrutura não sofreu danos significativos. No entanto, a quan-
tidade de sujidades transferida para os mata-borrões foi pouca em relação ao esperado 
de um tecido que estava enterrado e não suportou uma limpeza mecânica mais efetiva. 

No microscópio ainda é visível uma grande quantidade de solo aderido às fibras. Uma 
hipótese para a dificuldade de remoção dessas sujidades é a presença de substâncias 
gordurosas (próprias do ambiente antártico), mantendo-as fortemente aderidas. Mesmo 
assim, diante da impossibilidade de ir além, devido às condições materiais do tecido, os 
resultados são considerados satisfatórios, uma vez que o tecido permaneceu íntegro, as 
deformações na trama foram corrigidas, alguma flexibilidade foi devolvida aos fios e toda 
a sujidade mais expressiva foi retirada. 

• Tecido de ponto
O fragmento de tecido de ponto possui coloração escura e sua estrutura é feita em técnica 
jersey. Essa é uma das formas mais básicas do tricô e está muito presente nos vestígios 
escavados pelo LEACH. O resultado é o lado direito do tecido com colunas longitudinais 
e o lado avesso com passadas latitudinais. Quanto à natureza das fibras, de acordo com 
os trabalhos de análise dos tecidos do acervo do LEACH feitos por Salerno (2006, 2011), 
é comum encontrar tecidos de ponto feitos em lã, informação condizente com as caracte-
rísticas das fibras observadas no microscópio USB. Os fios têm aproximadamente 2mm 
de espessura. Determinar o sentido da torção dos fios apresentou dificuldades, pois a 
quantidade de sujidades na superfície era tamanha que limitava a visualização. Ao iden-
tificar-se uma parte do tecido que permitiu uma boa visualização, assim, concluiu-se que, 
analisando de baixo para cima e da direita para a esquerda, a torção dos fios é direta. 

Figura 7: fragmento de tecido plano após o tratamento 
de limpeza. Foto: Jéssica Campos.
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Pode-se considerar que o estado de conservação deste fragmento é melhor do que o 
anterior. Ele não apresentava deformações em sua estrutura, tendo fios rompidos apenas 
nas extremidades (provavelmente resultado do processo que o desprendeu do objeto do 
qual era parte) e ainda possuía alguma flexibilidade. A primeira medição de pH indicou 
o valor 5, ou seja, ácido, resultado que pode justificar, em partes, sua melhor conserva-
ção, já que fibras de origens animais (proteicas), como lã, são melhores preservadas em 
ambientes levemente ácidos (CYBULSKA e MAIK, 2007; ENGLISH HERITAGE, 2012). 
No entanto, havia uma quantidade grande de sujidades, que impregnavam a superfície 
têxtil e dentro dos fios. Isso pode ser explicado pela baixa torção dos fios, que faz com 
que eles retenham mais sujidades (CYBULSKA e MAIK, 2007, p. 187); pela estrutura 
em escamas (cutículas) das fibras da lã (HAMILTON, 1999, p. 34) que também podem 
facilitar a permanência das sujidades no tecido; igualmente, pode-se pensar que a téc-
nica construtiva do tecido pôde contribuir para a retenção de sujidades, que podem ficar 
presas entre as laçadas. 

Após a limpeza mecânica com micro aspirador e pincel, já foi possível notar algu-
mas partes do tecido mais claras do que inicialmente. Com a pinça foi possível retirar as 
pedras maiores que estavam entre a estrutura do ligamento têxtil, mas aquelas que se 
situavam no interior dos fios não foi possível retirar sem causar danos a estes. Devido ao 
estado de conservação e às características da estrutura têxtil observadas, chegou-se à 
conclusão de que o tratamento de imersão seria mais eficaz em levar umidade ao tecido 
por completo, atingindo as sujidades de forma mais eficaz. Buscando confirmar a possi-
bilidade de realização desta limpeza, foi feito o teste de aplicação direta de água em um 
fragmento de fio. Este mostrou que possivelmente as condições estruturais do suporte 
permitiram que a amostra resistisse às variações dimensionais decorrentes do tratamento 
de limpeza por imersão. Quanto ao pH, durante e após a limpeza, o valor permaneceu 5.

De forma geral, pode-se dizer que o tecido suportou bem a imersão. A base de filme 
de poliéster, além de auxiliar muito na manipulação do tecido, evitou que as sujidades se 
espalhassem por toda a água, o que permitia a movimentação do fragmento para áre-
as dentro da bandeja, onde a água ainda estava limpa. Já o encapsulamento com tule 
funcionou como uma prevenção de perda, caso alguma parte do tecido começasse a se 
soltar durante a limpeza, de forma que auxiliou muito na manipulação durante as trocas 
de uma imersão para outra, mas dificultou na visualização do comportamento da estrutura 
têxtil durante a limpeza. Durante as imersões, uma grande quantidade de sujidades saiu 
do tecido e o estímulo com a manta de polietileno expandido intensificava essa saída. No 
entanto, durante o primeiro período de limpeza, mesmo ainda saindo uma quantidade re-
levante de sujidades, a limpeza teve que ser suspensa no momento em que se percebeu 
que algumas partes da estrutura dos pontos começavam a se abrir. Já durante o segundo 
período de limpeza aquosa, os efeitos do tratamento foram acompanhados durante as 
imersões com um microscópio estereoscópio e foi possível observar que grande parte 
da “massa” de sujidades foi removida, melhorando a visualização dos pontos. Tentou-se 
retirar mais dela com uma espátula e pinça, mas a quantidade de fibras que saíam junto 
era muito grande, o que impossibilitou o uso deste recurso. Quando um mata-borrão foi 
levemente pressionado sobre o tecido para retirar o excesso de umidade, percebeu-se 
que o papel absorveu uma quantidade relevante de sujidades e, por isso, optou-se por 
seguir o tratamento com a limpeza aquosa por capilaridade.
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Quanto ao critério de escolha do método de secagem, o congelamento, este se deu 
para usar o espaço de experimentação que um trabalho como este oferece e entender até 
que ponto o laboratório pode se valer dos benefícios desta técnica, a qual é considerada 
interessante para a secagem de materiais arqueológicos orgânicos. De fato, é recomen-
dada que a secagem por congelamento ocorra no vácuo (nesse caso, sendo conhecida 
como liofilização), onde há um controle maior do processo (PEACOCK, 1990, p. 22). 
Contudo, a técnica também pode ser realizada em pressão atmosférica em um freezer do-
méstico (ENGLISH HERITAGE, 2012, p. 21). Sendo assim, o congelamento foi realizado 
em um freezer doméstico, pois é o que se tinha acesso no momento e cuja aquisição pode 
ser mais viável diante da realidade do LEACH. Os resultados gerais da primeira secagem 
foram melhores do que os da segunda. Em ambas não houve distorções dimensionais 
ou alterações superficiais indesejadas nos fios. No entanto, após a segunda secagem, 
alguns pontos da estrutura têxtil se abriram e alguns fios se romperam na área em que 
foi realizado o tratamento pontual. Não é possível afirmar se esse rompimento foi cau-
sado durante a limpeza ou a secagem. Ao observar essa área logo após a imersão, não 
foram identificados rompimentos, apenas que a trama da região tratada começava a se 
abrir, essa ocorrência foi observada apenas após a secagem. Alguma quantidade dessa 
“massa” foi removida, mas não se acredita que isso tenha superado os danos causados à 
estrutura têxtil por esse segundo período de limpeza aquosa.

Figura 8: tecido de ponto lado direito 
antes do procedimento de limpeza. 

Foto: Jéssica Campos.

Figura 10: tecido de ponto lado direito 
após procedimento e limpeza.

Foto: Jéssica Campos.

Figura 9: tecido de ponto lado 
avesso antes do procedimento de 
limpeza. Foto: Jéssica Campos.

Figura 11: tecido de ponto lado avesso 
após procedimento de limpeza.

Foto: Jéssica Campos.
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A quantidade de sujidades que permaneceu no tecido após a limpeza ainda é maior 
do que a desejada, sendo mais expressiva no lado direito. E, aqui, somada à hipótese da 
presença de sujidades gordurosas já mencionadas, atribui-se essa grande permanência 
de sujidades à estrutura dos fios e à natureza das fibras explicadas acima. Além disso, 
acredita-se que o resultado de um lado ter apresentado mais dificuldades na limpeza do 
que o outro pode se relacionar com a diferença entre os formatos dos pontos, onde as 
cavidades resultantes da tipologia de ponto que compõem o lado direito podem o tornar 
mais suscetível à retenção de sujidades.

Finalmente, após todo esse procedimento de limpeza e secagem, o tecido apresenta 
uma coloração mais clara, também, adquiriu mais flexibilidade e uma grande quantidade 
de sujidades foi retirada.

4� Considerações finais
O presente trabalho se propôs, primeiramente, a aprofundar as colaborações entre as 
áreas da Arqueologia e da Conservação e Restauração de Bens Culturais, como forma de 
evidenciar a importância e o potencial de mútuo benefício. Somado a isso, ele se dedicou 
a investigar e a disponibilizar conhecimentos sobre o tratamento de limpeza de um mate-
rial ainda pouco explorado pela Conservação e Restauração, os tecidos arqueológicos. 
Para isso, desenvolveu-se um protocolo que orientasse os tratamentos de limpeza dos 
materiais têxteis provenientes de sítios arqueológicos antárticos, escavados, estudados e 
preservados pelos profissionais do LEACH. 

Com relação aos resultados obtidos e discutidos, algumas considerações devem ser 
feitas. A escolha de dois fragmentos com técnicas construtivas, materiais e estados de 
conservação distintos, teve o objetivo de estabelecer um protocolo que abarcasse um 
grande conjunto de características presentes na coleção. Isso nos possibilitou observar 
as diferentes possibilidades de comportamento material frente aos diferentes métodos de 
limpeza. O que enriqueceu os conhecimentos derivados deste trabalho e que poderão ser 
aplicados ao tratamento do acervo do LEACH e daqueles com características semelhan-
tes. Quanto à secagem, em ambos os casos, ela foi realizada em ambientes artificiais, 
como a geladeira ou o freezer, pois buscou-se um ambiente controlado, onde fossem mi-
tigados os possíveis efeitos negativos decorrentes da movimentação do suporte durante 
a secagem. Além disso, durante o desenvolvimento deste protocolo de limpeza, pôde-se 
confirmar a importância da associação entre diferentes técnicas de limpeza, agindo em 
acordo com as necessidades e as limitações apresentadas pelas respostas dos materiais 
às intervenções neles realizadas. 

Em relação à limpeza do tecido plano, o uso de pinças e espátulas se mostrou es-
pecialmente útil para a retirada de partículas maiores e das massas de solo fortemente 
aderidas. Em relação à secagem deste, o procedimento usado confirmou que, na im-
possibilidade de realizá-la por congelamento e no caso de tecidos delicados, a geladeira 
pode fornecer um ambiente interessante para a secagem, sendo importante o acompa-
nhamento periódico desse processo. Mesmo que ao final da limpeza, no microscópio, 
ainda seja visível uma grande quantidade de solo aderido às fibras, ainda assim os resul-
tados são positivos.
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Quanto ao tecido de ponto, este exemplificou o quanto o excesso de sujidades pode 
interferir na análise das características técnicas para o estudo dos tecidos, o que confir-
mou novamente a importância da limpeza destes materiais. Outro ponto interessante que 
a limpeza deste tecido permitiu observar é como as características determinadas pela 
técnica construtiva e pela natureza da fibra podem ser fatores que contribuem para a re-
tenção de sujidades na estrutura têxtil. 

Da mesma forma que com o tecido plano, a quantidade de sujidades que permaneceu 
no tecido após a limpeza foi maior do que a desejada, mas ao final pôde-se perceber que 
uma grande quantidade de sujidades também foi retirada do tecido, através da observa-
ção da água após o uso no tratamento de imersão, e do tecido, que agora apresenta uma 
coloração mais clara. De maneira geral, os resultados da limpeza e da secagem do tecido 
de ponto também são considerados positivos. No entanto, em duas áreas do tecido houve 
o rompimento de fios e alguns dos pontos se abriram. A experiência com este fragmento 
mostrou claramente como a busca por resultados melhores de limpeza pode ser danosa 
ao material, já que esta movimentação adicional das fibras (de inchar para absorver a 
água e contrair na secagem), mesmo que amenizada pela secagem por congelamento, foi 
além da capacidade da estrutura já fragilizada do tecido. Tal fato reforçou a necessidade 
de observação atenta ao comportamento dos materiais durante as intervenções realiza-
das e de encontrar um equilíbrio entre os resultados possíveis e aqueles esperados. 

Diante das limitações impostas pelas condições físicas dos materiais têxteis e dos 
interesses científicos aos quais eles respondem, o fato de que em ambos os tecidos a 
quantidade de sujidades que permaneceu ser grande não deve ser encarado como um in-
sucesso. Sendo assim, acredita-se que foi desenvolvido um protocolo eficiente para a es-
tabilização dos materiais têxteis aqui analisados e aqueles que se assemelham a eles. No 
entanto, o protocolo aqui construído não deve ser visto como um conjunto de orientações 
irrefutáveis e universais. Então, este trabalho se apresenta como uma ferramenta auxiliar 
a qualquer um que se interesse em realizar a limpeza de tecidos arqueológicos, mas é 
essencial que ele esteja associado ao pensamento crítico e à adoção dos princípios éticos 
da Conservação e Restauração de bens culturais, priorizando sempre as particularidades 
de cada objeto a ser tratado. O aprofundamento de alguns aspectos deste trabalho é ne-
cessário4 e será realizado futuramente, na busca de novas possibilidades de construção 
de conhecimento a favor da preservação do patrimônio cultural têxtil.
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• Resumo
Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa sobre a degradação provocada 
pela aplicação da técnica de laminação com acetado de celulose como medida de con-
servação-restauração. A análise foi feita em treze Livros de Compromisso de irmandades 
produzidos em paróquias vinculadas à Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, nos 
séculos XVIII e XIX. A partir de pesquisa bibliográfica, foram identificados os danos co-
muns provocados por esse tratamento e comparados com os danos apresentados por 
estes manuscritos iluminados a partir dos registros textuais e visuais realizados in loco em 
2015. Alguns exemplos são apresentados a partir do inventário de danos realizado.

Palavras-Chave: laminação; acetato de celulose; história da restauração. 

• Abstract
This paper presents the partial results of a research on the deterioration induced by the 
use of cellulose acetate lamination as a conservation technique. Thirteen statutes of lay 
brotherhoods produced in the 18th and 19th centuries on parishes assigned to the Arch-
diocese of Mariana, Minas Gerais, have been analyzed. Damages usually caused by this 
treatment have been identified through bibliographic research, and they were compared 
to deteriorations found in these illuminated manuscripts using visual and textual records 
made in loco in 2015. Thus, some examples are presented from the damage inventory 
hence produced. 

Keywords: lamination; cellulose acetate; history of conservation.
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1� Introdução
No período colonial brasileiro houve uma profusa produção de manuscritos iluminados 
sobre papel, seguindo uma tendência comum da prática escrita nesse período (ALMADA, 
2012). Cartas de brasão, diplomas, mapas e documentos administrativos eram objeto de 
ornamentação apurada conforme os padrões estéticos do período, porém elaborados a 
partir de técnicas e materiais empregados desde a Idade Média, à exceção do suporte, 
já que o uso do pergaminho foi substituído pelo papel. Dentre esse conjunto vasto de 
manuscritos pintados, encontram-se os Livros de Compromisso de irmandades leigas e 
de clérigos, documentos que regulavam estatutariamente a atuação das agremiações. 
Esses documentos possuem caráter jurídico e, devido à sua ornamentação, igualmente 
significação simbólica e honorífica. Hoje também estão agregados os valores artístico e 
histórico, pois são testemunhos das formas de produção e circulação (CAMPOS; ANCO-
NA, 2021). Materialmente se conformam como códices manuscritos em papel de trapo, 
com escrita produzida com tintas metaloácidas e pintura a têmpera e folhas metálicas nas 
ornamentações1.

Figura 1: página de rosto de um manuscrito iluminado.
Fonte: Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora 
da Presentação [dos Pardos da Freguesia de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso da Vila Nova da Rainha do 
Caeté], 1716. Acervo Arquivo Público Mineiro AVC02. 
Imagem: Márcia Almada.

Atualmente, esses documentos encon-
tram-se em acervos públicos, como o Arqui-
vo Nacional do Brasil, o Arquivo Público Mi-
neiro, a Biblioteca Nacional do Brasil, entre 
outros. Em Portugal, o Arquivo Histórico Ul-
tramarino guarda uma significativa coleção 
de estatutos de irmandades coloniais de 
todo o Brasil e de outras partes do império 
português. Encontram-se também em ar-
quivos privados e eclesiásticos. Em Minas 
Gerais, o mais importante acervo institucio-
nal para esse tipo de documento é o Arqui-
vo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana 
Dom Oscar de Oliveira (AEAM). 

O Bispado de Mariana foi criado em 
1748 e agregava 40 paróquias. Hoje em 

dia, reúne 13 das originárias, sendo algumas representativas de regiões urbanas auríferas 
do período colonial, como Carmo (Mariana), São Caetano (Monsenhor Horta), Furquim, 
Pilar de Ouro Preto, Antônio Dias de Ouro Preto, Catas Altas (do Mato Dentro), Cachoeira 
do Campo, Guarapiranga (Piranga), Santa Bárbara, São Bartolomeu, Inficionado (Santa 
Rita Durão). Sabe-se que a administração eclesiástica dividia com a Coroa Portuguesa a 
responsabilidade dos registros civis individuais e societários. Por este motivo, a documen-
tação produzida pelas paróquias compreende registros de nascimentos, óbitos, casamen-
1    Para um detalhamento dos materiais constitutivos dos manuscritos iluminados produzidos pelas irmandades na Capitania de Minas 
Gerais, Cf. VELOSO, 2017; GONÇALVES, 2015.
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tos, testamentos e inventários, visitas pastorais e documentos confrariais. O AEAM reúne 
hoje a maior parte da documentação produzida pelas paróquias geridas pela Arquidioce-
se, cujo valor histórico é referendado pela comunidade acadêmica, que usa esse acervo 
como fonte de pesquisa nas diversas áreas das humanidades.

Inúmeros documentos manuscritos avulsos e encadernados do acervo do AEAM so-
freram intervenção de preservação com o uso da técnica de laminação com acetato de 
celulose durante a década de 1980, dentre eles, 13 códices iluminados de uma coleção 
de 21, produzidos entre 1717 e 1813. Neste artigo serão apresentados os danos identifi-
cados nos códices decorrentes do tratamento realizado.

2� Metodologia
Os documentos foram analisados em 2015 durante uma visita técnica para a catalogação 
e o estudo material e formal dos Livros de Compromissos de irmandades do período co-
lonial brasileiro, no escopo dos projetos de pesquisa coordenados pela Professora Márcia 
Almada.2 Naquele momento, os 21 Livros de Compromisso de irmandades foram inventa-
riados com descrição dos aspectos formais e materiais, técnicas executivas e estado de 
conservação. 

A ficha de inventário desenvolvida pelo projeto continha campos como: data da con-
sulta, número de registro no arquivo, número de identificação pessoal, título, local de 
execução, data de execução e de acréscimos, descrição física e codicológica (dimensões, 
número de folhas, características de encadernação), descrição material (tipo de papel, 
tintas e pigmentos identificados), técnica construtiva, degradações apresentadas no su-
porte e na camada pictórica, descrição estilística da caligrafia e da pintura, descrição do 
conteúdo, imagens e observações gerais sobre os tópicos acima. Os manuscritos foram 
analisados com exames organolépticos, com o uso de microscópio digital USB (ampliação 
de 10 a 200x) e com fluorescência de ultravioleta.

O registro por imagem dos códices foi feito em apenas duas páginas, seguindo as di-
retrizes autorizadas pela instituição. Foram utilizadas duas fontes de luz visível (lâmpadas 
incandescentes de 60w), cartela de cor QpCard 101 v3 e câmera digital Sony NEX-F3, 
salvando os arquivos em formatos ARW e JPG. Após a captura, as fotografias geradas 
passaram por tratamento de imagens com a utilização do software Adobe Photoshop, 
cujos ajustes colaboraram na identificação, análise e catalogação posterior dos danos.

Além disso, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica a partir do escopo da 
pesquisa de mestrado, realizado por Patrícia Lavall no Programa de Pós-Graduação em 
Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esta etapa teve por objetivo a 
identificação das técnicas históricas de laminação, os materiais aplicados, as formas de 
propagação mundial da técnica e as modificações implantadas por diversos cientistas e 
restauradores, bem como os danos provocados pela degradação dos materiais empre-
gados (em processo natural ou de envelhecimento artificial), assim como pela técnica de 
aplicação. Uma vez feito esse levantamento exaustivo, as informações foram organizadas 
na Tabela 1.

2    Projetos de Pesquisa: FAPEMIG- APQ 1602-13 - A produção de documentos manuscritos adornados no século XVIII, em Minas Ge-
rais (2014-2017); CNPq 472865/2013-7 - A produção dos manuscritos adornados no Brasil, século XVIII (2013- 2016); Capes AUXPE 
585/2015 - A materialidade dos documentos pintados: entre a História e a Preservação (2015-2021). Para consultar o banco de dados 
produzido, acesse http://iluminuras.art.br.

http://iluminuras.art.br
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DANOS SINAIS DE DANOS TIPO DE OCORRÊNCIA DANOS APRESENTADOS
1 Problema estético Associado com a aplicação 

processo de laminação*
Aspecto brilhante - aplicação do 
acetato de celulose. ***

2 Problema estético Associado com a aplicação 
processo de laminação*

Qualidade translúcida. 
Superfície com aspecto nebulosa. 
Provoca imperfeição no documento: 
amarelecimento do acetato, 
rigidez, encolhimento, rachadura, 
deformação. ***

3 Laminação danificada 
- rígida ou quebradiça

Associado com a aplicação 
processo de laminação*. 
Processo intrínseco**

Laminação mal aplicada ou 
degradação do acetato de celulose.
Provoca distorção dos registros 
originais, gerando grandes tensões 
sobre o papel. Casos extremos de 
ruptura do papel.***

4 Sangramento de 
tintas

Associado com a aplicação 
processo de laminação*

Reação química provocada pelo 
processo; uso de calor e pressão. 
Tinta aparece borrada. ***

5 Queimadura Associado com o processo 
de laminação*

Danificado pelo calor excessivo. 
Mancha de queimado na superfície 
do papel.

6 Papel amarelado Processo intrínseco** Papel não desacidificado 
previamente.
Fragilização do suporte; danos por 
ácidos presentes no papel.

7 Superfícies pegajosas Processo intrínseco** Plastificantes exsudando, formação 
de gotas de água. 
Risco de aderir a outros objetos ou 
podem aderir em um bloco.

8 Reação química de 
hidrólise

Processo intrínseco** Formação de ácido acético 
proveniente da degradação do 
acetato de celulose (síndrome do 
vinagre). Fragilidade do objeto 
e contaminação de objetos no 
entorno.

9 Evaporação do 
plastificante

Processo intrínseco** Envelhecimento do acetato de 
celulose. Rigidez, encolhimento, 
rachadura, deformação. ***

* Efeitos provocados pela aplicação da técnica, seja no documento ou no filme de acetato celulose.
** Processo intrínseco refere-se à degradação dos materiais constitutivos do papel. O dano causado 
no suporte depende das características químicas destas substâncias, que podem apresentar 
incompatibilidade química entre si, aliado ao desgaste do filme de acetato de celulose, sua condição de 
armazenamento e ambiental.
*** Danos encontrados nos manuscritos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana.

Fonte: Elaborada pela autora com base em MUNSON, et al, 2003.

Tabela 1: Descrição de danos e efeitos causados pela laminação com acetato
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Foram selecionados os 13 manuscritos iluminados que haviam sido tratados com a 
laminação com acetato de celulose (Tabela 2). As descrições textuais das fichas de inven-
tário do projeto e os registros por imagem foram as fontes utilizadas para identificar os da-
nos provocados pela laminação por acetato de celulose, os quais foram organizados em 
uma tabela. Finalmente, as informações das duas tabelas foram cotejadas para relacionar 
os danos encontrados nos manuscritos. 

Tabela 2: Lista dos manuscritos pesquisados.

NÚMERO ARQUIVO TÍTULO ANO
1 IRM no 1 Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré do 
Inficcionado de Mato Dentro Distrito das Minas.

1717

2 IRM no 2 Compromisso de Irmandade das Almas santas desta 
Igreja de N.Sra da Conceição do Ribeiro das Pedras 
pelo Provedor officiais Irmãos da Meza, e mais irmãos 
adiante nomeados.

1725

3 IRM no 7 Compromisso da Irmandade do Gloriozo Apostolo S. 
Pedro da Igreia Matris da Villa do Ribeyrão do Carmo.

1729

4 IRM no 9 Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Matriz de Santo Antonio de Itatiaia.

1732

5 IRM no 10 Compromisso de Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Freguesia de N. Sra da Conceição do Rio das 
Pedras.

1731

6 IRM no 11 Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
Sjta na Igreja Parrochial de N. S. de Nazaret do 
Infiçionado de Matto Dentro Destrito das Minas.

1720

7 IRM no 12 Compromisso da Irmandade do Sanctissimo Sacramento 
da Freguezia de N. Senhora da Conceição da Villa do 
Ribeirão de N. S. do Carmo.

1713

8 IRM no 13 Compromisso de Irmandade de S. Miguel e Almas da 
Freguezia de N.Sra da Conceição dos Camargos.

1737

9 IRM no 19 Compromisso de Irmandade do Senhor do Passos, 
fundada pelos irmãos, e confrades devotos. Nesta 
freguezia de N. Senora (sic) do Pilar da Vila do Pitangui. 
1758.

1757

10 IRM no 21 Estatuto da Archiconfraria do Cordam do Seráphico 
Patriarcha S. Francisco da Cidade de Marianna.

1760
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NÚMERO ARQUIVO TÍTULO ANO

11 IRM no 29 Compromisso que fizeram os homens pretos 
denominados crioulos Irmaons da Irmandade de Nossa 
Senhôra das Merces da Freguezia de Nossa Senhõra da 
Conceição de Catas Altas do Mato Dentro.

1794

12 IRM no 31 Compromisso da Confraria a Senhora das Mercês dos 
Confrades domiciliários da freguesia de S. Bartholomeu, 
termo de Villa Rica, Bispado de Marianna, Capitania de 
Minas Geraes.

1807

13 IRM no 34 Estatutos para por elles reger-se a Confraria, ou 
Irmandade de Nossa Senhora da Conçeiçam da Lapa 
erecta no Arraial de Antonio Pereira do Bispado da Leal.

1809

3� Resultados e discussão
A seguir, apresentam-se os resultados do cotejamento entre a listagem dos danos cau-
sados pela técnica da laminação e pelo envelhecimento do acetato de celulose e as ca-
racterísticas de degradação visualizadas nos documentos selecionados. De acordo com 
a análise visual e material dos exemplares, supõe-se que tenha sido aplicada a técnica 
manual de laminação Goel (técnica Kathpalia). Os danos encontrados são: superfície bri-
lhante, superfície translúcida/opaca; distorção do acetato e sangramento da tinta.

A característica de plastificado deixa a superfície brilhante (MUNSON, 2003, p.3), im-
possibilitando a percepção da textura própria do papel (Figura 2); foi identificada nos manus-
critos IRM n. 1, IRM n. 2, IRM n. 7, IRM n. 11, IRM n. 12, IRM n. 13, IRM n. 19 e IRM n. 31.

Figura 2:  Superfície com aspecto brilhante e “plastificado”. 
Fonte: Manuscrito IRM n.13, Acervo AEAM. Imagem: Patrícia Lavall.

A qualidade translúcida do papel pro-
voca alteração na aparência e nas cores, 
a escrita e as imagens podem migrar para 
a outra face do folio, dificultando a leitura. 
Se junto ao acetato é incorporado o papel 
japonês, “a superfície fica mais nebulosa” 
(MUNSON, 2003, p.3), como se todo o obje-
to fosse visto através de uma nuvem cinza, 
reduzindo, assim, a clareza do documento. 
Provoca também uma superfície com toque 
áspero, uma vez que as fibras do papel ja-
ponês se tornam mais evidentes. Essa ca-
racterística foi observada nos manuscritos 
IRM n.2, IRM n.7, IRM n.10, IRM n.11 e IRM 
n.34 (Figura 3).
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Figura 3: Papel translúcido e áspero.
Fonte: Manuscrito IRM n.34, Acervo AEAM. Imagem: 
Patrícia Lavall, 2015.

O envelhecimento do acetato de celu-
lose e a evaporação do plastificante são fa-
tores de degradação inerentes ao processo 
de laminação e causam o amarelecimen-
to, a rigidez, o encolhimento, a rachadu-
ra, a deformação, entre outros problemas 
(WOODWARD, 2017, p. 7), como pode ser 
percebido no manuscrito na Figura 4. 

O calor e a pressão são os responsá-
veis pelos danos causados ao papel, no 
que se refere aos problemas associados 
com a aplicação da técnica.  A temperatura 
elevada e mal controlada pode provocar o 
derretimento de selos de cera, descolora-
ção de pigmentos e solubilização de algu-
mas tintas, inclusive as tintas ferrogálicas 
(WOODWARD, 2003). A solubilização e o 
sangramento da tinta foram identificados 
nos manuscritos IRM n.1, IRM n.2, IRM n.7, 
IRM n.11, IRM n.12 (Figura 5). A tinta ver-
melha utilizada nos floreios e nos títulos de 
capítulos foi a mais danificada.

Figura 4: Encolhimento, deformação e rigidez do acetato. 
Fonte: Manuscrito IRM n.13, Acervo AEAM. Imagem: 
Patrícia Lavall, 2015.

Figura 5: Solubilização e sangramento da tinta vermelha. 
Fonte: Manuscrito IRM n.7, Acervo AEAM.  Imagem: 
Patrícia Lavall, 2015.
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4� Considerações finais
A laminação com acetato de celulose é uma técnica histórica de intervenção de preserva-
ção visando à estruturação do suporte, sendo amplamente divulgada e aplicada em várias 
partes do mundo. A técnica original, desenvolvida por William Barrow (MARWICK, 1964, 
p.122), exigia o investimento em equipamentos sofisticados que apenas as instituições 
mais estruturadas poderiam adquirir. Adaptações à técnica foram testadas em diferentes 
locais, de modo que a praticada e divulgada por Kathpalia (1973) foi a que se propagou, 
devido à simplificação do instrumental necessário, possibilitando que fosse aplicada por 
agentes com diferentes graus de capacitação, muitas vezes, de maneira indiscriminada.

Os danos provocados pela técnica são irreversíveis e a prerrogativa de retratabili-
dade do suporte é comprometida, embora a remoção do acetato seja constantemente 
pesquisada (ALMEIDA; HANNESCH; POZI, 2015). No caso dos manuscritos, em geral, 
os consulentes se ressentem de uma boa legibilidade. No caso dos manuscritos ilumina-
dos, a apreciação estética é prejudicada em grau acentuado. Em ambas as situações, a 
análise dos vestígios materiais de produção e circulação dos códices é inviabilizada. No 
caso destes manuscritos e dos demais acervos, restam apenas os vestígios históricos das 
propostas de intervenção e das políticas institucionais de preservação.
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• Resumo
Este trabalho se constitui como apresentação do processo de restauração da escultu-
ra devocional com características do século XVIII, representando evocação de Nossa 
Senhora das Candeias, pertencente à igreja Matriz do distrito de São Bartolomeu, em 
Ouro Preto- MG. A obra sofreu, ao longo do tempo, diversos danos e intervenções, as 
quais foram identificadas através da realização de exames organolépticos e físico-quími-
cos. Destaca-se ainda que os tratamentos interventivos realizados anteriormente foram 
executados presumivelmente sem conhecimento técnico, sobrepondo a originalidade da     
imagem, encobrindo seus traços artísticos e estéticos, alterando, desta forma, a sua apre-
ciação estilística. Sendo necessário, portanto, a realização dos procedimentos de restau-
ração aqui relatados. Todo o processo foi desenvolvido no Núcleo de Conservação e Res-
tauração da Fundação de Arte de Ouro Preto, no período de março de 2018 a fevereiro de 
2020, como forma de capacitação e aperfeiçoamento das técnicas de restauro da equipe 
de profissionais da instituição. A execução dos procedimentos foi norteada pelos princí-
pios teóricos da restauração, que destacam a importância de se preservar e resguardar 
o que possui valor histórico, estético, simbólico e devocional. Evidencia-se ainda que as 
decisões tomadas acerca dos métodos empregados para a realização do trabalho foram 
precedidas e acompanhadas de um juízo crítico desenvolvido por meio de debates entre a 
equipe responsável; além de estudos de diversas áreas de conhecimento, visando, desta 
forma, restabelecer a integridade física da obra, respeitando sua unidade potencial e os 
traços nela contido pela passagem do tempo.

Palavras-Chave: Candeias; devocional; escultura; policromia; restauração.
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• Abstract
This paper presents the restoration process of a devotional sculpture with characteristics of 
the 18th century, representing the evocation of Nossa Senhora das Candeias, belonging to 
the parish church of the district of São Bartolomeu in Ouro Preto-MG. Over time, the work 
suffered several damages and interventions, identified through organoleptic and physical-
-chemical examinations. It is also noteworthy that the interventional treatments performed 
previously were presumably carried out without technical knowledge, superimposing the 
originality of the image, covering up its artistic and aesthetic traits, thus altering its stylistic 
appreciation. Therefore, the restoration procedures reported here are necessary. The en-
tire process was developed at the Conservation and Restoration Center of the Ouro Preto 
Art Foundation, from March 2018 to February 2020, as a way of training and improving 
the restoration techniques of the institution’s professional staff. The theoretical principles 
of restoration guided the execution of the procedures, which emphasize the importance of 
preserving and safeguarding what has historical, aesthetic, symbolic and devotional value. 
We also emphasize that the decisions about the methods employed were preceded and 
accompanied by a critical judgment developed through debates between the responsible 
team. In addition, studies from different areas of knowledge were consulted, aiming to 
restore the physical integrity of the work, respecting its potential unity and the traces of the 
passage of time in it.

Keywords: Candeias; devotional; sculpture; polychromy; restoration.

1� Introdução
O presente artigo tem por finalidade apresentar o processo de restauração da  imagem 
devocional representando Nossa Senhora das Candeias, pertencente à Igreja Matriz do 
distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto-MG. Os procedimentos foram realizados no 
Núcleo de Conservação e Restauração da Fundação de Arte de Ouro Preto, como forma 
de capacitação e aperfeiçoamento das técnicas de restauro, utilizadas pela equipe de 
profissionais da instituição. A escultura, com características do século XVIII, possui um 
expressivo valor artístico, tendo sido referenciada na publicação “Devoção e Arte, 2005”1. 
Por esses valores apontados, de acordo com Portal do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional-IPHAN, possui tombamento em conjunto com todo o acervo da igreja, 
registrado no “Livro de Belas Artes”, sob a inscrição Nº 453 de 04-03-1960, Nº Processo:-
0604-T-60, conforme resolução do conselho consultivo da SPHAN de 13/08/85, referente 
ao Processo Administrativo nº13/85/SPHAN.

O distrito ouro-pretano de São Bartolomeu, fundado por bandeirantes em finais do 
século XVII, próximo à nascente do Rio das Velhas, é considerado como um dos mais an-
tigos arraiais mineradores do estado de Minas Gerais, identificado no período como local 
estratégico entre as capitanias. Destacou-se como um território de exploração do ouro, 
mais principalmente como área de fonte de abastecimento, por meio do cultivo de grandes 
plantações em propriedades, como descreve Antonil:

1    A referência da escultura consta apenas de registro fotográfico, não constituindo texto explicativo sobre ela. (Devoção e Arte, 
2005, p.152).
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Desta serra [a de Itatiaia] seguem-se dois caminhos: um, que vai a dar nas Mi-
nas Gerais do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e do Ouro Preto, e outro, 
que vai a dar nas Minas do Rio das Velhas, cada um deles de seis dias de via-
gem. E desta serra também começam as roçarias de milho e feijão, a perder de 
vista, de onde se provêm os que assistem e lavram nas minas (ANTONIL, 1982, 
p. 190, apud SANTOS, 2017, p. 24).

Vale destacar que esse importante relato é um dos raros registros encontrados (até 
o momento) que ratifica o surgimento do arraial. A abstração dessas comprovações é 
destacada pelo historiador Bohrer (2011, p. 78) ao mencionar a “ausência de acervo do-
cumental considerável (ou pelo menos “pesquisável”) e obras de referência ou de estudos 
verticais sobre o velho “arraial apostólico”.

Sobre o núcleo histórico do distrito e seu estado de preservação, em levantamento 
realizado pelo COMPATRI (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e 
Natural de Ouro Preto-Lei 708/2011), para a elaboração de Dossiê3 de Tombamento do 
Patrimônio Cultural, a localidade foi considerada como detentora de um conjunto arquite-
tônico bem preservado e que mantém viva as tradições das festividades religiosas (Festa 
do Divino e São Bartolomeu, Festa de Nossa Senhora das Mercês, e a Festa da Goia-
bada).Destaca-se que a partir da elaboração deste dossiê reconheceu-se a importância 
do valor histórico e cultural do conjunto arquitetônico do distrito por meio da titulação de 
“Núcleo Histórico de São Bartolomeu’’2.

A Igreja matriz é uma edificação datada do início do século XVIII em substituição a 
uma ermida deixada anteriormente pelos bandeirantes, sendo erguida em devoção a São 
Bartolomeu. Apresenta partido arquitetônico característico das matrizes mineiras deste 
período, composto por planta em retângulo compacto formado pela nave, capela-mor, sa-
cristia, corredores laterais à capela-mor. Tombada em 1960 pelo IPHAN como patrimônio 
material, considera-se como um dos exemplares arquitetônicos religiosos mais antigos de 
Minas Gerais.

• Imagem devocional: origem da devoção à Nossa Senhora das Candeias
A invocação de Nossa Senhora das Candeias (Figuras 1, 2 e 3) é considerada uma das 
diversas denominações atribuídas à “Virgem Maria mãe de Jesus’’, o que, desta forma, 
a enquadraria na categoria de santos cristãos, apresentando um desígnio de natureza 
devocional. 

No que diz respeito à devoção, teria tido início, segundo consta na tradição eclesiás-
tica, no dia 02 de fevereiro do ano de 1440, em Tenerife, uma das maiores ilhas Canárias 
de colonização espanhola localizada próximo à costa da África Ocidental (ARQUIDIOCE-
SE DE SÃO PAULO, 2021).

De acordo com a publicação3 dos estudos de Fray Alonso de Espinosa, em 1594, so-
bre a origem e os milagres da Santa Imagem de Nossa Senhora da Candelária, a devoção 

2    Segundo Santos (2007), o Núcleo Histórico de São Bartolomeu foi tombado sob o Decreto nº 456 de 08 de fevereiro de 2007 e 
inscrito no Livro do Tombo dos Bens Históricos, Artísticos e Arquitetônicos, com o número de inscrição 09. De acordo com o descrito 
no Decreto de Tombamento deste conjunto urbano arquitetônico, este foi um pedido da Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de São Bartolomeu (ADECOSB) ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro Preto (COMPATRI). 
3    A obra de Espinosa foi concluída no dia 16 de dezembro de 1967, centenário da proclamação de N. Senhora da Candelária, Padro-
eira das Canárias, na gráfica da Goya Artes Gráficas, sob os cuidados de Adolfo Castro Pérez. (Da origem e milagres da Santa Imagem 
de Nossa Senhora da Candelária, disponível em: <http://bdh-rd. bne.es/viewer.vm?id=0000000435>).

http://www.arquisp.org.br/
http://bdh-rd/
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teria ocorrido a partir do aparecimento de uma estátua da Virgem Maria carregando uma 
criança em uma mão e uma vela verde na outra, na praia de Chimisay (Guímar, Tenerife, 
nas Ilhas Canárias). A descoberta teria sido realizada por dois pastores Guanche (povo 
nativo das Ilhas Canárias), no ano de 1392, os quais, na ocasião, tiveram receio da apa-
rição. A imagem foi guardada em uma caverna, onde, séculos mais tarde, foi construído 
o Templo e Basílica Real da Candelária (em Candelária). Com o tempo, a devoção se 
espalhou por diversos países.

Figura 1: Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Candelaria. Tenerife, 2008.<http://www.arquisp.org.br>.
Figura 2: Virgem da Candelária desenhada por Cristóbal Hernández de Quintana. Museo de Arte de Ponce (Porto 
Rico). (1651-1725)<https://pt.m.wikipedia.org/>.
Figura 3: Ilustração  de autoria do artista plástico. Carybé, 1951. <https://blogs.ibahia.com>.

No entanto, por meio de pesquisas realizadas sobre a origem da denominação de 
Nossa Senhora da Candelária/Candeias, encontrou-se diversas referências que identifi-
cam como sendo “Nossa Senhora da Purificação” a origem primária da invocação. Uma 
dessas referências encontra-se publicada na Revista Imagem Brasileira, nº 2/2003, em 
artigo de autoria do Professor Doutor Ricardo Estabridis Cárdenas, que apresenta parte 
de texto bíblico narrando o acontecimento que propiciou a origem da devoção (Figura 4):

E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram 
a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito na 
lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor); E para 
darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor: Um par de rolas ou dois 
pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este ho-
mem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel; e o Espírito 
Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não 
morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, 
quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo 
o uso da lei..” (Lucas 2:29-35).

Figura 4: Imagem mais antiga da 
Apresentação de Jesus no Templo, do 
Século I, de autor anônimo. Disponível 
em: https://usedom.com.br>.

http://www.arquisp.org/
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Como denominação de Nossa Senhora das Candeias, a devoção à Nossa Senhora 
da Purificação tem tido expressividade a partir do século XV em Portugal. Deste modo, 
com a expansão marítima do Império Português, o culto se espalhou por diversas colô-
nias, tendo chegado ao Brasil com os padres Jesuítas e Beneditinos.

No que diz respeito às terminologias “Candeias e Candelária”, estas seriam uma re-
ferência ao candelabro ou à vela, que se referem à luz: a luz sagrada que orienta para  o 
caminho certo e para a redenção, avivando a fé em Deus. Esse termo teria sido utilizado, 
segundo a tradição cristã, em referência à procissão que acompanhou a “Virgem Maria” 
até o templo, em que as pessoas presentes levavam nas mãos velas acesas. Outra hi-
pótese é que o termo se refere ao “Menino Jesus”, como sendo a Luz do Mundo, apre-
sentado pela sua Mãe no Templo e iluminando a todos como uma vela ou uma candeia. 
(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 2021).

O fato é que a tradição persiste nos dias atuais, sendo realizada em diversas locali-
dades, podendo-se destacar as que ocorrem no Brasil nas cidades de: Juazeiro do Norte/
CE, Candeias/BA (registrado como Patrimônio Imaterial), Guarabira/PB, Pinheiro Macha-
do/RS, Itu/SP, Corumbá/MS e Rio de Janeiro (capital).

Destacamos, ainda, que além da denominação de Nossa Senhora da Purificação e 
Nossa Senhora das Candeias/Candelária, a imagem também é invocada como Nossa 
Senhora da Luz e nas religiões de raízes afro-brasileiras é relacionada à divindade de 
Iemanjá.

2� Metodologia
• Apresentação da obra: Análises preliminares

Para intervir adequadamente em qualquer obra, de quaisquer materiais ou técnicas, é 
necessário antes conhecê-la, tanto em sua instância física, sua materialidade, quanto no 
âmbito da imaterialidade, no seu significado, sua história, sua função e seu uso. As aná-
lises preliminares à restauração têm o objetivo de estudar e investigar o acervo em ques-
tão; assim, a partir das conclusões e presunções obtidas, elaborar a proposta e aplicar de 
forma crítica e assertiva os procedimentos de restauro.

Sendo a obra objeto deste estudo uma escultura devocional, a equipe dos profissio-
nais responsáveis pela realização da restauração iniciaram o processo a partir de pesqui-
sa e análise dos aspectos históricos e iconográficos que compõem a obra. Essa etapa de 
investigação é crucial para conhecer seu local de origem, para onde ela irá retornar após 
as intervenções, bem como autores e artistas envolvidos em sua execução, e quaisquer 
outros fatos históricos ligados à sua existência. A análise iconográfica consiste no estudo 
dos atributos e características simbólicas da obra, para, a partir dela, identificar com pre-
cisão sua representação.

Outra etapa importante são as análises formais e estilísticas, as quais permitem, a 
partir do estudo das formas, volumes, linhas de composição, eixos, desenhos, motivos pic-
tóricos, ornamentos e demais recursos estilísticos, em conjunto aos outros estudos, presu-
mir data, local de fatura, possíveis autorias. A análise da técnica construtiva também con-
tribui para essa finalidade. Conhecer os materiais, as  técnicas aplicadas, as ferramentas 

http://www.arquisp.org.br/
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utilizadas, além de contribuir com o preenchimento das lacunas históricas sobre a obra, 
possibilita posteriormente a escolha de materiais e técnicas de restauro compatíveis com 
a técnica construtiva original. Por fim, nesta etapa inicial, foi feita a análise do estado de 
conservação, que trata de identificar os danos presentes na obra, suporte e policromia; e, 
a partir dela, elaborar a proposta de intervenção e iniciar os procedimentos interventivos.

A representação de Nossa Senhora das Candeias (figuras 5 e 6 - frente e verso) tra-
ta-se de uma escultura devocional entalhada em madeira, dourada, prateada e policroma-
da. Possui dimensões de 72 x 36 x 13,5cm. Sua autoria é desconhecida e presumivelmen-
te sua fatura data do primeiro quartel do séc. XVIII. Trata-se de uma imagem retabular de 
vulto, de talha inteira, composta de duas figuras antropomórficas principais, uma feminina 
e outra masculina, e de três figuras zoo-antropomórficas secundárias (faces aladas), re-

presentando querubins apoiados em uma 
base atributiva, com formato que remete a 
uma nuvem. A imagem é sustentada por 
uma peanha sextavada simples.

A escultura apresenta eixo principal 
passando pela face do querubim central 
ao rosto da figura feminina, criando uma 
linha de composição vertical, demarcada 
ainda mais pela abertura do manto que di-
vide simetricamente a escultura. A forma é 
predominantemente triangular, balanceada 
parcialmente apenas pela presença da figu-
ra masculina do lado superior direito e do 
castiçal na mão esquerda. A imagem não 
possui movimentação ou teatralidade nas 
expressões faciais, os cabelos são estria-
dos e ondulados. As pregas e os sulcos do 
panejamento e da representação da nuvem 
da base atributiva são singelos, pouco de-
marcados e profundos. É perceptível que 
há ainda maior simplificação das formas no 

verso da escultura, atestando a hipótese da imagem ser de uso retabular. A policromia 
passou por modificações ao longo da restauração após a constatação de que se tratava 
de uma repintura.

Estilisticamente, a imagem possui traços do final do século XVIII. Essa estimativa 
pode ser feita a partir da análise das representações escultóricas da vestimenta, pente-
ados e forma da apresentação (bem distinta das imagens marianas confeccionadas em 
Minas Gerais durante o período colonial). Com relação à vestimenta, o autor procura re-
presentar um robe Banyan, que é uma peça típica do vestuário aristocrático durante todo 
século XVIII, sobre um vestido bastante vaporoso. Como é uma vestimenta matutina, sua 
representação ganha um aspecto conceitual, pois apresenta o momento em que surge a 
luz no dia. Já o penteado denuncia a moda do fim do século, com uma grande influência 
francesa. Um penteado próprio para o uso de chapéu. A pose é um tanto rígida, mais fron-
tal, informal e sem expressão dramática ou teatral.

Figura 5: Nossa Senhora das Candeias antes das 
intervenções (Frente). Equipe técnica FAOP, 2018.
Figura 6: Nossa Senhora das Candeias antes das 
intervenções (Verso). Equipe técnica FAOP, 2018.
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Apesar da obra ter uma concepção de cunho não erudito (observada através da 
imperícia na representação anatômica), ela possui muita qualidade artística, tanto escul-
tórica quando pictórica, destacando sua policromia original muito bem executada (traços 
fracamente neoclassicistas).

Sobre a técnica construtiva da imagem, trata-se de uma escultura entalhada em ma-
deira, policromada, dourada e prateada, como verificado após intervenções. Foram iden-
tificados cinco blocos, um bloco corresponde à figura feminina e à base atributiva; outro 
bloco para a figura masculina, sendo um bloco para cada braço do menino. A peanha é 
também composta por um bloco, e a parte inferior do candelabro outro bloco. As figuras 
humanas principais possuem um orifício no topo da cabeça, possivelmente para coloca-
ção de um resplendor. O castiçal sustentado pela mão esquerda é um dos elementos da 
iconografia dessa representação e este possui um encaixe para a colocação de vela (foi 
possível observar que ele era usado efetivamente para tal finalidade, pois havia vestígios 
de carbonização em alguns pontos e respingos de parafina sobre o braço que o sustenta).

Ao analisar o estado de conservação da escultura de Nossa Senhora das Candeias, 
observaram-se rachaduras, perdas pontuais de suporte, principalmente na peanha, fragi-
lidade no encaixe dos braços da figura masculina e peanha. No topo da cabeça da figura 
feminina havia a incrustação de elemento metálico oxidado. Acerca da camada pictóri-
ca, era perceptível grande acúmulo de sujidade, oxidação de verniz, esmaecimento das 
cores da tinta, perdas pontuais e craquelamento. Era perceptível ainda uma camada de 
repintura por toda a obra, que se confirmou ao longo dos procedimentos seguintes, como 
já mencionado, havia resquícios de parafina sobre o braço e o manto da figura feminina.

3� Resultados e discussão
• Tratamento realizado

Após a equipe de profissionais responsáveis pela restauração realizar a documentação e 
o registro fotográfico, concomitante aos estudos, às pesquisas e às análises preliminares 
e complementares do estado de conservação da obra, deu-se início à realização dos tra-
tamentos físicos da imagem. O primeiro procedimento realizado foi a fixação preventiva 
da policromia. Como mencionado, a escultura apresentava áreas de perdas e conse-
quentemente de fragilidade, bem como desprendimento iminente, portanto, foi necessário 
proceder com a fixação da policromia (Figura 7), inclusive para garantir maior segurança e 
estabilidade durante os procedimentos seguintes. O procedimento consistiu na aplicação 
de cola de coelho diluída a 10% em água deionizada nas lacunas e nas bordas da camada 
pictórica. O adesivo foi aplicado aquecido, com pincel fino e foi utilizado ainda um pedaço 
de acetato de poliéster de baixa gramatura para pressionar a área e garantir maior pene-
tração e fixação do adesivo na policromia.

Estabilizada preventivamente a camada pictórica, foi realizada a higienização me-
cânica (Figura 8) para remoção da sujidade acumulada sobre a camada pictórica. Foram 
utilizados trinchas e pincéis de pelo macio, passados com movimentos leves  e suaves, 
de cima para baixo. 
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Ainda que não tivessem sido identificados vestígios de infestação ativa de insetos 
xilófagos na obra, procedeu-se à imunização preventiva da peça. Para este procedimento, 
foi utilizado o cupinicida Termidor®, diluído a 3% em aguarrás, aplicado no suporte da obra 
através de seringas nos orifícios construtivos e nas áreas não policromadas, tomando-se 
sempre o cuidado para que o produto não escorresse e atingisse a policromia.

Concluída essa primeira parte, o processo de intervenções seguiu para as próximas 
etapas. Assim, procedeu-se com a realização de exames e testes mais específicos, que 
propiciaram a definição das próximas etapas da proposta de intervenção da escultura.

O primeiro exame a ser empregado foi a abertura de janelas de prospecção estrati-
gráfica (Figura 9), que tem por finalidade identificar os estratos que compõem a camada 
pictórica da escultura, colaborando com o entendimento da técnica construtiva emprega-
da, e, ainda, investigar a existência de camadas de policromia subjacentes.

No caso da obra Nossa Senhora das Candeias, essa percepção preliminar foi iden-
tificada pelas lacunas na policromia (repintura), o que pressupunha a presença de uma 
camada de policromia subjacente, onde já era possível observar inclusive pontos de dou-
ramento. Por se tratar de exame destrutivo, as janelas de prospecção foram abertas a 
princípio em pontos não focais da escultura, em diferentes áreas, abrangendo as dife-
rentes colorações da policromia. O procedimento (Figura 10) foi executado utilizando um 
cabo de bisturi cirúrgico n° 3 e lâmina cirúrgica descartável de n° 15. As janelas de pros-
pecção comprovaram o que foi evidenciado no procedimento, isto é, presença de uma 
camada pictórica abaixo da camada que era visível até então.

Figura 9: Detalhe da 
janela de prospecção 
no pescoço da imagem 
feminina. Equipe técnica 
FAOP, 2018.
Figura 10: Detalhe da 
execução do procedimento 
na peanha. Equipe técnica 
FAOP, 2018.

Corroborada a existência de uma camada pictórica subjacente, e pela inexistência 
de vestígios de outra camada abaixo dela, presumiu-se que o extrato identificado pelas 
janelas de prospecção tratava-se da policromia original da escultura, portanto, a camada 
de pintura visível tratava-se de uma repintura. As etapas seguintes objetivaram uma melhor 

Figura 7: Detalhe do processo de fixação 
da policromia. Equipe técnica FAOP, 2018.
Figura 8: Detalhe da higienização 
mecânica. Equipe técnica FAOP, 2018.
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observação da camada encontrada, a fim de constatar a sua abrangência, integridade e es-
tabilidade, além de verificar a viabilidade técnica para uma possível remoção da repintura.

Foram executados testes de solubilidade de solventes para investigar quais os sol-
ventes seriam adequados e eficientes para a possível remoção da repintura. Os testes 
foram realizados por meio de swab embebidos nos solventes, aplicados e levemente fric-
cionados sobre as múltiplas cores da repintura. O algodão do swab foi colado em uma 
folha de testes e foram feitas anotações sobre os resultados ao lado dos produtos cor-
respondentes, para viabilizar a análise geral dos resultados posteriormente. Os solventes 
testados seguiram as indicações da tabela de solubilidade de solventes, desenvolvida 
pela química Liliane Masschelein-Kleiner (FIGUEIREDO JÚNIOR, 2012, p. 107).

Além desses, foi realizado também um outro exame de solubilidade com gel remo-
vedor de tintas e vernizes (Figuras 11 e 12), de uso industrial, o Striptizi Gel da Montana®. 
Na realização desse teste, a aplicação do produto foi realizada utilizando a técnica de de-
posição do solvente por meio do uso de um pincel sobre uma pequena área da repintura 
e aguardou-se pelo seu tempo de ação (esse processo foi realizado com cautela ainda 
maior devido à possível ação rápida do produto, que poderia atingir a policromia original). 
Realizado o monitoramento da reação em intervalos de três em três minutos, parte do 
produto foi retirado, tendo por intuito observar e analisar os resultados apresentados, de 
modo a não agredir a policromia original. O teste com o gel removedor demonstrou-se 
satisfatório para a remoção, após 40 minutos de ação no panejamento, cabelos, manto do 
menino, nuvens da base atributiva, e asas dos querubins.

Figura 11: Testes com gel 
removedor. Equipe técnica 
FAOP, 2018.
Figura 12: Detalhe da apli-
cação e  resultado. Equipe 
técnica FAOP, 2018

Findados os testes e os exames, foi constatada a integridade da policromia original,  
bem como o emprego de apurados e refinados recursos técnicos, artísticos e estilísticos 
nessa camada: aplicação de folhas metálicas, ouro no panejamento da figura feminina, 
nas asas dos querubins; prata no panejamento que sustenta a imagem masculina. Cons-
tatou-se, ainda, grande riqueza das técnicas ornamentais: punções, pastiglias, esgrafitto 
e pintura a pincel, presentes e em relativamente bom estado de conservação, por toda a 
obra. No que tange à policromia da carnação, detectou-se sob a repintura sobrancelhas, 
boca e olhos, em ambas as figuras humanas, também íntegros e em bom estado de con-
servação dadas às circunstâncias.

Após o reconhecimento da relevância do estrato original identificado e de se consta-
tar a praticabilidade da remoção da repintura, alicerçados pelos princípios e fundamentos 
da conservação e da restauração, a equipe profissional conclui ser necessária a realiza-
ção da intervenção de remoção da camada de repintura pelo retorno da policromia à sua 
originalidade.
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O procedimento para a retirada da repintura seguiu parcialmente em conformidade 
com os resultados dos testes, o panejamento, as nuvens da base atributiva, as asas 
dos querubins e os cabelos das figuras humanas foram removidos com o gel removedor 
Striptizi. O gel foi aplicado e retirado levemente com uma espátula  metálica (Figura 13), 
após o tempo máximo de ação do produto. Os resquícios do produto foram removidos pri-
meiramente com swab seco e, ao final, aplicado outro swab embebido em aguarrás. Nas 
demais áreas, carnação e peanha (Figura 14), a repintura foi removida de forma mecânica 
utilizando o bisturi cirúrgico. Nenhum dos testes químicos para essas áreas demonstrou 
ser totalmente satisfatório, mas a remoção com o bisturi, apesar de ser um trabalho minu-
cioso, delicado e cuidadoso, foi o que apresentou o melhor resultado.

Concluída a remoção de toda a camada de repintura, iniciaram-se os processos para 
o tratamento do suporte. O primeiro procedimento empregado foi a remoção do elemento 
metálico oxidado (Figura 15), presente na cabeça da imagem feminina, seguido do enrije-
cimento das áreas de apodrecimento e fragilidade da madeira, com  a aplicação de Para-
loid B72® diluído a 5% em xilol, aplicado com pincel sobre as áreas expostas da madeira 
e injetado no interior dos orifícios, utilizando uma seringa (Figura 16), cuidando sempre 
para não atingir a policromia. Posteriormente, foi feita a reestruturação dos encaixes dos 
blocos da escultura, braços ao torso, da figura masculina (Figura 17), e penha à base atri-
butiva, que se encontravam em instabilidade. Foram confeccionados para tal finalidade 
pinos de cedro, pelo escultor e restaurador Raphael Dutra Barbosa, fixados por meio de 
encaixes e utilizada cola PVA para reforço.
          

Figura 15: Remoção do elemento metálico. Equipe técnica FAOP, 2018.
Figura 16: Aplicação do Paraloid B72®. Equipe técnica FAOP, 2018.
Figura 17: Processo de refixação do braço. Equipe técnica FAOP, 2018.

Por fim, foi executada a obturação das áreas de perda, orifícios, fissuras e racha-
duras do suporte da imagem, fazendo aplicação de massa de obturação sobre esses 
danos, conferindo aspecto íntegro e estável à madeira. A massa empregada no processo 
foi composta de serragem de cedro e PVA diluído em água (1:1). Foi utilizada serragem 
de diferentes granulometrias, de acordo com a profundidade do dano; em orifícios e/ou 

Figura 13: Remoção 
utilizando o gel. Equipe 
técnica FAOP, 2018.
Figura 14: Antes e depois 
da peanha com a remoção 
mecânica. Equipe técnica 
FAOP, 2018.
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perdas mais profundas, foi utilizada serragem mais grossa; nas áreas mais próximas à 
superfície, o pó de serragem. Tal diferenciação é pertinente para evitar a compactação 
excessiva do material no interior da escultura e consequentemente não resultar no au-
mento do peso da escultura, além de que os grânulos maiores apresentam maior espaço 
entre si, o que permite a movimentação natural da madeira. Já a mistura feita com o pó 
de serragem apresenta maior compactação e aspecto mais liso e uniforme, sendo conve-
niente sua utilização na superfície para acabamento. A massa obtida através da mistura 
do adesivo e a serragem, de qualquer granulometria, não deve ser muito úmida, pois pode 
retardar seu processo de secagem e ocasionar o aparecimento de fungos e consequente 
apodrecimento da madeira. A massa foi aplicada com o auxílio de espátulas respeitando 
o nível do suporte (Figura 18).

Concluído o tratamento do suporte, e já nas etapas finais da restauração, deu-se 
início ao tratamento da camada pictórica pelo nivelamento das lacunas da policromia. 
Inicialmente, foi feita a selagem das lacunas utilizando cola de coelho diluída a 10% em 
água deionizada, aplicada aquecida, com pincéis finos. Essa etapa é importante para que 
os poros da madeira sejam obstruídos, de modo que o adesivo utilizado na massa de ni-
velamento não seja absorvido e a massa se torne pulverulenta. Em seguida, a massa de 
nivelamento foi aplicada nas lacunas. A massa foi composta por carbonato de cálcio e cola 
de coelho diluída a 10% em água deionizada, preparada em banho maria e depositada 
ainda aquecida por meio de pincéis finos. Após a sua secagem, as lacunas foram lixadas 
até o nível exato da policromia, sem deixar em evidência nenhum desnível ou irregulari-
dade (Figura 19).

Estando todas as lacunas devidamente niveladas, foi aplicado verniz para saturação, 
que, além de saturar as cores da policromia original, tem a função de consolidá-la e dis-
tingui-la da recomposição pictórica que se deu em seguida.

De extrema importância para o resultado final do restauro e responsável pela apre-
sentação estética da obra, a etapa seguinte foi a reintegração cromática das lacunas. 
Este procedimento compreende o restabelecimento das cores, formas, e garante a leitura 
uniforme da camada pictórica e foi realizado utilizando-se as tintas Maimeri® Restauro, 
solubilizadas em Acetato de Etila P.A. As técnicas empregadas foram de pontilhismo e 
tracejado, feitos com pincéis de pêlo fino e macio (Figura 20), que consistem no emprego 
de pontos e traços pequenos, finos e delicados que recompõem a lacuna sem imitar o 
original, deve ser imperceptível a uma determinada distância, mas distinguível ao olhar 
aproximado (figura 21).

Figura 18: Aplicação da 
massa de nivelamento. 
Equipe técnica FAOP, 
2019.
Figura 19: Lixamento da 
massa de nivelamento. 
Equipe técnica FAOP, 
2019.
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Por fim, foi aplicado verniz de acabamento final, que tem como objetivo proteger e 
consolidar a camada pictórica da escultura; além disso, este forma uma camada fílmica 
quimicamente estável, capaz de proteger a camada pictórica de danos a longo prazo. Sua 
aplicação também confere à camada pictórica uma maior uniformização da saturação e 
do brilho entre as camadas originais da policromia e as áreas que foram reintegradas. O 
verniz escolhido foi a resina Paraloid® B-72 diluída a 5% em xilol, com acréscimo de 3% 
de cera microcristalina. O verniz foi aplicado através de aspersão, apenas uma vez, com 
o uso de movimentos alternados e a uma certa distância da obra, para formar uma fina 
camada de proteção. A secagem ocorreu de forma natural, em ambiente arejado.

O resultado final (Figuras 22, 23 e 24) foi satisfatório, no que tange à estabilidade 
física e no retorno à originalidade artística e histórica da escultura.

Figuras 22, 23 e 24: Escultura antes, durante e após restauração. Equipe técnica FAOP, 2018.

Figura 20: Processo de 
reintegração cromática. 
Equipe técnica FAOP, 
2020.
Figura 21: Base 
atributiva e peanha após 
a reintegração. Equipe 
técnica FAOP, 2020.
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4� Considerações finais
Os procedimentos de restauração aplicados foram todos baseados em práticas éticas es-
tabelecidas no meio profissional da restauração de esculturas. O trabalho foi guiado pelos 
princípios de respeito à originalidade da obra, ao uso de materiais e técnicas compatíveis 
e que seguem principalmente os princípios da retratabilidade e distinguibilidade (BRANDI, 
2004, p.47).

Tendo em vista que cada obra é única e deve ser tratada em sua singularidade, os 
questionamentos que surgiram foram anteriores a sua execução, amplamente discutidos 
pela equipe de profissionais responsáveis pela execução do processo. As análises preli-
minares, os testes e as pesquisas, também foram determinantes para viabilizar a elabo-
ração da proposta de intervenção mais adequada às necessidades da peça. Outro fator 
constantemente destacado foi acerca do caráter social da imagem, seu uso e função, 
neste caso, tratando-se de uma imagem devocional, objeto de culto, afeição e estima da 
comunidade na qual ela está inserida.

Dentre os longos debates implicados, a remoção da camada de repintura foi o maior 
deles, ponderou-se sobre a sua necessidade, praticabilidade, e o impacto visual e esté-
tico que causaria, pois, segundo Brandi, “a remoção deve sempre ser justificada e, em 
todo caso, deve ser feita de modo a deixar traços de si mesma na própria obra” (BRANDI, 
2004, p. 71). Neste caso, pelo apuro técnico e artístico da camada original, pelo seu bom 
estado de conservação e integridade, julgou-se adequada a execução do procedimento, 
prevalecendo o restabelecimento da originalidade artística e o retorno à integridade es-
tética da escultura, sem que isso resultasse em sacrifício ou comprometimento da sua 
historicidade.

É possível afirmar, portanto, que todas as intervenções realizadas mostraram-se 
compatíveis aos elementos que compõem a obra. Ainda, o resultado final dos procedi-
mentos de restauro cumpriram todos os critérios estabelecidos em relação à obtenção de 
uma unidade potencial e estética sem que fossem cometidos falsos históricos ou artísti-
cos. Assim, foi apresentado um resultado final satisfatório ao objetivo inicial, garantindo a 
estabilidade física e possibilitando o restabelecimento da sua fruição estética, o que pos-
sibilitou promover a leitura integral da obra. A Escultura devocional representando Nossa 
Senhora das Candeias foi recebida com entusiasmo e euforia pela comunidade de São 
Bartolomeu em julho de 2021.
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E aos colegas,  Carolina Concesso e Anderson Antônio Araújo, pelo apoio com a revi-
são textual e Vitória Oliveira da equipe de comunicação da FAOP, pela produção do vídeo 
de apresentação deste artigo. A todos, o nosso muito obrigado.
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• Resumo
Este artigo apresenta uma reflexão sobre os resultados da inserção de conteúdos concer-
nentes à metodologia de gestão de riscos no âmbito da disciplina Conservação Preventiva 
de Documentos do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), durante o semestre letivo de 2020.2. Teve como metodologia o levan-
tamento e a análise de dados sobre a aplicação das propostas resultantes da pesquisa 
de doutorado do mesmo autor deste artigo e ministrante da disciplina. A pesquisa doutoral 
teve como tema o ensino de preservação. Durante o semestre letivo supracitado, foram 
aplicados dois questionários e inseridas perguntas nos trabalhos avaliativos da discipli-
na para obter feedbacks sobre a percepção dos e das estudantes sobre a disciplina. Os 
resultados apontam para um saldo positivo na abordagem e conteúdos propostos, tendo 
em vista os dados coletados e analisados, não restando dúvidas de que a metodologia 
de gestão de riscos auxilia o estudante a compreender a preservação numa perspectiva 
holística e que preze pela prevenção e atuação gerencial. 

Palavras-Chave: preservação; conservação preventiva; gestão de riscos; arquivolo-
gia; ensino.

• Abstract
This article presents a reflection on the results of the insertion of contents about the risk 
management methodology in the scope of the discipline Preventive Conservation of Do-
cuments in the Archival Science course of the Federal University of the State of Rio de Ja-
neiro (UNIRIO), during the academic semester of 2020.2. The methodology used was the 
survey and the analysis of data about the application of the proposals, which resulted from 
the doctoral research of this article’s author and professor of the discipline. The doctoral 
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research has as its theme the teaching of preservation. During the academic semester, 
two questionnaires were applied and questions were included in the assessment works to 
obtain feedback on the perception of the students about the discipline. The results point to 
a positive balance between the approach and the contents proposed, taking into account 
the data collected and analysed. It leaves no doubt that the risk management methodology 
helps students to understand preservation in a holistic perspective that values prevention 
and managerial actions. 

Keywords: preservation; preventive conservation; risk management; archival science; 
teaching.

1� Introdução
Este artigo contempla algumas reflexões sobre a aplicação de propostas resultantes de 
uma pesquisa doutoral, cujo objeto de estudo foi o ensino de preservação no Brasil1. Uma 
das conclusões da pesquisa foi sobre a relevância do foco do ensino de preservação na 
conservação preventiva aliada à gestão de riscos. Isso para os cursos brasileiros de Ar-
quivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, que contemplaram o 
universo de análise da pesquisa. 

Tendo o trabalho chegado a essas conclusões, e considerando que o autor da tese 
e deste artigo tem ministrado a disciplina Conservação Preventiva de Documentos no 
curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 
optou-se pela inserção de conteúdos relativos à gestão de riscos no escopo da disciplina 
supracitada.

Este artigo apresenta, portanto, uma breve discussão teórica e histórica sobre a apro-
priação da metodologia de gestão de riscos para o campo da preservação e, em seguida, 
alguns resultados do ensino de conservação preventiva, contando com a gestão de riscos 
como um recurso metodológico para o seu planejamento, bem como aplicação e adminis-
tração. Lembrando que a gestão de riscos vai além da prevenção, mas que aí reside seu 
foco, no intuito – principal – de mitigar riscos de degradação. 

• Referenciais teóricos: a gestão de riscos como metodologia para a 
preservação
A gestão de riscos pode ser genericamente compreendida como uma metodologia com a 
finalidade de fornecer suporte à proteção dos recursos humanos, financeiros e materiais 
frente a consequências negativas de eventos que possam ameaçar a realização dos ob-
jetivos de uma organização (TAVARES, 2013, p. 4).

De acordo com José Luiz Pedersoli Júnior, em entrevista à revista Acervo do Arquivo 
Nacional do Brasil, essa metodologia, da forma que é praticada atualmente, tem suas 
origens nos anos 1960. Inicialmente associada à indústria seguradora, a gestão de riscos 
é hoje apropriada e utilizada por instituições e empresas privadas de setores da saúde, 

1    Título da tese: O ensino de preservação nos cursos brasileiros de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Infor-
mação (LEITE, 2021). Disponível em: <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1162>. Acesso em: 28 jun. 2021.

https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1162
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do meio ambiente, de negócios etc. Ela foi apropriada para a preservação do patrimônio 
cultural móvel em meados dos anos 1990 e vem despertando um interesse crescente 
por parte de instituições e profissionais do campo da preservação, pois representa uma 
contribuição adicional às estratégias de segurança e conservação preventiva, permitindo 
o estabelecimento de prioridades para ações preventivas, de forma embasada e transpa-
rente (PEDERSOLI JÚNIOR, 2010, p. 8) 

Adriana Cox Hollós e José Luiz Pedersoli Júnior (2009) demonstram a viabilidade 
e a importância da apropriação da gestão de riscos como metodologia científica para a 
preservação de documentos. Segundo eles, a formulação de um programa eficaz de pre-
servação pressupõe o conhecimento detalhado sobre o acervo sob guarda de uma deter-
minada organização, seu(s) valor(es) e uso(s) e os riscos de deterioração a que o acervo 
está sujeito. Nesse sentido, a metodologia de gestão de riscos vem sendo adaptada e 
utilizada para a seleção de prioridades de ação no trabalho de gestão da preservação de 
acervos. Ambos destacam a relevância da norma técnica australiana e neozelandesa so-
bre gestão de riscos – a AS/NZS 4360:2004 – como precursora da norma ISO 31000:2009 
(HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009), atualmente substituída pela ISO 31000:2018 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. v). 

No Brasil, a norma ABNT NBR ISO 31000:2018 representa “[...] uma adoção idênti-
ca, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 31000:2018, que foi elaborada pelo 
Technical Committee Risk Management (ISO/TC 262)” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. v). Essa norma apresenta o seguinte escopo:

Este documento fornece diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas or-
ganizações. A aplicação destas diretrizes pode ser personalizada para qualquer 
organização e seu contexto. Este documento fornece uma abordagem comum 
para gerenciar qualquer tipo de risco e não é específico para qualquer indústria 
ou setor. Este documento pode ser usado ao longo da vida da organização e 
aplicado a qualquer atividade, incluindo a tomada de decisão em todos os níveis 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 1).

A partir dessa perspectiva geral sobre a metodologia, a norma ABNT NBR ISO 
31000:2018 define risco como “efeito da incerteza nos objetivos”, ponderando que: (1) um 
efeito representa um desvio em relação ao esperado, podendo ele ser positivo, negativo 
ou ambos, e pode abordar, criar ou resultar em ameaças e/ou oportunidades; (2) objetivos 
podem possuir diferentes aspectos e categorias, podendo ser aplicados em diferentes 
níveis; e (3) um risco é normalmente relacionado a fontes de risco, eventos potenciais, 
suas consequências e suas probabilidades (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2018, p. 1). 

A norma apresenta diretrizes que contemplam os princípios gerais, os parâmetros 
para a estrutura e para as etapas do processo de gestão de riscos (ver ABNT NBR 
31000/2018, 2018, p. vi e p. 3-16). 

José Luiz Pedersoli Júnior explica como a gestão de riscos pode ser apropriada e 
aplicada para a preservação do patrimônio como um instrumento eficaz para a otimiza-
ção das tomadas de decisão a respeito. Sua utilização possibilita uma visão abrangente 
e simultânea de diversos tipos de risco para o patrimônio, desde eventos emergenciais 
e catastróficos (como grandes incêndios, enchentes etc.) até diferentes processos de 
degradação que ocorrem de forma mais lenta e contínua (como o enfraquecimento de 
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suportes celulósicos, danos por insetos, corrosão por tintas ferrogálicas etc.). A partir da 
identificação e análise dos riscos, é possível o estabelecimento de prioridades de ação e 
de alocação de recursos para mitigá-los. Nesse sentido, estratégias sustentáveis podem 
ser empreendidas para minimizar os impactos negativos com o objetivo de preservar e 
disponibilizar o acesso a longo prazo do patrimônio cultural. Como exemplo de opções 
de estratégias que podem ser implementadas em arquivos, bibliotecas e museus, o autor 
cita a instalação de controle climático, de um sistema de videovigilância, de equipamento 
de detecção e combate a incêndio. Sobre “o que fazer primeiro?” e “quais as prioridades 
do acervo?”, ele diz que a metodologia de gerenciamento de riscos permite a definição 
dessas prioridades, visando maximizar o uso dos recursos disponíveis. De acordo com 
ele, esse instrumento metodológico para a preservação dos acervos permite o estabe-
lecimento de estratégias bem-sucedidas para a preservação do patrimônio cultural de 
forma holística, fomentando a colaboração intersetorial, interinstitucional, interdisciplinar 
e promovendo a criação de sinergias para o alcance do objetivo comum de preservar o 
patrimônio de forma mais eficiente (PEDERSOLI JÚNIOR, 2010, p. 8-10).

Adriana Hollós e Pedersoli Júnior explicam, de forma clara e resumida, como enten-
dem o processo de gestão de riscos para a preservação do patrimônio cultural, ao apre-
sentarem as etapas do processo em perspectiva sequencial:

1) estabelecer o contexto em que os riscos serão gerenciados (explicitar os 
objetivos da organização, definir o horizonte de tempo do processo, as partes 
e atores internos e externos à organização a serem envolvidos, os ambientes 
internos e externos em que o processo ocorrerá, os critérios para avaliação de 
riscos);
2) identificar os riscos de forma sistemática e abrangente;
3) analisar os riscos para quantificar sua magnitude (ou seja, sua probabilida-
de de ocorrência e o impacto esperado);
4) avaliar os riscos para decidir quais deles serão tratados e com que priorida-
de (comparando suas magnitudes e incertezas entre si e com critérios previa-
mente estabelecidos, identificando causas e aspectos em comum e consideran-
do-os detalhadamente dentro de seu contexto);
5) tratar os riscos identificados como prioridade para reduzi-los a níveis acei-
táveis, segundo planejamento desenvolvido para tal e baseado no estudo sis-
temático e seleção de opções de tratamento (em termos de benefício-custo, 
redução simultânea de riscos múltiplos etc.). (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 
2009, p. 77, grifos dos autores).

Como eles mesmos ressaltam, para representar o processo de forma completa, não 
podemos esquecer as etapas contínuas e necessárias que são a consulta e a comunica-
ção com todos os atores e as partes interessadas, além do monitoramento e da revisão do 
próprio processo (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009, p. 77). Para representá-lo, eles 
se baseiam na norma técnica australiana e neozelandesa AS/NZS 4360:2004. Contudo, 
podemos trazer uma referência mais recente para representar, em forma de imagem, o 
processo e as etapas de gestão de riscos apropriadas pelo campo da preservação, con-
forme a figura a seguir.
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Figura 1: Processo de gestão de riscos 
para a preservação do patrimônio cultural.
Fonte: ICCROM e CCI (2017, p. 18).

Neste ciclo, estão representadas as diferentes etapas do processo de gestão de ris-
cos definidas pelo ICCROM em parceria com o CCI (segmentos do círculo principal), bem 
como os conceitos e os instrumentos complementares desenvolvidos especificamente 
para a aplicação da metodologia para a preservação do patrimônio cultural (círculos pe-
riféricos menores) (INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVA-
TION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY; CANADIAN CONSERVATION 
INSTITUTE, 2017, p. 18).

Destacamos alguns conceitos e instrumentos apresentados, tais como os dez agen-
tes de deterioração, que podem ser identificados como forças físicas, criminosos, fogo, 
água, pestes/pragas, poluentes, luz/UV, temperatura incorreta/inadequada, umidade rela-
tiva incorreta/inadequada e dissociação2. Também ressaltamos os seis diferentes níveis 
ou camadas de envoltório dos itens que compõem os acervos, que podem ser repre-
sentados pela região, pelo sítio, pelo edifício, pela sala, pela(o) vitrine/estante/mobiliário 
e pela(o) embalagem/suporte (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009, p. 78; INTERNA-
TIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF 
CULTURAL PROPERTY, 2017).

Quanto ao estabelecimento de prioridades para o tratamento dos riscos, o processo 
de análise de riscos é essencial. Ele é elaborado a partir da quantificação da magnitu-
de de cada um dos riscos, a partir da frequência ou da velocidade em que se projeta a 
ocorrência do dano, em conjunto com a perda de valor para o acervo, em decorrência da 
extensão do dano causado e da fração afetada. Após a determinação das magnitudes de 

2    A dissociação pode ser entendida como a falta de instrumento de classificação e/ou pesquisa dos documentos constantes em um 
acervo, dissociando-os dos meios necessários para sua gestão e preservação. Fontes comuns de dissociação: “inventário inexistente 
ou incompleto, identificação indevida ou insuficiente de objetos do acervo, obsolescência de hardware ou software utilizados para 
armazenar e acessar dados e informações sobre o acervo, condições inadequadas de armazenamento do acervo, aposentadoria 
ou afastamento de funcionários detentores de conhecimento exclusivo sobre o acervo, etc.” (INTERNATIONAL CENTRE FOR THE 
STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY , 2017, p. 48, Tradução nossa).
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cada risco para o acervo, é possível compará-los e, com critérios complementares, es-
tabelecer prioridades para seu tratamento e mitigação (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 
2009, p. 78).

Sobre a etapa de tratamento, são utilizados os cinco estágios de controle para cada 
um dos seis diferentes níveis ou camadas de envoltório, que estabelecem opções de tra-
tamento de riscos estruturadas de forma sistemática. São elas: evitar, bloquear, detectar, 
responder e recuperar (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009, p. 78).

Podemos considerar, portanto, que a gestão de riscos é uma metodologia transversal 
e útil para a preservação de bens culturais materiais analógicos e, inclusive, os digitais, ao 
compreendermos que “lidar com a preservação digital é lidar com redução e controle de 
riscos” (RIBEIRO, 2012, p. 114).

Levando em conta o exposto, concordamos com Hollós e Pedersoli Júnior quando 
afirmam que essa metodologia representa um avanço para a conservação preventiva, 
proporcionando o estabelecimento embasado de prioridades para a alocação de recur-
sos, a partir de uma visão integrada e holística sobre possíveis danos e perdas de valor 
para o patrimônio (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009, p. 78). 

Stefan Michalski chama a nossa atenção para a utilidade da gestão de riscos como 
uma metodologia que visa o longo prazo: ela não deve tratar sobre o(s) próximo(s) ano(s), 
nem mesmo sobre o tempo de uma vida. É sobre a vida de nossos filhos, de seus filhos, 
e assim por diante. Um referencial prático, de acordo com sua experiência com a meto-
dologia, é que devemos identificar riscos pensando em torno de cem anos, o que envolve 
muitas atividades e especialistas que estão direta e indiretamente envolvidos com a pre-
servação. O autor lembra que a preservação deve ser entendida como um processo sem 
fim, pois cada atividade pode ser compreendida como parte de um ciclo que se repete. A 
preservação a longo prazo depende da gestão de riscos, com métodos integrados, do tra-
balho em equipe e de sustentabilidade. Para Michalski, os responsáveis pela preservação 
devem compreender essas ideias e, gradualmente, convencer outras pessoas (MICHAL-
SKI, 2004, p. 84).

Como lembra Ribeiro (2012), riscos sempre estiveram, estão e estarão presentes em 
toda e qualquer atividade humana. A consciência disso nos levou à procura por medidas 
para administrar os riscos, com o objetivo de reduzir sua frequência e de mitigar a severi-
dade dos danos causados por eles.

É a partir do que apresentamos até aqui que podemos embasar a ideia de relevância 
e capilaridade da metodologia de gestão de riscos para os âmbitos de atuação no campo 
da preservação3, direcionando o ensino e as práticas dos profissionais que interagem no 
campo para uma perspectiva preventiva, gerencial, holística e eficaz.

• Ampliando o debate

Entendemos a preservação como um campo científico a partir do arcabouço teórico de-
senvolvido por Pierre Bourdieu (2004) para analisá-lo a partir de sua constituição históri-
co-epistemológica, numa perspectiva holística, que, por sua vez, contempla a restaura-
ção, a conservação (curativa e preventiva), a preservação digital e a gestão de riscos4. 

3    Entendemos como âmbitos de atuação em preservação a conservação preventiva, a conservação curativa e a restauração. 
4    O assunto é explorado na seção 3 da tese de doutorado do autor deste artigo.  
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Considerando o exposto até aqui, representamos a seguir o campo da preservação 
e seus respectivos âmbitos de atuação. Não por acaso, tal imagem serve ao propósito de 
evidenciar a capilaridade e o “acoplamento” da gestão de riscos a todos eles, proporcio-
nando uma perspectiva com foco preventivo, gerencial e holístico, sem desconsiderar as 
necessidades corretivas das ações de preservação, podendo servir, inclusive, à integra-
ção e ao diálogo entre as diversas profissões que atuam no campo. Na figura abaixo a 
capilaridade e o acoplamento da gestão de riscos estão representadas pela ferramenta 
dos 5 “estágios” de controle, que vão desde a perspectiva mais preventiva possível (evitar 
riscos) até a mais corretiva (recuperar danos). Também não por acaso a disposição dos 
âmbitos de atuação estão dispostos na mesma lógica (da esquerda para a direita, da con-
servação preventiva, passando pela conservação curativa e chegando à restauração). A 
seta em azul visa evidenciar essa organização lógica e proposital.

Figura 2: Conceitos 
essenciais para o campo 
da preservação e suas 
relações hierárquicas 
que também representam 
âmbitos de atuação em 
preservação. Fonte: 
Autoria própria, baseado 
em Programa Memória do 
Mundo (EDMONDSON, 
2002), ICOM-CC (2008), 
ICRROM (2017) e 
BOJANOSKI (2018).

Como nos diz Sergio Conde de Albite Silva, “não há como se considerar uma in-
tervenção de preservação como um fato conclusivo ou concluído. O tempo e o uso são 
devoradores de todas as coisas” (SILVA, 2008, p. 278). Cientes disso, precisamos com-
preender a preservação como um processo contínuo, como explicita Michalski (2004).

Outro aprendizado que podemos evidenciar é sobre quais devem ser as bases da 
preservação. Conforme defende Beatriz Mugayar Kühl (2006), distintas formas de se per-
ceber um patrimônio devem coexistir e deve-se ter em mente que o que deu início à sua 
preservação não foi seu valor monetário. Sua preservação é motivada pelo reconheci-
mento de seu significado cultural – o que inclui seu valor estético, histórico, memorial e 
simbólico –, tornando-o digno de medidas de proteção para ser transmitido às próximas 
gerações. Para a autora, deveriam ser essas as razões principais para guiar as decisões 
de preservação dos documentos (lato sensu) selecionados como patrimônios. Ela lembra 
que certamente aparecerão conflitos sobre valores, mas isso não significa que uma solu-
ção pertinente seja impossível.

Preservar não se trata de conservar e/ou restaurar tudo. Requer avaliação e esta-
belecimento de prioridades. Deve-se reconhecer que escolhas precisam ser feitas; pro-
cessos, planejados; estruturas, levantadas; ações, realizadas continuamente. No que se 
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refere às escolhas, cabem as seguintes ressalvas: não dizem respeito à opinião pessoal, 
de gosto ou capricho; fazem-se necessários estudos conscienciosos, formulados por equi-
pes multidisciplinares, fundamentados na Antropologia, na Sociologia, na História etc., ou 
seja, nas ciências de modo amplo, e nunca de forma arbitrária (KÜHL, 2006, p. 31). O 
campo da preservação apresenta-se, portanto, como um espaço onde diversas discipli-
nas científicas estabelecem relações, (re)construindo o próprio campo e sendo, também, 
influenciadas por ele (HOLLÓS; PEDERSOLI JÚNIOR, 2009, p. 76), como a Arquivologia, 
a Biblioteconomia, a Museologia, a Ciência da Informação, a Conservação-Restauração, 
a Química, a Física, a Biologia, a Tecnologia da Informação, dentre outras. 

Sugerimos, portanto, essa perspectiva englobadora e dialógica para (re)pensarmos 
o ensino e as práticas de preservação, pois sua efetividade exige um compromisso a 
longo prazo de várias instâncias da sociedade, juntamente com o poder público e priva-
do. Afinal, a preservação não se limita apenas ao conhecimento técnico e tecnológico, e 
demanda ações administrativas, legais, políticas e econômicas (TAVARES, 2014, p. 22).

A preservação de hoje representa o estabelecimento das mudanças de mentalidade 
provocadas pelo surgimento, desenvolvimento e expansão da conservação preventiva, 
conforme nos falam Gaël de Guichen (1999), Solange Zúñiga (2005), Aloisio de Castro 
(2008) e Silvana Bojanoski (2018). Contudo, precisamos ir além, apropriando-nos da pre-
servação digital e da metodologia de gestão de riscos, tendo em vista estratégias mais 
eficazes e eficientes.

Precisamos pensar e agir preventivamente e estarmos preparados para reagir quan-
do necessário. Além disso, é necessário ter uma perspectiva holística sobre o campo da 
preservação para nos entendermos como parte de um todo e saber nosso papel dentro 
dele; atuar de forma planejada, no sentido de gerenciar para mitigar riscos negativos; e, 
assim, selecionar métodos eficazes para a administração dos processos de preservação. 
Para preservar a longo prazo, devemos pensar a longo prazo.

2� Metodologia
Este artigo é composto por parte da discussão teórica realizada na tese de doutorado cita-
da na introdução. A pesquisa desenvolvida para a tese possibilitou alguns ajustes (vistos 
por nós como “melhoramentos”) na disciplina Conservação Preventiva de Documentos, 
também já supracitada. O trecho sobre gestão de riscos apresentado neste artigo nos 
serviu, inclusive, de referência para analisarmos dados coletados a respeito da percep-
ção dos discentes sobre a última atualização do planejamento da disciplina até a redação 
final deste artigo. Os dados são apresentados e analisados na subseção 3.1 e referem-se 
à avaliação dos discentes sobre a disciplina, que a cursaram durante o período letivo 
2020.2, do calendário emergencial da UNIRIO5.

Para cumprir este percurso metodológico, adotamos uma abordagem quali-quantitati-
va para a pesquisa, tendo como método a revisão de literatura e como técnica a aplicação 

5    O calendário emergencial foi adotado pela instituição em razão da pandemia de Covid-19. Para mais informações: <http://www.
unirio.br/news/unirio-apresenta-plano-de-atividades-academicas-e-administrativas-para-o-periodo-de-excepcionalidade-em-vir-
tude-da-pandemia>. Acesso em: 24 jun. 2021.
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de dois questionários6, e de perguntas inseridas ao fim de dois trabalhos7 entregues ao 
longo da disciplina. Para a redação deste artigo, optamos por trabalhar com os dados do 
segundo questionário (aplicado ao fim da disciplina) e com uma das perguntas do 2º tra-
balho avaliativo.

Os questionários contavam com quatro questões – duas objetivas e duas discursivas. 
Já as perguntas inseridas nos trabalhos avaliativos (1ª e 2ª avaliações) serviram para sa-
ber quais foram as dificuldades na elaboração do trabalho, o que foi aprendido com sua 
realização e como o próprio discente o avalia, conferindo a si mesmo uma sugestão de 
nota (com justificativa).

A seguir, apresentamos alguns dados sobre a percepção dos discentes acerca dos 
conteúdos e metodologias adotadas durante a realização da disciplina.

Como explicado, ao final do semestre, foi aplicado um questionário para que os dis-
centes pudessem fazer uma avaliação sobre a disciplina. Como resultado desta consul-
ta, apresentamos abaixo alguns dados que nos ajudam a refletir sobre a pertinência da 
aplicação dos conteúdos propostos no âmbito da tese para o ensino de preservação nos 
cursos brasileiros de Arquivologia.

Semestre: 2020.2 (referente ao calendário emergencial da UNIRIO)
Nº de inscritos: 29 discentes8
Reprovados por falta ou abandono: 5 discentes9
Cursaram: 24 discentes
Aprovados: 24 discentes
Responderam o questionário: 20 discentes
Pergunta nº 1/4 do questionário: “Você acha que os exercícios aplicados em aula 

foram úteis na assimilação do conteúdo apresentado?” 20 responderam “sim” e 0 respon-
deram “não”.

Pergunta nº 2/4 do questionário: “Como você avalia a disciplina como um todo?” 
16 responderam “excelente”, 3 responderam “bom”, 1 respondeu “regular” e 0 respon-
deu “ruim”.

Pergunta nº 3/4 do questionário: “O que achou de mais positivo na disciplina?”10

Pergunta nº 4/4 do questionário: “Tem alguma sugestão para o aprimoramento da 
disciplina ou alguma observação?”11

No âmbito dos trabalhos avaliativos, foram inseridas as questões “1. Quais foram as 
dificuldades para a elaboração do trabalho?”, “2. O que foi aprendido com o trabalho?” e 
“3. Atribua uma nota ao seu trabalho e comente o porquê dela”. Tais questões foram inse-
ridas tanto no 1º trabalho avaliativo, cujo objetivo foi “realizar a análise de uma política de 

6    Foram dois questionários, um aplicado no meio do semestre e outro ao fim. Ambos serviram ao objetivo de perceber o grau de 
satisfação dos discentes com a disciplina e receber seus comentários e/ou sugestões.
7    Tais trabalhos serviram como 1ª e 2ª avaliações sobre o desempenho dos discentes na disciplina.
8    Fonte: Portal do Professor da UNIRIO. Acesso em: 24 jun. 2021.
9   Pelo observado durante o curso, tais casos estão relacionados principalmente às dificuldades impostas pelas circunstâncias da 
pandemia, incluindo o ensino remoto.
10  Não trabalhamos aqui os dados relativos a esta pergunta em razão do limite de páginas para o artigo.
11  Não trabalhamos aqui os dados relativos a esta pergunta em razão do limite de páginas para o artigo
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preservação”12; quanto no segundo, cujo objetivo foi “praticar etapas de gestão de risco 
para preservação de um arquivo”13. Analisamos os dados coletados sobre o que foi apren-
dido com o 2º trabalho avaliativo da disciplina na próxima seção.

3� Resultados e discussão
• O ensino da gestão de riscos no âmbito da disciplina Conservação Preventiva 

de Documentos do curso de Arquivologia da UNIRIO
Influenciado pelos resultados da pesquisa doutoral, brevemente abordada aqui, a disci-
plina supracitada vem sendo aprimorada e (re)pensada a cada semestre. Neste percurso 
e até o presente momento, o semestre letivo de 2020.2 representa o planejamento mais 
recente já aplicado para a disciplina14, cuja ementa é a seguinte: “Conceitos de preserva-
ção e conservação. Origem e evolução do papel. Agentes agressores dos documentos. 
Preservação e políticas públicas de conservação. Tecnologias de preservação. Aplicação 
na preservação dos acervos”15.

Sendo a ementa representante dos conteúdos mínimos a serem ministrados, cada 
docente, tendo os contemplado, pode (re)construir parte da disciplina a partir de seus in-
vestimentos relativos ao assunto. O planejamento para o semestre 2020.2 contou com as 
seguintes referências básicas (dispostas, a seguir, na ordem em que foram trabalhadas), 
além de práticas direcionadas para o exercício destas: Gäel de Guichen (1999, p. 4-6), 
Ingrid Beck (2006, p. 16-39), Silvana de Fátima Bojanoski (2018, p. 74-83), Sérgio Conde 
de Albite Silva (2008, p. 1-16), Norma Cianflone Cassares (2000), Fanny do Couto Ribeiro 
(2012, p. 59-76), José Luiz Pedersoli Jr. (Entrevista: REVISTA ACERVO, 2010, p. 7-12), 
IBERMUSEUS; ICRROM; CCI (2017, p. 18-57; p. 62-101) e Jayme Spinelli; José Luiz 
Pedersoli Jr. (2010, p. 39-96). 

Este resumo – bastante enxuto devido aos limites de páginas impostos para a reda-
ção deste artigo – serve para evidenciar que no âmbito da disciplina foram trabalhados 
conteúdos produzidos por autores e autoras com reconhecida trajetória de pesquisa e/
ou atuação no âmbito da conservação preventiva, da preservação digital e da gestão de 
riscos. Os assuntos foram trabalhados nesta ordem, buscando evidenciar suas conexões 
e sua alocação como parte de um todo que chamamos campo da preservação.

A seguir, apresentamos um quadro com as respostas da 2ª questão do 2º trabalho 
avaliativo.

12     A política analisada foi a Política de Preservação dos Acervos Científicos e Culturais da Fiocruz (2018, p. 6-23).
13    O objeto para a realização do trabalho foi o próprio arquivo pessoal de cada discente, em razão da pandemia. Observa-se que 
dois discentes fizeram o trabalho em conjunto.
14     O período que corresponde ao semestre 2020.2 do calendário emergencial da UNIRIO foi composto por 12 semanas de aulas, ou 
seja, menos tempo que o comum de 15 semanas. As aulas foram ministradas entre 04/03/2021 a 20/05/2021 (intercalando atividades 
síncronas e assíncronas, por conta do ensino ter sido remoto em razão da pandemia de Covid-19).  
15    Fonte: <http://www.unirio.br/arquivologia/arquivos/Proposta%20Matriz%20Arquivologia%20versao%202013%20COMPLETA.
pdf>. Acesso em: 24 jun. 2021.
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Quadro 1: Respostas dos discentes sobre o que foi aprendido com o 2º trabalho avaliativo da disciplina.

O que foi aprendido com o trabalho?

1 A construção de um olhar crítico/preventivo sobre o arquivo físico em que se encontram os 
documentos.

2 A identificar todos os riscos possíveis do acervo pessoal e a fazer gestão dos riscos.

3 Que as medidas de preservação são indispensáveis ao acervo, serviu também como um alerta 
para fazer possíveis mudanças em relação ao local onde ficam guardados os meus documentos.

4 Aprendi a quais materiais posso recorrer em caso de necessidade de fazer esse tipo de trabalho 
novamente e como utilizar as ferramentas propostas.

5 Que todo ambiente pode ser passível de gestão de riscos e que eles estão presentes o tempo 
todo em nosso cotidiano. Abriu meus olhos para o fato de que nossa casa nem sempre é um lugar 
seguro.

6 Passar a olhar o arquivo ou objeto do acervo de fora para dentro, observar as “camadas de envoltó-
rio” dos objetos a serem preservados. E a importância do planejamento e de ter um plano de ação 
antes dos problemas surgirem.  Gestão de riscos seria entender e saber que o que fazer antes é 
mais eficiente do que tentar consertar o dano.

7 A execução dos 3 exercícios durante as últimas 3 semanas deu toda a base necessária para enten-
der o que vimos em teoria durante as aulas. Colocando em prática, neste trabalho, vimos como é 
útil não só para os trabalhos feitos na área, mas até para o dia a dia, e só fazendo mesmo foi que 
consegui compreender a execução de como calcular os riscos e estabelecer medidas de prevenção 
ou restauração.

8 Foi apreendido que é necessário ter sempre atenção quanto aos riscos que podem danificar os 
documentos ou itens presentes dentro do acervo para que possamos evitar que ocorram, a fim de 
preservá-los.

9 O quanto é importante se atentar para conservação e preservação preventiva para que haja uma 
redução de danos no futuro.

10 A importância da manutenção correta e monitoramento dos arquivos em relação aos fatores de 
risco. Se o profissional for negligente ou não estabelecer o acompanhamento adequado de conten-
ção de riscos, pode custar todo um acervo documental e arquivístico, desperdiçado por inúmeros 
fatores estudados em aula.

11 A importância de avaliar todos os possíveis riscos existentes se faz uma tarefa fundamental para 
que se trace um planejamento eficaz para o gerenciamento de riscos de um arquivo.

12 Como podem ter sérios problemas, na nossa casa, trabalho, faculdade que ignoramos todos os 
dias e que podem causar perdas significativas. E existem soluções simples, que não aplicamos. 
Mas agora vou começar a aplicar. 
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O que foi aprendido com o trabalho?

13 Compreendemos, através desse trabalho, a grande importância existente no âmbito da disciplina 
de Conservação Preventiva de Documentos, pois, devido às trocas mútuas durante esse período 
e através de todas as atividades e textos propostos, nos deram um embasamento com grande 
amplitude para refletirmos sobre diversos aspectos da nossa disciplina. Deste modo, todo o co-
nhecimento adquirido durante as aulas e nos exercícios contribuíram significativamente em nossa 
vida pessoal e acadêmica; refletindo a grande importância da interdisciplinaridade entre as diversas 
áreas do conhecimento a qual estamos experimentando na prática utilizando essas aprendizagens 
aqui assimiladas, agregando novos conhecimentos em outras disciplinas cursadas nesse período. 
Destarte, percebemos que a gestão de riscos pode contribuir significativamente para observarmos 
e investigarmos como otimizar nossas decisões referentes às medidas adequadas a serem utiliza-
das na preservação dos arquivos. Sua utilização nos dá uma visão holística dos possíveis riscos, 
colocando em evidência e possibilitando uma priorização e um planejamento prévio com metodolo-
gias condizentes e eficazes para garantir a segurança dos documentos.

14 Que esse procedimento, por ser extremamente minucioso, necessita ser elaborado com a maior 
atenção possível. Para que todos os mínimos riscos sejam apreciados e que, com isso, seja pos-
sível a elaboração de um bom plano de gestão de risco, que esse vá contemplar os parâmetros de 
um acervo.

15 A importância de analisar os riscos, seja numa visão macro, como para instituições, como repen-
sar a própria guarda dos documentos pessoais. Julgamos tanto o arquivo alheio e olhar para si foi 
importante.

16 Com o trabalho proposto, me foi denotada a importância de tomar medidas que consigam de forma 
efetiva preservar o acervo e também fazer com que ele tenha uma durabilidade muito mais longa 
se aplicada às ações instruídas, evitando qualquer tipo de perda que por vezes acontece por des-
cuidos básicos.

17 Que é possível se fazer, por mais básica que seja, uma gestão de riscos dentro de casa, com o 
que temos ao nosso alcance. Não é a promessa de um resultado eficiente, mas nos ensina a como 
tomar precauções e atitudes para se manter, por mais tempo, os arquivos pessoais, como fotos, 
documentos, cartas, entre outros, com o máximo da sua integridade inicial em dia.

18 Primeiramente, vem o aprendizado de conservação que começa antes de qualquer ambiente de 
trabalho: nosso acervo pessoal. Num mundo cada vez mais digital, ter livros e documentos ainda 
guardados em 2021 requer cuidado e atenção maiores e mais centralizados. Essa disciplina me 
ensinou que a conservação pode ser algo simples e rotineiro em prol de manter os documentos 
que realmente importam, não somente para o nosso dia a dia, como também para nossa história 
de vida.

19 A detectar os riscos que podem ocorrer em algo que não percebemos no dia a dia.

20 Aprendi sobre como um ambiente e condições climáticas conseguem danificar de forma rápida um 
objeto, documento que não está conservado para longa duração, como nós precisamos. Achei bem 
interessante trabalhar com a escala ABC, mas confesso que todo o processo foi bem trabalhoso.

21 Com esse trabalho e no decorrer da matéria, passei a entender melhor os riscos que os arquivos 
estão expostos, e pude aprender formas de mitigar esses riscos usando das estratégias para o 
tratamento dos riscos.

22 O trabalho me possibilitou ter contato com a forma que é feito o mapeamento de risco e o plano de 
conservação e preservação do patrimônio. Além de perceber que esses procedimentos também 
pode ser aplicados em domésticos e não somente institucionais.

23 Toda a importância da preservação e conservação dos arquivos, como fatores externos são tão 
influentes nesses processos.
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4� Considerações finais
Considerando o exposto e retomando alguns dos pontos que entendemos como mais 
significativos, podemos afirmar sobre o impacto positivo na formação discente quando da 
inserção do estudo da metodologia de gestão de riscos como um instrumento para o pla-
nejamento, a aplicação e a administração da conservação preventiva. Como observamos, 
a gestão de riscos não serve “somente” à conservação preventiva, mas como um recurso 
útil à administração da preservação como um todo (em seus três âmbitos de atuação).

Importante ressaltar que não se defende aqui o “simples” uso de um recurso metodo-
lógico, mas sim sua apropriação com finalidades que vão além da qualidade técnica por 
si, sem, contudo, descartar sua relevância (a da técnica).

Preservar é um processo que precisa ser compreendido como um ato técnico, mas 
também político; com embasamento teórico, mas também com fins práticos; que deman-
da por especialistas, mas também por todas as pessoas usuárias ou não do bem a ser 
preservado. É complexa e precisa de um olhar que contemple suas particularidades, seus 
âmbitos de atuação, sua continuidade e, principalmente, estratégias que contribuam para 
sua efetividade.

Em suma, vide a discussão teórica apresentada sobre a apropriação da gestão de 
riscos para o campo da preservação – em especial para o ensino da conservação pre-
ventiva – e os feedbacks dos discentes apresentados na subseção 3.1, concluímos pelo 
êxito, no âmbito do ensino, sobre os aspectos positivos da proposta aqui apresentada. 
Em outras palavras, sem desconsiderar outros conteúdos relevantes para o ensino da 
conservação preventiva, a inserção e a prática de conteúdos relativos à gestão de riscos 
colaborou para que os discentes exercitassem um olhar holístico sobre o campo da pre-
servação e com foco na perspectiva preventiva e gerencial/processual da preservação. 
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• Resumo
Apresenta-se o tratamento realizado no códice manuscrito iluminado Compromisso da 
Irmandade de São Miguel e Almas de Prados, produzido na Capitania de Minas Gerais, 
entre os anos de 1722 e 1796. Os critérios de mínima intervenção foram guiados pela 
discussão sobre a distinção entre dano e vestígio e as modificações impostas ao longo da 
biografia do objeto, considerando a função social pregressa e contemporânea, bem como 
as camadas de informação que podem ser acessadas através da materialidade do escrito. 

Palavras-Chave: mínima intervenção; vestígio histórico; materialidade; cultura escri-
ta; tomada de decisões.

• Abstract
The conservation treatment of the illuminated manuscript codex Statute of the Brotherhood 
of Saint Michael and Souls from Prados, produced in Minas Gerais between the years of 
1722 and 1796, is presented. The minimum intervention criteria were guided by discus-
sions on the distinction between damage, vestige, and the changes that occurred throu-
ghout the object’s biography, considering the object’s former and current social functions 
and the layers of information that can be perceived through the manuscript’s materiality. 

Keywords: minimum intervention; historical evidence; materiality; written culture; de-
cision-making. 
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1� Introdução
O Compromisso da Irmandade de São Miguel e Almas de Prados, da antiga Comarca do 
Rio das Mortes da Capitania de Minas Gerais, é um códice manuscrito iluminado, produzi-
do entre 1722 e 1796, com acréscimos textuais até o ano de 1858 e pertence ao acervo do 
Arquivo Histórico da Paróquia do Pilar de São João del Rei. Suas dimensões são 28,6cm 
de comprimento, 20,6cm de largura e 3,0cm de altura. Possui capa revestida em veludo 
verde decorada com fechos, cantoneiras e florões em prata (Figura 1). Seu miolo é com-
posto por 46 páginas dispostas em 12 cadernos e três fólios avulsos. De todas as páginas, 
30 apresentam ornamentações em tinta e/ou em aplicação de folha de ouro. 

Figura 1: Capa do Compromisso da Irmandade de São 
Miguel e Almas de Prados, após restauração.

O códice registra o estatuto da irman-
dade em sua versão originária, aprovada 
em 1722, com acréscimos e retificações 
de capítulos feitos em 1746 e 1772. Em 
1773 foi encaminhado para aprovação pela 
Mesa de Consciência e Ordens, em Lis-
boa; e, em 1796, foi novamente registrado 
pelo escrivão local em São João del Rey. 
Há ainda anotações sobre mudanças regi-
mentais em 1841 e sobre uma visita pasto-
ral em 1858. Muitas dessas alterações no 
códice estão expressas em modificações 
na sua materialidade. 

Atualmente, o conteúdo do corpo do Compromisso pode ser dividido nas seguintes 
categorias: frontispício (Figura 2), folha de rosto, índice, capítulos, paratextos, documen-
tos avulsos e elementos de proteção. As cinco primeiras categorias fazem parte do que se 
considera a estrutura codicológica original do livro. Esse recorte é definido pela caracte-
rística do papel que foi usado como suporte: papel de trapo, branco, sem marcas d’água, 
de gramatura média de 80g/m2. Exceções a essa regra são uma folha que foi removida 
e habilmente substituída por outra, de papel de gramatura mais baixa; e um fólio cujas 
dimensões ultrapassam em cerca de quatro centímetros as dimensões do códice, no sen-
tido do comprimento. A presença de rubricas datadas de 1722 também são indícios de 
quais páginas compunham o compromisso nesse momento originário. As modificações 
estatutárias de 1746 e 1772 foram inscritas e ornamentadas em fólios anteriormente ru-
bricados, portanto, compunham a estrutura codicológica original.
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Figura 2: Frontispício do Compromisso da Irmandade de 
São Miguel e Almas de Prados antes da restauração.

A versão atual do códice inclui uma 
petição, uma confirmação e uma certidão, 
documentos que versam sobre alterações 
de termos do estatuto, datados dos anos 
de 1772 e 1773. A hipótese de que estes 
fólios foram produzidos, circularam e foram 
arquivados como documentos avulsos an-
teriormente à sua incorporação à estrutu-
ra codicológica atual é corroborada pelas 
evidências materiais e formais observadas 
tanto no layout da mancha de texto quan-
to nos vincos e manchas, causados pela 
dobra e manuseio (DAYBELL, 2009). Além 
disso, esses papéis não possuíam as ca-
racterísticas materiais dos demais fólios do 
corpo do livro, apresentando marcas d’água 
e gramaturas variadas e não apresentam 
as rubricas dos escrivães que registraram o 
códice em 1722 e em 1796.

Por fim, existem ainda, na versão atual do códice, o que chamamos aqui de elemen-
tos de proteção. São folhas de papel de trapo, de tonalidade azulada, produzidas pelo 
moinho italiano Giorgio Magnani, conforme expresso em sua marca d’água, inseridas em 
determinadas partes do códice com um intuito claro de proteção ou conservação. Esse 
papel foi utilizado para reestruturar os fundos de caderno; para reforçar o segmento que 
excede a dimensão do livro em um dos fólios (Figura 3); e foi agregado à estrutura enca-
dernada para fazer as folhas de guarda fixas e móveis. A presença dos documentos avul-
sos e dos elementos de proteção na encadernação atual, em todos ausentes as rubricas 
dos escrivães, levam-nos a crer que essas duas categorias foram adicionadas em uma 
reencadernação, ocorrida provavelmente após o ano de 1796. 

Figura 3: Elemento de proteção aplicado para reforçar segmento que excede a dimensão do livro em um dos fólios do 
compromisso.
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Em sua forma atual, o compromisso possui doze cadernos, sendo cinco bifólios, oito 
em quarto, além de três fólios avulsos. Acredita-se que em sua configuração original ele 
possuísse dez cadernos em quarto. A encadernação foi realizada com fio duplo de algo-
dão em cinco pontos e com fios de sustentação. As pastas são feitas em papel de trapo 
laminados. As peças de prata da ornamentação da capa são sustentadas, na parte interna 
das pastas, por peças de ferro e, na parte externa, por pregos de prata. Há ainda indícios 
de que os cortes eram pintados com tinta vermelha, característica perdida após o redi-
mensionamento das folhas.

A ornamentação no Livro de Compromisso da Irmandade de são Miguel e Almas de 
Prados é encontrada somente na área que corresponde à configuração originária do livro: 
no frontispício, na folha de rosto, no índice e nos capítulos; sendo que esses últimos se 
dividem em três conjuntos, cada um executado em um momento. Esses três conjuntos, 
portanto, apresentam estilos de ornamentação distintos.

O frontispício, a folha de rosto, o índice e o primeiro conjunto de capítulos formam 
o momento inicial do compromisso, como foi aprovado no ano de 1722. Nesse momen-
to, as cores predominantes da ornamentação são o vermelho e o dourado, advindos da 
aplicação de folhas de ouro (Figura 4). Outras cores também são usadas para compor as 
capitulares e as pinturas: azul, verde, preto e marrom. O corpo do texto é escrito em tinta 
metaloácida sépia. No frontispício foi colada uma gravura ovalada, representado São Mi-
guel carregando um escudo e empunhando uma espada com a qual ataca o diabo a seus 
pés. Ela foi pintada e há a aplicação de folha de ouro nas suas margens, e uma moldura 
foi feita com desenhos caligráficos completando a página.

O segundo e o terceiro conjuntos de capítulos são acréscimos que alteram ou adicio-
nam elementos do estatuto firmado em 1722 e suas aprovações datam respectivamente 
dos anos de 1727 e 1746. Os cinco capítulos adicionados em 1727 seguem um padrão 
parecido com o anterior, no qual o vermelho e o dourado são as cores predominantes, 
com a presença também de tinta verde nas chamadas de capítulo, vinhetas e capitulares. 
A tinta utilizada no corpo do texto é preta, provavelmente nanquim. Já os três últimos capí-
tulos, acrescentados em 1746, seguem um estilo muito diferente dos dois primeiros. Aqui 
predominam o azul, o vermelho, o amarelo e o carmim. O material utilizado para compor 
o corpo do texto é a tinta metaloácida sépia (Figura 4).

Figura 4: Capítulos dos três tipos de ornamentação encontrados no frontispício. Da esquerda para a direita: 1722; 
1727; 1746.
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O estado de conservação do códice em 2018 era ruim. No miolo, o ataque de inse-
tos xilófagos aconteceu especialmente, mas não exclusivamente, nas áreas de fundo de 
caderno e a costura, em sua grande parte, foi perdida. A oxidação das peças de ferro da 
capa também provocou perda de suporte e manchas de ferrugem nos fólios finais e ini-
ciais do livro. Há presença de manchas de umidade e manuseio nas bordas dos fólios e 
o segmento do fólio, que excede o comprimento do códice, apresenta grande fragilidade 
no vinco feito para adequar suas dimensões. O frontispício apresentava forte deformação 
de plano, consequência de tensão causada pelo adesivo usado para aderir a gravura. Por 
fim, há a presença de manchas causadas por aplicação de selos, ainda com resquícios 
da cera, em quatro páginas. Quanto à ornamentação e à escrita, os tipos de deterioração 
mais encontrados foram esmaecimento, migração, borrões e halos causados por tintas 
muito solúveis. 

Na capa, as peças em prata adquiriram uma tonalidade escurecida devido a sujida-
des, oxidação e manchas. O veludo verde apresentava desgaste, esmaecimento, sujida-
des generalizadas e perdas pontuais de suporte causadas pelo ataque de insetos xilófa-
gos. As pastas também apresentavam galerias causadas pelo ataque biológico, porém 
mantiveram-se estruturalmente sólidas. A capa se encontrava desprendida do miolo do 
códice e havia perdido boa parte da lombada.

Este códice foi restaurado entre os anos 2018 e 2019, no escopo do projeto de 
pesquisa “A materialidade dos documentos pintados: entre a História e a Preservação”, 
coordenado pela Professora Márcia Almada, nas dependências do Laboratório de Con-
servação e Restauração e Documentos Gráficos e Fílmicos (LaGrafi), do Centro de Con-
servação e Restauração de Bens Culturais (CECOR), da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O objetivo vinculado à restauração deste códice era o de avaliar que 
procedimentos de conservação e restauração podem e devem ser realizados procuran-
do manter os vestígios materiais que revelam a história do objeto sem perder de vista a 
preservação físico-química dele. A tomada de decisões sobre as intervenções necessá-
rias e convenientes levam em consideração os valores pregressos e contemporâneos 
vinculados ao objeto. 

A questão colocada durante todas as etapas do tratamento desse documento foi a 
definição de quais traços seriam considerados deterioração e quais seriam percebidos 
como marcas do tempo e o que esses vestígios representavam para a biografia do objeto. 
Apresentamos o trabalho de restauração efetuado no Compromisso da Irmandade das 
Almas de Prados, chamando a atenção para essa questão e para como a função social 
do objeto influencia na forma de lidar com seus aspectos materiais.

2� Metodologia
O tratamento de restauração seguiu os procedimentos habituais, iniciando-se pela higie-
nização do miolo, realizada com pincel macio e pano de microfibra em todas as folhas, 
excetuando as áreas de ornamentação. Áreas mais escuras do suporte, inclusive as bor-
das que apresentavam manchas de manuseio, foram atenuadas com lápis-borracha, pois, 
embora superficiais, dividiam protagonismo com a ornamentação e essa característica foi 
considerada como dano.
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Em seguida, os reforços estruturais nos fundos de caderno foram removidos com 
aplicação de umidade localizada utilizando hidrogel Nanorestore Gels® Peggy e posterior-
mente swab umedecido em solução de água e álcool 1:1 (Figura 5). Na medida em que a 
manutenção da intervenção realizada anteriormente não era conveniente para a preser-
vação do conjunto, as carcelas de papel foram removidas, de forma a garantir a sua inte-
gridade, higienizadas, planificadas, identificadas e acondicionadas em envelopes de filme 
de poliéster, armazenados junto ao códice e mantidos como vestígio histórico. 

Figura 5: Remoção de reforço estrutural no fundo de 
caderno.

Em relação às perdas de suporte, a 
reintegração por processo mecânico com 
o uso da máquina obtura de papel (MOP) 
foi realizada apenas em fólios que não ti-
vessem mídia solúvel em água, nem vestí-
gios materiais de circulação, como os vin-
cos marcados nos fólios dos documentos 
avulsos, por exemplo. As fibras escolhidas 
para a execução da reintegração mecânica 
foram provenientes de duas marcas e tipos 
de papéis diferentes: Hahnemühle® e In-

gres Fabriano®. O primeiro por ser feito de fibras de algodão, composição semelhante ao 
do suporte original; e o segundo por ser colorido, fornecendo as tonalidades necessárias. 
Foram feitos testes para duas cores, já que um dos bifólios que passou pelo processo foi 
o Giorgio Magnani, de tonalidade azulada. 

O processo manual de obturação e enxerto foi realizado nos demais fólios e, devido à 
relevância estética do objeto, todas as perdas foram reconstituídas. As reintegrações ma-
nuais foram realizadas pelo verso dos fólios, utilizando papel de uma mesma tonalidade 
para todo o conjunto, independente das variações tonais. Foi selecionado o papel japonês 
Okawara 55g/m² (feito com fibras de kozo e sulfite) devido à sua gramatura e, também, 
por sua tonalidade natural se aproximar das áreas mais claras localizadas no centro dos 
fólios. Nas áreas mais extensas de perda nos fundos de caderno, os enxertos foram feitos 
com papel japonês Daitoshi 45g/m2, tonalizado com tinta acrílica Winston & Newton (burnt 
umber/sombra queimado e amarelo de cádmio). Para união dos bifólios com rompimento 
total do fundo de caderno, foi estabelecido um padrão dimensional definido a partir dos 
bifólios que compunham um caderno em bom estado de conservação. Nos fólios avulsos, 
o mesmo papel foi usado para criar carcelas com largura suficiente para a segurança da 
costura.

Devido à alta solubilidade em meio aquoso de algumas das tintas usadas na orna-
mentação do códice, notadamente a vermelha, dois tipos de adesivos foram utilizados 
para a obturação com polpa seca: metilcelulose em água nas áreas em que não houvesse 
ornamentação e KlucelG® em álcool isopropílico para perdas de suporte que ocorressem 
sobre áreas pintadas. Nos casos de adesão de enxertos, o adesivo usado foi somente 
a metilcelulose devido ao baixo poder de adesão do KlucelG®. Nesses casos, as áreas 
de pintura foram previamente protegidas com a aplicação pontual de KlucelG® em álcool 
isopropílico. 
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As manchas de ferrugem, provenientes das peças de sustentação dos ornamen-
tos, foram estabilizadas quimicamente com uma solução de nanopartículas de hidró-
xido de cálcio suspensas em álcool, com o intuito de interromper o processo de dete-
rioração (GIORGI et al., 2002). Além disso, essas áreas foram reforçadas com papel 
japonês de 3g/m2.1 

Os procedimentos adotados no tratamento da capa não serão apresentados 
nesse artigo.

3� Resultados e discussão
Os tratamentos de conservação e restauração adotados no códice manuscrito ilumina-
do em questão foram guiados por critérios que visassem à manutenção dos vestígios 
materiais da biografia do objeto, respeitando a sua reformulação codicológica, realizada 
provavelmente na passagem do século XVIII para o XIX. Considerando que o objeto atual-
mente integra o acervo de um arquivo histórico, foram priorizados inicialmente os valores 
históricos.

No entanto, após a finalização dos procedimentos de reintegração de suporte, a aten-
ção da equipe foi chamada para o fato de que alguns enxertos de maior dimensão, locali-
zados em áreas de mancha de manuseio dos fólios do frontispício, folha de rosto e índice, 
tinham adquirido muito protagonismo pelo contraste entre a tonalidade escura do suporte 
e a tonalidade clara do papel de enxerto (Figura 6). Assim, a equipe de trabalho se vol-
tou novamente para essas áreas com as seguintes perguntas em mente: a) os enxertos 
deveriam ser reintegrados ou não? b) em caso afirmativo, usando quais técnicas? Para 
responder a esses questionamentos, foi utilizado o diagrama de decisões proposto por 
MICHALSKI; ROSSI-DORIA (2011) e trabalhado por Melissa ANCONA (2018) em casos 
relativos à apresentação estética e reintegração cromática em documentos gráficos; e, de 
forma específica, neste documento, em comparação com outro manuscrito iluminado res-
taurado no escopo do mesmo projeto. Uma vez definido que a execução da reintegração 
cromática nos fólios indicados seria o melhor caminho, a técnica empregada foi a adesão 
de papel japonês tonalizado sobre o enxerto, também definida a partir do diagrama de 
decisões, considerando os critérios de uniformidade, retratabilidade, facilidade de aplica-
ção, resistência mecânica, segurança na aplicação e durabilidade (CAMPOS, ANCONA, 
2021). Assim, um papel japonês de gramatura 3g/m2 e tonalidade mais escura foi aplica-
do em duas camadas, com metilcelulose, sobre os enxertos claros nas bordas dos fólios 
do frontispício, folha de rosto e índice do compromisso. Essa aplicação foi feita somente 
na parte da frente dos fólios, pois o objetivo foi reduzir o impacto visual da intervenção 
sobre a apreciação da visualidade das pinturas (Figura 6).

1    Papel vendido por Hiromi Paper como Light Tone Conservation Tissues.
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Figura 6: Frontispício do Compromisso da Irmandade 
de São Miguel e Almas de Prados antes da reintegração 
cromática.

A abordagem adotada para o trata-
mento do Compromisso de São Miguel e Al-
mas de Prados foi a da mínima intervenção 
(CLARKSON, 1999) e da perspectiva an-
tropológica (CORREIA, 2011) que defende 
a manutenção de elementos que revelam 
a história particular do objeto, que muitas 
vezes são considerados danos.  O objetivo 
era evitar que processos de deterioração 
continuassem ou se iniciassem no códice, 
mantendo, tanto quanto possível, as mar-
cas da passagem do tempo. Nesse senti-
do, o próprio processo de restauração foi 
também percebido como parte da história 
do objeto.

Tanto quanto possível, as marcas do 
tempo sobre o documento foram respeita-
das: manteve-se a organização dos cader-
nos como se encontravam após a segunda 

encadernação, fólios que não apresentavam mídia solúvel foram reintegrados manual-
mente para se evitar a perda dos vincos e resíduos de selos foram mantidos. Em alguns 
casos, no entanto, foi preciso remover vestígios de intervenções anteriores, como foi o 
caso das carcelas nos fundos de caderno. Mesmo que esses elementos tenham sido 
identificados e acondicionados para acompanhar o documento, de certa forma, sua re-
moção interferiu no aspecto histórico do objeto e demandou ações que não haviam sido 
inicialmente consideradas, como a tonalização do papel de enxerto usado nos fundos de 
caderno, pois a remoção das carcelas expôs uma área escurecida pela deterioração do 
adesivo utilizado. Apesar disso, a decisão foi acertada, pois evitou o excesso de volume 
na lombada do livro, fator considerável ao pensarmos que a existência dos fechos em 
prata impunha um limite na sua dimensão. 

As manchas de manuseio foram consideradas simultaneamente marca do tempo 
e dano, assim, o uso de lápis borracha para atenuá-las garantiu que elas ainda sejam 
claramente perceptíveis, porém que estejam em um plano mais discreto do que a escrita 
e a pintura, característica desejável em um manuscrito no qual os aspectos históricos e 
estéticos ganharam pesos semelhantes ao longo do processo de restauração.

A escolha pela utilização de uma tonalidade clara de papel de enxerto e obturação 
para todas as perdas de suporte dos fólios trouxe resultados imprevistos. Embora fosse 
premeditado, e até desejado, que as áreas de reintegração de suporte ficassem eviden-
tes em muitas partes, o efeito disruptivo que essa escolha causou em áreas específicas 
nos fólios não foi esperado. Os aspectos históricos do códice fundavam os princípios da 
pesquisa, mas isso não excluía a valorização dos aspectos estéticos de um manuscrito 
iluminado. Por isso, as maiores perdas de suporte encontradas no códice passaram por 
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processos de reintegração cromática, seja a partir da tonalização do papel de enxerto nos 
fundos de caderno, seja pela adequação tonal dos enxertos nas bordas de três fólios atra-
vés da aplicação de papel japonês escuro sobre eles (Figura 7). Ainda assim, é importante 
frisar que a existência de intervenção nessas áreas continua clara ao olhar, como era a 
intenção inicial do projeto, porém respeitando a camada de informação gráfica textual 
(ZERVOS, KOULOURIS, GIANNAKOPOULOS, 2011). 

Figura 7:  Frontispício do Compromisso da Irmandade de São Miguel de Almas de Prados após a restauração.

A utilização de dois tipos de adesivos para realizar a reintegração de perda de supor-
te foi bastante efetiva. O isolamento das pinturas com KlucelG® em álcool garantiu prote-
ção adequada contra a solubilização dos pigmentos, que se mantiveram estáveis durante 
a aplicação de enxertos com adesivos à base de água. No caso das obturações, o uso do 
KlucelG® também foi efetivo para evitar a solubilização dos pigmentos, apresentando ape-
nas uma ligeira diferença na textura em relação às áreas onde a metilcelulose foi utilizada.  

Em um contexto de pesquisa no qual se buscava a sistematização de conceitos e 
procedimentos que valorizassem a manutenção da história física do documento, a rein-
tegração mecânica de suporte entrou como uma técnica que poderia ser vantajosa em 
termos estéticos e de tempo de trabalho demandado. De fato, no quesito estético, a téc-
nica se provou satisfatória, já que as reintegrações ficaram homogêneas e discretas, algo 
difícil de alcançar se levarmos em consideração que na maioria dos fólios reparados não 
havia inscrições. No entanto, elas foram irrelevantes no sentido de economia de tem-
po em relação às técnicas manuais, devido ao tempo investido nos processos de pré e 
pós-execução da obturação mecânica, como limpeza da máquina; cálculos; preparação 
de polpa; remoção de excessos; colagem de enxertos soltos etc., em relação ao núme-
ro de fólios tratados com essa técnica. Se mais fólios pudessem passar pelo processo 
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de serem completamente submergidos em água, provavelmente a vantagem no uso da 
MOP aumentaria. Essa técnica se prova, então, mais adequada para grandes volumes 
de documentos que não possuem elementos que possam ser perdidos pelo tratamento 
de imersão aquosa.  Como ferramenta para o tratamento de documentos com grandes 
impedimentos à umidade, como manuscritos pintados, em contextos em que não há uma 
sistematização que diminua o tempo de preparação, o impacto que ela causa é bem me-
nor, podendo ser até mesmo negativo.

O uso do diagrama de decisões em um momento de revisão de metodologia foi fun-
damental. A ferramenta, por um lado, foi extremamente efetiva em sua função principal: 
fornecer o registro dos materiais, das técnicas e dos processos de tomada de decisão de 
forma didática. Por outro lado, ela teve o efeito crucial de facilitar a reflexão sobre as fun-
ções sociais do documento e incentivar novas perspectivas de análise sobre o que havia 
sido feito até aquele momento. Foi nesse contexto que questionamentos sobre a função 
do objeto não somente como parte de um acervo documental histórico, mas também 
como objeto de identificação comunitária, entraram em cena, a partir da descoberta de 
que na cidade de Prados, no ano de 2011, fiéis se uniram para retomar a irmandade de 
São Miguel, que tinha sido extinta em algum momento após o ano de 1841. A partir desse 
ponto, todas as ações realizadas sobre o objeto foram cobertas por uma nova perspectiva. 

4� Considerações finais
O Compromisso Irmandade das Almas de Prados é um exemplo de como um objeto pode 
ser testemunho das ações humanas. O códice passou por várias etapas e transformações 
ao longo da sua existência até chegar ao CECOR/UFMG. A adição de capítulos em fólios 
já encadernados, o acréscimo, as intervenções para reforço mecânico e a reformatação 
da estrutura codicológica com substituição dos elementos externos representam distintas 
fases da sua função social. No momento da restauração contemporânea, a equipe esteve 
ciente desse histórico e avaliou como interagiram os valores antigos e os contemporâneos 
que fizeram o objeto perpetuar-se no tempo. 
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• Resumo
Este artigo visa explicitar todas as etapas realizadas de 2011 a 2020 para a construção 
do Plano de Emergência do Museu Casa de Rui Barbosa. Compreende-se, através deste 
estudo, que a construção de um material realmente eficiente necessita de intensos diá-
logos, pesquisas e acordos com diferentes setores. A metodologia apresentada no artigo 
refere-se aos procedimentos de valoração e elaboração do elenco de salvados em caso 
de emergência. Busca-se evidenciar os ganhos e dificuldades deste tipo de abordagem, 
além de proporcionar um estudo de caso em museus-casas públicos. 

Palavras-Chave: Museu Casa de Rui Barbosa; plano de emergência; salvaguarda 
de acervos.

• Abstract
This article aims to explain all the steps taken from 2011 to 2020 to build the Casa de 
Rui Barbosa Museum’s Contingency Plan. It is understood, through this study, that the 
construction of an efficient plan requires intense dialogues, research and agreements with 
different sectors. Therefore, it seeks to highlight the gains and difficulties of this type of 
approach and provide a case study for public house-museums.

Keywords: Casa de Rui Barbosa Museum; contingency plan; safeguarding collections.
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1� Introdução
O Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB) é uma divisão da Fundação Casa de Rui Barbosa 
(FCRB) atualmente vinculada ao Ministério do Turismo. A FCRB tem como missão a divul-
gação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa, devendo, portanto, desenvolver pesquisas 
nas áreas de atuação de Rui Barbosa, promover estudos em memória e patrimônio e 
preservar os acervos sob sua guarda.

Como parte do processo de salvaguarda da memória, a FCRB contratou a consul-
toria do gerente de projetos em conservação de acervos, José Luiz Pedersoli (Interna-
tional Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), que 
formou, em 2011, um grupo de trabalho interno, composto por servidores e mediado por 
ele para o desenvolvimento do plano de emergência da instituição, a partir da norma ISO 
31000:20091 de gestão de riscos, que facilitaria ao gabinete da Fundação entender os 
agentes de deterioração dos acervos como todos os demais riscos processuais que já ad-
ministrava. A partir de então, diversas etapas vêm sendo cumpridas de forma intersetorial, 
das quais destacam-se seis etapas de resultados mais expressivos dessas ações, até o 
momento.

2� Principais etapas até o momento
Chamamos de Etapa 1 (2011-2012) a medição do comitê interno por Pedersoli, que cum-
priu quatro passos do processo: entendimento do contexto, identificação dos riscos, aná-
lise de causas e consequências dos riscos e dos controles já existentes na FCRB, e ava-
liação de probabilidade de materialização desses riscos. Esse resultado foi apresentado 
no Relatório de Avaliação de Riscos para o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, 
em que foram identificados 81 riscos. Nesse período, a FCRB ainda não contava com 
serviço continuado de controle biológico de cupins e ainda mantinha um depósito alugado 
em edificação externa para a guarda do que não coubesse no campus. A partir dos dez 
principais agentes de deterioração, o comitê interno e seu mediador identificaram 81 ris-
cos, especialmente na casa-museu, no jardim histórico, no subsolo do edifício-sede e no 
depósito externo:

• 17 riscos poderiam ser provocados por forças físicas (colisões acidentais por ven-
tania, queda de árvore, ou galhos, por consulentes em cada um dos espaços visitáveis, 
por uso do espaço de preservação em eventos, por manejo inadequado, por obras inter-
nas, externas, por desabamento de edificação vizinha, por colisão de veículos no esta-
cionamento ou na rua, por comprometimento de elementos estruturais ou de elementos 
decorativos, desgaste de objetos por atrito no acondicionamento, por explosão da subes-
tação elétrica ou de quadros de força em situação de inundação);

• 8 por água (por rompimento da adutora da Cedae, por enchentes, por infiltração 
de água pluvial em cada um dos espaços de preservação, por vazamento no sistema hi-
drossanitário, por umidade ascendente do solo, por irrigação inadequada do jardim, danos 
estruturais cumulativos por chuva);
1    Acompanhando a evolução da norma, a FCRB desenvolveu, entre 2018 e 2019, sua própria metodologia de gestão de riscos pro-
cessuais pela ISO 31000:2018, por orientação da Controladoria Geral da União, mas ainda trabalha no plano de tratamento dos riscos 
à preservação dos acervos sem desprezar os passos já dados na versão anterior da norma. 
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• 4 por fogo em cada um dos espaços de preservação, sendo de grandes propor-
ções na edificação da casa-museu;

• 10 poderiam ser provocados por criminosos (furto por funcionários, consulentes ou 
visitantes, vandalismo na fachada ou interno em visitação ou fora do horário de funciona-
mento, roubo e vandalismo em um dos espaços de consulta ao acervo);

• 12 por pragas (roedores, insetos de ferrão, insetos de casulo, baratas, excremen-
tos de morcegos e pombos, raízes de plantas, xilófagos em cada um dos ambientes de 
guarda e de exposição dos acervos);

• 6 por poluentes (higroscopia da poeira, vapores ácidos e corrosivos emitidos por 
equipamentos, materiais e produtos de limpeza, produtos de queima de combustíveis e 
atividade industrial);

• 5 por luz (descoloração, pulverulência e decomposição estrutural acelerada por 
raios UV em cada um dos ambientes de preservação expostos à entrada de luz natural);

• 2 por relação inadequada entre temperatura e umidade (dano mecânico e degra-
dação química);

• 7 por umidade relativa incorreta (foxing, perda de camada em fotografias, corrosão 
dos metais e mofo em cada um dos ambientes de guarda de acervo);

• 10 por dissociação (perda de informação por falta de backup de segurança, por 
obsolescência de mídias e programas, por redução do quadro funcional, por problemas 
com a empresa gestora da base de dados do acervo, por falta de sinalização nas partes 
separadas, por perda da etiqueta nos itens históricos no depósito externo, por erros de 
digitação, por atraso no tratamento técnico dos itens incorporados, por realocação sem 
atualizar a base de dados).

Destes 81, vinte foram avaliados como potenciais para perda e dano de acervo, dos 
quais três foram avaliados como de prioridade extrema (incêndio de grandes proporções 
no Museu, degradação química das coleções em papel e rompimento da adutora) e dez 
de prioridade alta.
Tabela 1:  Mensuração e tipos dos riscos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Fonte: José Luiz Pedersoli, 2012.

Riscos Prioridades
Catastrófica Extrema Alta Média Baixa Total

Forças físicas - - 2 11 4 17

Criminosos - - 1 9 - 10

Fogo - 1 2 1 - 4

Água - 1 1 5 1 8

Pragas - - - 10 2 12

Poluentes - - - 5 1 6

Luz e UV - - 3 2 5

Temperatura e UR incorretas - 1 - - - 1

UR incorreta - - 1 5 2 8

Dissociação - - 3 6 1 10
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Na Etapa 2 (2013-2014), o Serviço de Preservação (Sep) desenvolveu o pré-projeto 
de enfrentamento aos desastres lentos, com destaque à prevenção dos riscos de dese-
quilíbrio T-UR, sob consultoria da Prof. Dra. Milagros Vaillant Callol. O MCRB empreendeu 
treinamentos em: higienização de acervos e invólucros, vistoria semanal das árvores, dos 
telhados e das calhas, vistoria diária do circuito expositivo, controles de acesso e protoco-
los de consulta e visitação. Enquanto isso, o NPArq (Núcleo de Preservação Arquitetôni-
ca) iniciava a elaboração do projeto de construção do Centro Rui Barbosa de Preservação 
de Bens Culturais para melhor acondicionar a coleção têxtil do MCRB, os itens mobiliários 
do Arquivo Museu de Literatura Brasileira (AMLB) e os acervos bibliográfico e arquivís-
tico do subsolo do edifício-sede. Em um longo processo de tratamento de três riscos de 
prioridade extrema, o NPArq iniciou a negociação com a Cedae para desvio da adutora e 
iniciou o estudo para revisão, reforma e adaptação de instalações elétrica.

Consideramos o ano seguinte como a Etapa 3 (2015), em que foi elaborado o Pré-
-Projeto de Plano de Desastres para a Fundação Casa de Rui Barbosa, com destaque 
à prevenção e mitigação dos riscos de água e fogo, a partir de um diálogo empreendido 
pela bolsista de pesquisa Gabriela Lúcio de Sousa, orientada por Edmar Moraes Gonçal-
ves, com todas as divisões e serviços de preservação de acervo na FCRB. Esse diálogo 
permitiu uma escuta ativa e a apresentação de um levantamento a respeito de: adequa-
ções de segurança do trabalho; normas ABNT para guarda e fuga, bem como, detecção; 
alarmes e iluminação de emergência, conforme as Orientações Gerais sobre confecção e 
localização das plantas de emergência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) e o Manual de Proteção de Salvados do CBPM-SP. A eleição des-
tas ações baseou-se nas prioridades listadas por Pedersoli, na dinâmica administrativa 
da Fundação e na integridade física das pessoas. Prioridades, viáveis ou não, precisam 
ser cruzadas com o estudo de impacto, segundo uma das autoras de um dos cadernos 
do Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos – CPBA, Sherelyn Ogden 
(2000). O impacto deve ser estudado após a valoração do acervo.

Na Etapa 4 (2016-2017), a FCRB investiu no controle de cópias de segurança dos 
documentos digitais (backups diários), no programa de digitalização de acervos biblio-
gráficos e arquivísticos, e criou as comissões intersetoriais para elaboração de um plano 
de prevenção a desastres e um plano diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). O 
NPArq empreendeu a captação de recursos para a reforma elétrica do museu. Os graus 
de prioridade neste caso diziam respeito à probabilidade, mas, para cruzar probabilidade 
e impacto da materialização dos riscos, faltava a valoração dos acervos por parte de cada 
subunidade, valoração que foi iniciada em 2017 pelo MCRB. O MCRB instituiu o calendá-
rio anual de oficinas de hospitalidade e de educação patrimonial para os colaboradores 
e prestadores de serviços na casa e no jardim histórico. Sua equipe técnica formou uma 
comissão interna para elaboração do primeiro Plano Museológico2, construído coletiva-
mente conforme a legislação federal, e acompanhou a vistoria técnica de um engenheiro 
florestal para a elaboração de laudo com recomendações de podas e estado fitossanitário 
do acervo paisagístico, a partir do qual foram realizadas podas emergenciais nas árvores 
do jardim histórico. Um dos desdobramentos desta vistoria foi a discussão sobre a ne-
cessidade de revisão do contrato conjunto de serviços de descupinização, desratização 
e desinfestação para outro que atuasse no controle biológico de cupins subterrâneos 
2    Documento disponível na íntegra em <http://hdl.handle.net/20.500.11997/7274>.
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através de Hexaflumuron. O desenvolvimento deste Termo de Referência (TR)3 foi reali-
zado de forma colaborativa entre o serviço de administração da FCRB, o MCRB e o Sep, 
sob orientação do conservador-restaurador Alessandro Wagner Alves Silva, do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins.

Consideramos o ano seguinte como a Etapa 5 (2018), ano em que o MCRB publicou 
o Plano Museológico 2018-2021 e, em contrapartida ao uso de imagem em uma produ-
ção cultural audiovisual, adquiriu o armário corta-fogo para os líquidos inflamáveis da 
sala de conservação e da oficina de manutenção do museu4. A FCRB criou o grupo de 
trabalho para revisão e sistematização de procedimentos a serem adotados pelo corpo 
funcional em caso de incêndio e ranqueamento dos projetos prioritários de caráter pre-
ventivo a serem apresentados ao então ministério ao qual se vinculava a Fundação em 
2018. Foi ainda solicitada a contratação de serviço continuado de bombeiros civis, e o TR 
começou a ser elaborado, prevendo: dois postos diurnos e dois noturnos; equipamentos 
e sua manutenção; treinamento dos funcionários com exercícios de simulação; vistorias 
e recomendação de modificações prioritárias nas rotas e acessos, e controle das práticas 
de prevenção a desastres súbitos. A gestão técnica dos acervos é empreendida pelos 
servidores, inclusive quanto ao controle das práticas de acondicionamento, exposição e 
transporte que previnam os desastres lentos nos objetos históricos.

Na Etapa 6 (2019-2020), a FCRB reuniu os resultados das valorações solicitadas 
por Pedersoli a cada setor da FCRB e apresentou à equipe de bombeiros civis, que apre-
sentou as sequências operacionais em caso de emergência. Em um esforço conjunto 
entre a engenheira da FCRB e os setores de preservação dos acervos, o documento 
foi avaliado pelas equipes intersetoriais de prevenção a desastres, que fizeram diversos 
destaques para serem revisados pela equipe de bombeiros civis até que o documento 
se configure como um plano de resposta a emergências. O MCRB ressalta que ainda 
falta que os bombeiros civis adequem sua resposta a emergências às singularidades da 
instituição, incluindo: 

• sequência operacional de queda de balão sobre o museu, que deve considerar até 
a conclusão da busca por pingos de cera com fogo no forro do telhado;

• sequência operacional de alagamento de grandes proporções, tanto no caso de 
rompimento da adutora da Cedae quanto em temporais, prevendo o risco de descarga 
elétrica nas caixas de força e subestação elétrica, em árvores ou no telhado do museu 
antes da instalação do SPDA; 

• salvamento de objetos históricos e de animais da fauna do jardim histórico, depois 
do salvamento de pessoas; 

• afastamento de objetos próximos a um incêndio de nível 1;
• retirada de objetos prioritários depois do escape de pessoas em um incêndio de nível 2; 
• acionamento imediato do CBMERJ e/ou Defesa Civil e não quando chegar ao 

nível 3 de fogo; 
• sequência operacional para incêndio não apenas predial, mas também na área 

externa, com linha de resfriamento na parede externa dos espaços de guarda de acervo 
3    O documento pode ser acessado por meio do Edital referente ao Pregão Eletrônico FCRB/no. 3/2019. Disponível em http://antigo.
casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/Edital_Pregao_Eletronico_3-2019.pdf.
4    Doado pela TV Globo em contrapartida a uma autorização de uso de imagem.



Márcia Pinheiro Ferreira; 
Gabriela Lúcio de Sousa

ISBN 978-65-00-41614-5 - Plano de Emergência do Museu Casa de Rui Barbosa: 
etapas, avanços e perspectivas - p. 291-303

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

296

do AMLB e de trabalho do Sep, não apenas a linha de resfriamento no estacionamento 
junto ao MCRB; 

• sequência operacional para queda de altura, queda de galhos ou de árvores, ata-
ques por ferrão e por peçonha em caso de enchente, não apenas ferrão de abelha;

• quadro de periodicidade de simulações de desastres com participação da popula-
ção fixa e flutuante no campus e o modelo de formulário de avaliação dos treinamentos;

• lista de equipamentos de bombeiro civil cuja armazenagem, manutenção e reposi-
ção competem à contratada; 

• voltar ao Pré-projeto de Plano de Desastres da FCRB (PROC 01550.000096/2011-
11) para ticar tudo o que mais faltar no monitoramento dos controles de prevenção, 
detecção e correção;

• juntar os objetos históricos prioritários às sequências operacionais quando esse 
plano for o plano de prevenção e resposta a emergências na FCRB.

Conforme a Portaria Iphan nº 366, de 4 de setembro de 2018, um plano de emer-
gência deve prever a remoção de acervo e sua salvaguarda tão logo as ações relativas à 
preservação de vidas tenham sido adotadas, bem como prever mudanças de localização 
ou mitigação de danos para os itens do acervo que não possam ser emergencialmente 
removidos. Para que esse plano seja eficiente e realmente aplicável à rotina deste órgão 
público, foram estudadas políticas de gestão de riscos e de segurança do trabalho que 
envolvam funcionários de setores diferentes e seus acervos. O plano foi dividido em duas 
etapas: a primeira, apresentada em 2015, tratou de políticas de segurança do trabalho, 
brigada de incêndio, formação das equipes de desastres e de recuperação de desastres 
na FCRB; e a segunda trabalha com a organização e montagem do Plano de Emergência 
de FCRB, ainda em fase de revisão. 

O resultado apresentado pelos setores da FCRB de valoração, para fins de salva-
mento dos acervos sob sua guarda, determinou quais deveriam ser realocados, digitali-
zados, reservados ou indicados para resgate pelos bombeiros civis no momento de um 
sinistro. O recorte empírico e metodológico deste estudo é o Museu Casa de Rui Barbosa, 
instituição instalada numa residência oitocentista e inserida na categoria conceitual mu-
seu-casa. Estes dois elementos isoladamente já apresentariam uma série de desafios 
na elaboração de um plano de emergência e, quando conjugados, são potencializados 
demandando análises mais cuidadosas em sua construção. 

A estrutura construtiva da Casa é em madeira, incluindo o telhado, o piso, as es-
quadrias das mais de 40 janelas e 10 portas, contando, também, com revestimentos em 
estuque. Os ambientes internos buscam retratar o período de ocupação da família do ju-
rista Rui Barbosa por meio do vasto mobiliário e outros objetos que decoravam o espaço, 
contemplando, ainda, a coleção bibliográfica com cerca de 30 mil exemplares.  

A gestão dos riscos em um museu-casa caminha a par e passo com a necessidade 
de preservar a maior carga simbólica possível ao longo do circuito expositivo que remeta 
ao uso primário dos ambientes, compostos, portanto, pelos itens museológicos de maior 
significância. Assim, emerge a questão: como reservar uma parcela maior de elementos 
do cenário da Família Rui Barbosa, descaracterizando os ambientes íntimos da família, os 
cômodos de trabalho de Rui e os salões para convidados do casal? Essas questões, não 
mensuráveis, complexificam a construção do plano de emergência por termos que lidar 
com variáveis subjetivas que impactam diretamente na natureza do espaço.
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3� Metodologia
Os referenciais teóricos adotados pela equipe técnica do MCRB na valoração de bens 
patrimoniais foram Barbara Appelbaum (2009) e Ulpiano Bezerra de Meneses (2012), 
que consideraram os estudos de Riegl realizados na publicação El Culto Moderno a los 
Monumentos de 1987 e, ainda que apresentem alguma diversidade terminológica nos 
valores que destacam, convergem em muito nas reflexões a esse respeito. As referências 
metodológicas para a abordagem materialística, nas decisões em caso de emergência, 
foram a doutora em Ciência da Informação (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
Solange Sette Garcia de Zuñiga (2002) e Margaret Child (National Endowment for the Hu-
manities), uma das autoras de um dos cadernos do Projeto Conservação Preventiva em 
Bibliotecas e Arquivos – CPBA (1997). Solange Zuñiga (2002) partia do cruzamento dos 
critérios de atribuição de valor com indicadores de frequência de uso, risco ou estado de 
conservação. Exemplo: um conjunto da coleção ou um fundo arquivístico que tenha sido 
considerado em alto risco com alta valoração passa à condição prioritária na prevenção 
contra perda e na mitigação de danos. Portanto, convém atuar preventivamente fotogra-
fando, filmando, reformatando, alterando a localização, definindo plano de salvamento ou 
proteção, e estabelecer prioridades de salvamento segundo valor informacional, histórico, 
simbólico, associativo (a um sujeito ou grupo), evidencial (prova legal ou histórica), mone-
tário, administrativo.

Segundo a abordagem materialística de Margaret Child (1997), o valor intrínseco do 
bem pode ser identificado por nove características:

1) Forma física que pode ser objeto de estudo;
2) Qualidade artística;
3) Característica física única ou curiosa;
4) Idade;
5) Valor para uso em exibições;
6) Autenticidade verificável por exame físico;
7) Interesse público geral relacionado a pessoas, coisas, assuntos ou eventos histó-

ricos famosos;
8) Importância como documentação das bases legais do estabelecimento ou conti-

nuidade de uma instituição;
9) Importância como documentação para formulação de políticas institucionais.

Voltando à identificação dos múltiplos valores de um bem cultural, os teóricos do 
século XXI, transversalmente, valoram não modelos, tipologias ou materiais nobres, mas 
sim a singularidade construída na biografia de cada exemplar de uma série de objetos que 
foram idênticos na origem. Tomando os valores discutidos por Bárbara Appelbaum (2009), 
podemos citar:

a) o valor histórico;
b) o valor de pesquisa;
c) o valor de raridade (APPELBAUM, 2009, p. 88);
d) o valor simbólico ou afetivo (MENESES, 2012, p. 36).
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Ulpiano Bezerra de Meneses reconhece que os valores cognitivos e os valores afe-
tivos se interceptam nas “vinculações subjetivas que se estabelecem com certos bens” 
(2012, p. 36) em que história e memória associam valor histórico ao valor afetivo, este 
último chamado por Salvador Muñoz Viñas de valor simbólico. Esta é uma variável que 
vem operando transformações na teoria e na prática da conservação-restauração de bens 
móveis e que, neste caso, se associa à abordagem materialística para fundamentar este 
estudo de valor.

A metodologia adotada pela equipe técnica do MCRB – museologia e conservação – 
para elencar os salvados em caso de emergência foi a seguinte:

1) Inspeção da equipe técnica ao longo do circuito expositivo para avaliação do con-
teúdo museográfico divulgado ao público;

2) Identificação do contexto de atuação do MCRB e de possíveis riscos de imagem, 
de integridade e de orçamento na preservação de itens sobre os quais pesam as pesqui-
sas em curso, a opinião pública, o interesse dos pares e a gestão das coleções, em caso 
de danos e/ou destruições por desastre;

3) Visita da conservadora ao circuito expositivo com o técnico responsável pela ma-
nutenção da edificação histórica para avaliação de prováveis riscos externos e operacio-
nais de desastre e resposta a desastres;

4) Sistematização dos dados apresentados pelos participantes, empreendida pelo 
Núcleo de Conservação de Bens Móveis do MCRB;

5) Pontuação segundo a abordagem materialística (M) de Margaret Child (1997);
6) Pontuação segundo os valores descritos pelos teóricos (T) do século XXI;
7) Classificação dos itens do acervo em quatro grupos, divididos em cores, do ver-

melho ao azul;
8) Sinalização com etiqueta colorida nos itens do grupo vermelho, exceto itens pro-

tegidos por armário corta-fogo e itens parcialmente protegidos em armários de aço nas 
áreas de resfriamento prioritário em caso de incêndio: reserva técnica, garagem histórica 
e quarentena;

9) Falta fixar, atrás das portas a planta baixa de cada ambiente com indicação da 
localização dos itens para retirada. 

O resultado da valoração do MCRB para fins de salvamento foi apresentado e a via-
bilidade de resgate foi avaliada pelos bombeiros civis contratados. Está programada para 
2023 a primeira revisão do estudo para que possam ser incluídas informações decorren-
tes das pesquisas em desenvolvimento sobre a casa, o núcleo familiar que a habitou e os 
conjuntos dentro das coleções.

A depender do grau do sinistro, primeiramente os itens do grupo vermelho, e não o 
laranja, devem ser entregues pelos bombeiros civis, através da janela ou da varanda, aos 
vigilantes patrimoniais e aos servidores que integram a Equipe de Desastres; as paredes 
dos cômodos do terceiro e do quarto grupos, contíguas ao estacionamento da FCRB, po-
dem ser resfriadas. Como as residências oitocentistas não possibilitam ambientes hermé-
ticos para gás antifogo e supressão de oxigênio, os extintores distribuídos pelo museu-ca-
sa podem causar algum dano. O impacto sobre os itens será tratado posteriormente pela 
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Equipe de Recuperação de Desastres, possivelmente danos por impacto, calor, umidade, 
água, queda brusca de temperatura com o CO2 ou pó químico.

A principal linha de resfriamento (Fig.1) está programada para o estacionamento da 
FCRB, mitigando o risco de explosão de gás e combustíveis fósseis. Na Figura 1, é pos-
sível notar, da esquerda para a direita, os telhados do Laboratório de Microfilmagem e 
digitalizações (Lamic), do Quarto do Forno, da Garagem Histórica e da Ala de Serviço (em 
que se situa a administração no térreo e a reserva técnica no segundo pavimento) até o 
telhado sobre a Sala de Almoço da Família Rui Barbosa. A seta indica a entrada possível 
da mangueira vinda do hidrante junto ao portão da rua São Clemente.

Figura 1: Principal linha de resfriamento da parede contígua ao estacionamento da FCRB.
Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2021.

A brigada que atua 24h por dia na FCRB avalia junto ao NPArq os riscos da insta-
lação de um hidrante no jardim privado de Rui Barbosa, que permitiria contar com duas 
mangueiras de 30m. Apenas em caso de grau 2 de incêndio será direcionada a mangueira 
ao interior da casa-museu, ação necessária para evitar que o grau 2 evolua ao grau 3 de 
fogo, devido à inflamabilidade das tábuas corridas. Seria, portanto, uma medida extrema. 
O impacto de uma ligação hidráulica com a adutora, que será transferida para a rua ao 
lado, pode não ser desejável. 
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4� Resultados e discussão
Foi avaliado que a empresa contratada para combate e prevenção de incêndios não dis-
põe de conhecimento ou experiência suficiente em socorro emergencial a patrimônio his-
tórico em caso de sinistro. Caso que também se aplica ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o qual também não tem a expertise em proteção 
de salvados conforme tem, por exemplo, o CBM-SP, julga-se necessária a contratação 
de um especialista que já tenha sido contratado por mais de um órgão governamental de 
área finalística semelhante à da FCRB para a última etapa de revisão do Plano. Enquanto 
a FCRB não tem verba para tal mediação especializada em plano de salvamento de pa-
trimônio material, coube a cada setor da área finalística da FCRB a valoração dos seus 
itens de acervo para fins de salvamento, segundo os critérios julgados convenientes pelos 
profissionais de preservação de cada setor e revisões do texto de unificação do Plano de 
Resposta a Emergências elaborada pela empresa.

O Plano de Preparação e Resposta a Emergências, entregue em 2020 pelo coorde-
nador da equipe de bombeiros civis contratada pela FCRB (0039184) e que está em fase 
de revisão multisetorial, já prevê o salvamento de pessoas, mas ainda não incluiu alguns 
riscos já materializados na FCRB, por isso a equipe técnica do MCRB avalia que ainda 
se aproxime de uma primeira etapa de unificação de um Plano. O plano já inclui os jatos 
em neblina mesmo que um incêndio já tenha sido debelado no estacionamento da FCRB, 
mas resta o destaque ao item de resposta a aquecimento na ala oeste do Lamic, que 
guarda acervo do AMLB, altamente sensível ao calor. Tais jatos e as linhas de resfriamen-
to por mangueira podem proteger a expansão da edificação histórica com a longa parede 
contígua ao estacionamento assinalada na Figura 1, em que são preservados: 

• as quatro viaturas de Rui Barbosa;
• a quarentena do acervo museológico;
• os bens de revenda e doação do MCRB;
• o corredor de acesso à reserva técnica dos acervos museológico e arqueológico;
• o relógio da copa e os elementos integrados às paredes da Sala de Almoço. 

Destes, apenas o relógio da copa e o armário de aço dos bens de revenda e doação 
ficam junto à parede. Nas áreas de resfriamento dessa parede externa pelos bombeiros 
civis ou pelos bombeiros militares, considera-se que os esforços na tentativa de remoção 
de itens pesados podem ser até inconvenientes, quando há risco a vidas e há outras 
ações mais rápidas que podem ser empreendidas. Por isso, apesar de integrarem o grupo 
vermelho, as travas nas rodas das viaturas de Rui Barbosa não serão removidas. Enquan-
to os bombeiros eventualmente estejam atuando no estacionamento, os profissionais do 
MCRB devem obedecer às orientações da brigada e, caso possível, remover apenas o 
que estiver junto à parede em uma situação de emergência.

Coube ao MCRB manter atualizado o Inventário do Acervo Museológico5 e apresen-
tar aos bombeiros civis e aos vigilantes patrimoniais quais devem ser as prioridades de 
salvamento de bens móveis, a forma de retirada e de proteção – conteúdo que deve cons-
tar na segunda etapa do Plano de Resposta a Emergências – e fixar as plantas baixas 

5    O documento na íntegra está disponível em <http://hdl.handle.net/20.500.11997/16693>.
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(com os itens prioritários devidamente sinalizados) atrás das portas de cada cômodo do 
circuito expositivo da casa-museu. As plantas impressas em cores no formato A3 serão 
impressas na própria Editoração da FCRB.

Sem treinamentos periódicos em simulação de desastres, nenhum plano de emer-
gência será eficiente no momento de real sinistro porque não haverá familiaridade com 
os procedimentos, nem com as rotas de fuga, nem com os pontos de encontro, nem com 
os pontos de recolhimento de salvados. Sem treinamentos periódicos, não há como fazer 
os ajustes e atualizações necessárias em qualquer plano. Foi o Pré-Plano de Desastres 
de 2015 que expôs as competências das equipes de Desastres e de Recuperação de 
Desastres.

A Equipe de Desastres deve saber:

• Por qual canal de comunicação chamar imediatamente os bombeiros em caso de 
sinistro, mesmo que de pequeno porte;

• Como auxiliar os bombeiros na evacuação de pessoas do edifício;
• Qual a sua atribuição no momento do sinistro e qual seu suplente em caso de fé-

rias ou licença;
• Verificar atrás da porta a planta com a localização do bem a resgatar;
• Que a retirada de objetos de uma estante deve começar por cima, mesmo em caso 

de inundação, para que a estante não tombe;
• As fugas e vulnerabilidades da edificação e do quadro funcional;
• Onde desligar a chave elétrica geral em caso de inundação ou de incêndio de mé-

dia proporção e somente depois fechar a entrada de água se for o caso;
• A localização das capas de emergência para cobrir objetos prioritários fixos ou 

pesados, em caso de desastre;
• A forma de preenchimento da ficha de avaliação pós-simulação de desastres (exer-

cícios simulados).

A Equipe de Recuperação de Desastres deve atuar na fiscalização do contrato emer-
gencial de congelamento dos suportes em papel molhados e na fiscalização do contrato 
de restauração dos bens.

Todos os usuários da FCRB devem:

• Evitar o uso de benjamins;
• Desligar na tomada ou nos estabilizadores os equipamentos e iluminação antes de 

fecharem a sala;
• Manter ligados apenas os no-breaks;
• Evitar fios pelo caminho;
• Manter livre a evacuação por corredores, halls, recepção;
• Manter livre o acesso aos extintores e mangueiras;
• Utilizar os coletores de cigarros das áreas externas;
• Devolver o líquido inflamável em uso no dia ao armário corta-fogo;
• Todos observarem eventual ruído ou aquecimento de aparelhos em copas, salas 

de trabalho ou de exposição;
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• Evitar fugir por elevadores em caso de sinistro;
• Obedecer aos bombeiros e aos membros da equipe de desastres.

• Valoração do acervo do MCRB

Depois das discussões empreendidas pela equipe técnica do MCRB ao longo do se-
gundo semestre de 2018 – segundo critérios de valor histórico e simbólico, detectados até 
o momento pelo avanço das pesquisas –, a equipe elencou os seguintes objetos a serem 
retirados:

1) prioritariamente os vermelhos;
2) seguidos dos amarelos; 
3) seguidos dos verdes, apenas caso haja necessidade de retirar o que está em ar-

mários de aço, permanecendo o grupo azul onde está.

A imagem abaixo apresenta um exemplo do número de pontos somados no brains-
torm, com participação das membras da equipe técnica, de identificação de valores dis-
cutidos por alguns dos teóricos da preservação de bens culturais no século XXI (T), e os 
pontos do mesmo modo somados segundo as características elencadas pela abordagem 
materialística (M).

Figura 2: Proteção de Sal-
vados no Museu Casa de 
Rui Barbosa. Fonte: Museu 
Casa de Rui Barbosa, 
2021.

Esperamos contar em breve com as etiquetas nos objetos e a planta baixa de cada 
cômodo na sua porta, com os devidos indicativos de localização e identificação vermelha 
e amarela nos objetos.
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5� Considerações finais
Este artigo refere-se a um longo trabalho de mais de dez anos e que ainda não possui 
previsão de término, porém, tal situação já era esperada. A ideia principal é justamente fo-
mentar um Plano de Emergência eficiente que conte com a participação de todos da equi-
pe do MCRB, não apenas a equipe técnica, formada pela museologia e pela conservação, 
posto que a execução dele depende da interação e do entendimento das etapas por toda 
a equipe da divisão MCRB e ainda pela mútua colaboração intersetorial antes, durante e 
após um sinistro. Um Plano de Emergência não deve resumir-se a uma publicação a ser 
divulgada para que o quadro funcional a cumpra, mas sim um material coletivo, aprovado 
e entendido por todos que compõem a instituição e transitam por ela. 
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• Resumo
A pesquisa trata das ações de conservação, restauração e inventário aplicadas em um 
acervo fotográfico da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), realizadas através de 
um edital desenvolvido pelo IPHAN-PR. O referido acervo foi encontrado pelo IPHAN-PR 
em uma sede da extinta Rede Ferroviária Federal na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. 
O IPHAN-PR, por meio da Política do Patrimônio Cultural Material (PPCM), objetivou a 
realização do projeto para salvaguarda do acervo. Após o inventário físico, o acervo apre-
sentou uma problemática de uma grande quantidade de itens, totalizando 16.775 fotos, 
datadas de 1880 a 1885. Após a realização do diagnóstico do acervo, verificou-se que as 
fotografias possuem vários formatos, diferentes técnicas e apresentavam problemas de 
deterioração, como: sujidades generalizadas, perdas e acidificação do suporte, rasgos, 
dobras, vincos, e intervenções inadequadas. A metodologia aplicada seguiu as seguintes 
etapas a fim de realizar o inventário digital: diagnóstico, conservação, restauração, digi-
talização, levantamento das informações históricas presentes nas fotografias, adaptação 
e inserção das informações dentro de um software livre ABCD. O projeto foi realizado por 
uma equipe de profissionais composta por: conservador-restaurador, historiador, técnica 
em conservação, técnicos em digitalização e bibliotecária. Além das técnicas adotadas, o 
acervo foi acondicionado e armazenado em arquivo deslizante. O projeto foi executado e 
concluído em quatro anos, sendo que as fotografias se encontram na sede do IPHAN-PR, 
em sala climatizada, com a possibilidade de cumprirem a sua função de acesso ao patri-
mônio material fotográfico.

Palavras-chave: fotografia; acervo; preservação; inventário; software ABCD.
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• Abstract
The research deals with conservation, restoration, and inventory actions applied to a pho-
tographic collection of the extinct RFFSA, carried out through a public notice developed by 
IPHAN-PR. The aforementioned collection was found by the IPHAN-PR in the headquar-
ters of the extinct Federal Railway Network in the city of Curitiba, Paraná, Brazil. IPHAN-
-PR, through the Material Cultural Heritage Policy (PPCM), aimed to conduct the project 
to safeguard the collection. After the physical inventory, the collection presented a problem 
of having a large number of items, totaling 16,775 photos, dated from 1880 to 1885. After 
conducting the diagnosis of the collection, it was found that the photographs have various 
formats, different techniques, and had deterioration problems, such as: generalized dirt, 
loss and acidification of the support, tears, folds, creases, and inadequate interventions. 
The methodology applied went through the following steps to conduct the digital inventory: 
diagnosis, conservation, restoration, digitization, survey of historical information present 
in the photographs, adaptation, and insertion of information into a free ABCD software. 
The project was conducted by a team of professionals, consisting of conservator/restorer, 
historian, conservation technician, digitization technicians, and librarian. In addition to the 
techniques adopted, the collection was conditioned and stored in a sliding file. The project 
was conducted and completed in four years, and the photographs are at the headquarters 
of IPHAN-PR, in an air-conditioned room, with the possibility of fulfilling their function of 
providing access to photographic material heritage.

Keywords: photography; collection; preservation; inventory; ABCD software. 

1� Introdução
O Decreto-Lei Nº 25/1937 define patrimônio cultural “como o conjunto de bens móveis e 
imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor ar-
queológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1937). No Artigo 216 da 
Constituição Brasileira, o patrimônio cultural são os bens “de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988).  
Através do Decreto Nº 3.277, de 07 de dezembro de 1999, houve a dissolução da Rede 
Ferroviária do Paraná e Santa Catarina SA (RFFSA). Foi iniciado um processo de liqui-
dação patrimonial, coordenado por uma Comissão de Liquidação, supervisionada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse processo de liquidação implicou 
na realização de um levantamento dos ativos não-operacionais e no reconhecimento de 
passivos trabalhistas, resultando na alienação de parte dos imóveis, outra parte do acer-
vo como locomotivas, vagões, entre outros foram arrendados para as concessionárias. 
Através da Medida Provisória em 22 de janeiro de 2007, foi extinta a RFFSA e os bens 
imóveis foram transferidos para a União. A Secretaria de Patrimônio da União – SPU teve 
dificuldades em gerenciar os imóveis, vistorias, regularizações, processos de inventarian-
ça. A Lei nº 11.483 foi responsável pela extinção da RFFSA e pelas transferências dos 
imóveis (sem utilização) para a União. A secretaria estabeleceu algumas diretrizes de 
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gestão, dentro delas, os programas de preservação e proteção histórico-artístico-cultural, 
instrumentos de planejamento e gestão do patrimônio público.

Poucas pesquisas foram encontradas no Estado do Paraná e Santa Catarina – Brasil 
– sobre a construção das estradas de ferro, pode-se citar uma pesquisa histórico-social, a 
tese de doutorado do paranaense Lando Rogério Kroetz, “As estradas de ferro do Paraná 
1880-1940”, defendida em 1985 na Universidade de São Paulo (USP). Lando realizou 
pesquisa em documentos e relatórios de 1856 apresentados à Assembleia Legislativa 
Provincial pelo vice-presidente que assumiria a chefia do Governo do Paraná sobre o pe-
ríodo antes da construção da estrada de ferro:

Não há por ora na província, uma só via de comunicação que mereça integral-
mente o nome de estrada, porque, ainda mesmo aquelas em que se tem execu-
tado algumas obras d’arte, não passam de trilhas, mais ou menos transitáveis 
que longe ainda estão de satisfazer a todas as condições de ciências (KROETZ, 
1985, p. 20).  

Neste contexto histórico, também se encontra a tese de doutorado de Marcos Rogé-
rio Silveira, intitulada “A importância geoeconômica das estradas de ferro no Brasil”, São 
Paulo, 2003. Neste trabalho, o autor relata que:

No Paraná, as regiões com maiores índices de colonização europeia foram as 
que mais utilizaram as estradas de ferro e as que mais se especializaram na 
produção para o mercado interno. Nessas regiões desenvolveram-se, também, 
grandes polos industriais (metalurgia, mecânica, mobiliário, plásticos, papel e 
papelão, editorial e gráfico, perfumaria e outros), comerciais e de serviços (saú-
de, educação, turismo e oficiais), com alto grau de urbanização (Curitiba, Ponta 
Grossa, entre outros). Em Londrina e Maringá e seus entornos a participação 
de descendentes de imigrantes europeus na economia regional é menor, mas 
mesmo assim importantes determinações combinaram-se para que essas se 
tornassem importantes cidades paranaenses (SILVEIRA, 2003, p.194).

Sobre o início das estradas de ferro no Estado de Santa Catarina, Silveira destaca que:
Essa região foi [...] a que mais usufruiu da ferrovia para o alojamento das colô-
nias, como também foi a que mais as utilizou para o desenvolvimento econômi-
co [...]. É nos vales, com a passagem da pequena produção mercantil para rela-
ções capitalistas de produção que se encontra a maioria das estradas de ferro, 
como: 1) a Região Carbonífera-Cerâmica, na qual situa-se a Ferrovia Tereza 
Cristina; 2) a Região Industrial Alemã (Vale do Itajaí e Nordeste), na qual estão 
localizadas a Estrada de Ferro Santa Catarina e o Ramal São Francisco; 3) a 
Região Agroindustrial do Oeste, onde se situa a Estrada de Ferro São Paulo-Rio 
Grande 142 e 4) o Planalto Latifundiário Pecuarista, onde se encontra apenas o 
Tronco Sul, construído pela RFFSA (SILVEIRA, 2003, p.197). 

Dada a relevância deste acervo da Rede Ferroviária Federal brasileira, um dos instru-
mentos de proteção do IPHAN é a valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário. Quando 
da extinção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), a Lei nº 11.483/2007 atribuiu ao institu-
to a obrigação de “receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, his-
tórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, e zelar pela sua guarda e manutenção”. Para 
tanto, o IPHAN instituiu, por meio da Portaria nº 407/2010, a Lista do Patrimônio Cultural 
Ferroviário, onde são inscritos os bens oriundos do espólio da extinta RFFSA. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_patrimonio_cultural_ferrovi%C3%A1rio_dez_2015.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_patrimonio_cultural_ferrovi%C3%A1rio_dez_2015.pdf
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O artigo trata de um acervo fotográfico da Extinta Rede Ferroviária RFFSA do Paraná 
e Santa Catarina, datadas a partir de 1880, com importantes fotógrafos como Arthur Wis-
chral e Marc Ferrez, fotógrafo de Dom Pedro II no Brasil. Este acervo foi encontrado por 
um técnico do IPHAN no interior de uma sede da Rede Ferroviária em Curitiba/Paraná, 
desorganizado, dentro de caixas de papelão, sem inventário ou catalogação, apresentan-
do a problemática referente à metodologia de preservação a ser utilizada para um acervo 
com milhares de itens.

O IPHAN-PR, por meio da Política de Patrimônio Cultural Material (PPCM), direciona 
as ações dos servidores e colaboradores do IPHAN, através dos seguintes princípios:

Princípio da Humanização – A preservação dos bens culturais deve considerar 
sua contribuição para garantir a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 
Princípio da Indissociabilidade – Não deve haver separação entre os bens 
culturais materiais e as comunidades que os têm como referência. Princípio 
da Ressignificação – Constantemente novos significados são atribuídos ao 
Patrimônio Cultural Material que, em consequência, deve ser entendido para 
além de um registro do passado. Princípio da Colaboração – A preservação 
do Patrimônio Cultural Material exige a colaboração e cooperação entre as dife-
rentes esferas do Poder Público e sociedade. Princípio da Responsabilidade 
Compartilhada – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios proteger o Patrimônio Cultural Material. Princípio da 
Participação Ativa – Deve ser assegurada à sociedade a participação ativa na 
elaboração de estratégias para a preservação do Patrimônio Cultural Material. 
Princípio da Atuação em Rede – A gestão do Patrimônio Cultural Material ga-
nha escala e qualidade quando estabelece redes entre instituições públicas e 
privadas, sociedade organizada e profissionais da área de preservação. Princí-
pio da Integração – O meio ambiente é fruto da interação do conjunto de ele-
mentos naturais e culturais, que propiciam o desenvolvimento da vida em todas 
as suas formas. Princípio do Desenvolvimento Sustentável – A geração atual 
deve ser capaz de suprir suas necessidades, sem comprometer a capacida-
de de atender às necessidades das futuras gerações. Princípio do Direito à 
Cidade – Todos têm direito a um ambiente urbano que garanta o usufruto da 
estrutura, dos serviços, equipamentos e espaços públicos e comunitários da 
cidade de forma equânime e inclusiva. Princípio do Acesso Equitativo – To-
dos têm direito de utilizar, de forma equilibrada, os bens culturais materiais e os 
recursos do meio ambiente. Princípio da Precaução – Não se pode intervir em 
um bem cultural material antes de demonstrar que a ação não será adversa ao 
bem. Princípio da Prevenção – Deve ser garantido o caráter prévio e sistemá-
tico da apreciação, acompanhamento e avaliação das obras ou intervenções e 
atos suscetíveis de afetar os bens culturais materiais. Princípio da Reparação 
– Todo dano sofrido por um bem cultural, sempre que possível, deverá ser repa-
rado. Princípio do Respeito às Diversidades locais e regionais – O reconhe-
cimento e a consideração da diversidade geográfica, socioeconômica e cultural 
são a base de uma política justa e equânime. Princípio da Transversalida-
de – Há necessidade de articulação e de envolvimento harmonizado de todas 
as políticas setoriais que influenciam ou dizem respeito ao Patrimônio Cultural 
Material. Princípio do Direito à Informação – O conhecimento produzido a 
respeito do Patrimônio Cultural Material deve ser disponibilizado, em linguagem 
e meios acessíveis, à sociedade. Princípio do Direito ao Controle Social – O 
Cidadão é parte legítima para monitorar as ações decorrentes da Política de 
Patrimônio Cultural Material (IPHAN, s.d., p. 9-11). 
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O IPHAN-PR, por meio de suas políticas, elaborou um projeto de preservação do 
acervo fotográfico da extinta Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), através de um pro-
cesso licitatório, e a empresa que venceu a licitação executou o projeto.

2� Metodologia
A metodologia do projeto partiu dos princípios constantes na Política de Patrimônio Cul-
tural Material (PPCM) do IPHAN, vinda pela orientação dos técnicos do IPHAN, e princi-
palmente dos tratamentos técnicos a serem cumpridos pela empresa, com profissionais 
especialistas em conservação e restauração de fotografias, bem como o cumprimento das 
ações previstas no edital. 

As ações versavam sobre a aplicabilidade dos seguintes tópicos: 1) Escolha de um 
software livre para inventário digital; 2) Adaptação do software livre para inventário digital; 
3) Inventário físico; 4) Digitalização das fotografias; 5) Aplicabilidade de técnicas científi-
cas de conservação e restauração (higienização, pequenos reparos, obturação de perdas 
de suporte, acondicionamento, armazenamento); 6) Aquisição de armário deslizante; 7) 
Aquisição de pastas suspensas de papel alcalino; 8) Aquisição de HD externo; 9) Organi-
zação do inventário físico e digital; 10) Salvamento das imagens das fotografias em alta 
resolução e baixa resolução.

A empresa contratou a especialista em Conservação e Restauração de acervos em 
suporte papel, a qual ficou responsável pela coordenação do projeto. Além disso, todas 
as ações realizadas pela empresa foram acompanhadas e fiscalizadas por um técnico do 
IPHAN-PR. Nas primeiras reuniões, a coordenadora, a bibliotecária contratada e o técnico 
do IPHAN-PR escolheram o software livre ABCD e definiram as adaptações necessárias 
para o acervo fotográfico, seguindo as possibilidades de adequação do software, a saber: 

O ABCD é uma suíte integrada para Automação de Bibliotecas e Centros de Do-
cumentação, que agrega várias tecnologias desenvolvidas pela BIREME (OPS/
OPAS, Brasil). Estas tecnologias servirão para ajudar os seus serviços de infor-
mação on-line e tem sido desenvolvido ao longo de muitos anos, envolvendo 
muitos especialistas. O pacote contém uma gestão avançada de dados com 
vários módulos (tanto criação/definição e entrada de dados/catalogação), um 
OPAC integrado em um “portal biblioteca”, páginas com meta-busca funciona-
lidade de bases de dados local ou remoto (IAH), um módulo Serial de Con-
trole (SeCS), um módulo de Circulação e Estatística, um Thesaurus Manager 
e – mais tarde a ser adicionado – Módulo de Aquisição. O software se baseia 
fortemente na base de dados de tecnologia ISIS (desenvolvida pela UNESCO, 
[...] e BIREME, atualmente em uma versão avançada (com 1 MB máx. recorde e 
tamanho de 60 caracteres) para migrar para a nova tecnologia ISIS (ISIS-NBP) 
no decurso de 2009 (ABCD BRASIL, 2014).

A conservadora-restauradora e coordenadora do projeto realizou o diagnóstico do 
acervo. Segundo Bojanoski (2018, p.16), “diagnóstico – observação, análise e registro 
para identificar o estado de conservação de um acervo como um todo (conservação pre-
ventiva) ou de um objeto específico (conservação e restauração)”. Quando da realização 

https://wiki.bireme.org/pt/index.php/ABCD
https://abcdbrasil.org/wp-content/uploads/2021/05/abcd-isisnbp-reddes-20091203-100450.pdf
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do diagnóstico do acervo fotográfico, foram encontrados os seguintes dados: a) proble-
mática da grande quantidade de itens do acervo fotográfico; b) fotografias soltas e foto-
grafias coladas em álbuns fotográficos; c) variedade de formatos (fotografias retangulares 
e quadradas); d) variedade de tamanhos das fotografias de 4 cm x 4 cm até 66 cm x 96 
cm; e) variedade de tamanho dos álbuns fotográficos; f) digitalização das fotografias em 
scanner de mesa com abertura 66 cm x 96 cm; g) digitalização de fotografias de grande 
formato que não cabem no scanner de mesa; h) digitalização dos álbuns fotográficos; i) 
digitalização das fotografias em alta resolução; j) salvamento das imagens digitalizadas 
em arquivos no hardware do computador do IPHAN; k) inserção das imagens das foto-
grafias no software livre ABCD; l) salvamento das imagens digitalizadas em HD externo; 
m) tratamentos de conservação e restauração; n) levantamento dos dados históricos das 
fotografias realizado pelos historiadores; o) acondicionamento do acervo fotográfico; p) 
armazenamento do acervo fotográfico. A empresa Arqueologia do Papel Ltda contratou 
uma equipe multidisciplinar para a realização do projeto. A equipe foi composta por: uma 
coordenadora do projeto e conservadora/restauradora, uma técnica em conservação, dois 
técnicos em digitalização, uma bibliotecária, uma fotógrafa e dois historiadores. A metodo-
logia de trabalho aplicada no acervo fotográfico foi definida partindo do princípio da pre-
servação, da proteção do acervo, para que fosse manipulado o menor número de vezes 
possível, seguindo etapas sequenciais de tratamento.

3� Resultados e discussões
Foram definidas cinco etapas de tratamento, sendo que na primeira etapa – Inventário 
físico – foram feitas as marcações à mão, com lápis 6B, no verso das fotografias soltas 
ou logo abaixo das fotografias coladas em papel cartão, ou ainda na parte inferior das 
fotografias coladas nas páginas dos álbuns. Todas as marcações foram feitas no can-
to inferior direito. Diante da grande quantidade de itens fotográficos deste acervo e da 
possibilidade de futuramente o acervo fotográfico da extinta Rede Ferroviária Federal 
ser ampliado, a numeração foi definida: IPHAN-PR: 000.001 e assim por diante. Além da 
numeração, os técnicos eram responsáveis por medir as fotografias (altura e largura) e 
alimentar o software ABCD. Os técnicos analisavam a fotografia para inserir a informação 
sobre a técnica/cor da fotografia, marcando no campo preto e branco, sépia ou colorida. 
Todas estas informações foram alimentadas dentro do software ABCD. Os técnicos foram 
treinados para a realização desta etapa, utilizando luvas de algodão para manipulação 
das fotografias. 

A segunda etapa – Digitalização das fotografias – foi realizada com um scanner de 
mesa, com abertura 66 cm x 96 cm, e as fotografias foram salvas em alta resolução para 
salvamento no hardware do computador do IPHAN-PR e no HD externo para cópia de se-
gurança, além de um salvamento em menor resolução para inserção no software ABCD.  
As fotografias de grande formato, as quais não poderiam ser digitalizadas no scanner de 
mesa, foram fotografadas por uma fotógrafa profissional contratada, gerando um arquivo 
digital, inserido no software livre ABCD e salvo no hardware e HD externo do IPHAN-PR.

Na terceira etapa – Conservação e restauração do acervo fotográfico –, a conserva-
dora-restauradora e coordenadora do projeto e a técnica em conservação inseriram no 
software livre ABCD o estado de conservação das fotografias e iniciaram os tratamentos 
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de conservação e restauração das fotografias, sendo elas: remoção de sujidades através 
da higienização, com uso de pincel de cerdas naturais e bisturi somente no verso das foto-
grafias; remoção de papéis (sem informação) aderidos ao verso das fotografias com solu-
bilização através da aplicabilidade da  Carboxi Metil Celulose (CMC). Segundo Bojanoski 
(2018, p.11), “carboximetilcelulose – adesivo sintético resultante de um processo de modi-
ficação da celulose (eterificação), que tem inúmeros usos na Conservação e Restauração 
de obras em papel, como por exemplo, adesivo, agente de reencolagem, veículo para 
aplicação de solventes, na remoção de intervenções anteriores, dentre outros”. Depois 
desses processo, procedeu-se a limpeza, preenchimento de perdas nos suportes papel 
de sustentação das fotografias, utilizando papel japonês de várias gramaturas de acordo 
com a gramatura do suporte, pincel e Carboxi Metil Celulose (CMC), bem como, secagem 
com espátula térmica. Nesta etapa, também foram conservados e restaurados os álbuns 
fotográficos, com capas de papel, de madeira, os quais passaram pelo processo de higie-
nização das capas, fotografias e folhas internas, com pincel de cerda macia e bisturi cabo 
n.º 3 com lâmina número 15; higienização com pó de borracha (folhas e capas), pequenos 
reparos com papel japonês de várias gramaturas, pincel, CMC e secagem com espátula 
térmica. As costuras dos álbuns estavam perfeitas. As fotografias soltas seriam acondicio-
nadas nas pastas suspensas e, para isto, deveriam ter um suporte. Optou-se, assim, por 
papéis neutros de 180 gramas, na cor bege, tamanho 21,0cm x 29,7 cm, com a utilização 
de corte nos quatro cantos para encaixe das fotografias, respeitando suas dimensões, 
possibilitando a remoção a qualquer tempo caso haja necessidade expográfica ou de pes-
quisa. Devido à quantidade de itens de fotografias soltas, optou-se por inserir no suporte 
papel de uma a seis fotografias, conforme a possibilidade dos tamanhos das fotos. Estes 
papéis neutros com fotografias acondicionadas foram inseridos em envelopes de filme de 
poliéster cristal (Figuras 1 e 2), dimensão 21,5 cm x 30,2 cm, e estes dentro de pastas 
suspensas de papel neutro, dimensão 36 cm x 24 cm, tamanho ofício.

Figura 1: Fotos acondicio-
nadas em envelopes de 
filme de poliéster cristal.
Fonte: A Autora, 2021.
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Figura 2: Fotos acondicionadas em papel neutro com corte para encaixe. Fonte: A Autora, 2021.

Quanto aos álbuns fotográficos, eles foram acondicionados em caixas próprias de 
papel alcalino, 240 gramas e identificados com lápis 6B, construídas de acordo com o 
tamanho original de cada álbum.

Na quarta etapa – informações históricas –, duas historiadoras fizeram o levanta-
mento das informações presentes na frente e no verso das fotografias (data, tema, título, 
textos, entre outras) e fizeram a inserção desses dados no software livre ABCD. 

Na quinta etapa – Organização e armazenamento –, a conservadora-restauradora e 
coordenadora organizou as fotografias nos arquivos deslizantes, realizando a conferência 
da numeração das fotografias e a quantificação dos envelopes, os quais foram acondicio-
nados nas pastas suspensas de papel neutro, e estas armazenadas em arquivos desli-
zantes, assim finalizando o inventário físico. O acervo encontra-se em sala climatizada na 
sede do IPHAN-PR.

Não ocorreram problemas durante a alimentação das informações no software livre 
ABCD, realizada pela equipe de profissionais do projeto, conforme os seguintes campos: 
número de registro; imagem da fotografia frente e imagem da fotografia verso; data; local 
(cidade, estado ou país); título ou tema da fotografia; técnica/cor (preto e branco, colorida 
ou sépia, ou outro); dimensão (cm); estado de conservação (bom, regular ou péssimo); 
informações históricas frente e/ou verso; outras informações, cumprindo assim o inven-
tário digital. Quanto ao processo de difusão, pode-se verificar que as Tecnologias da In-
formação e Comunicação (TIC) auxiliam no processo de preservação de acervos, em 
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específico, neste projeto auxiliaram as etapas de inventário digital e disponibilização de 
informações do acervo para pesquisa. O IPHAN-PR disponibilizou o acervo para consulta 
pública em sua sede, Rua José de Alencar, 1808, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, Brasil 
(Figura 3). 

Figura 3: Sede do IPHAN no Paraná. Fonte: IPHAN (2021).

Os projetos dedicados à preservação de acervos fotográficos demonstram a valora-
ção da fotografia enquanto patrimônio, o respeito à fotografia como documento. Le Goff 
(1992) desenvolve um olhar para a fotografia como monumento, em “Documento/monu-
mento”, e considera a fotografia como imagem/documento, evidenciando uma materiali-
dade como imagem/monumento, ressaltando a imagem como um retrato do mundo, um 
símbolo:

o monumento tem como característica o ligar-se ao poder de perpetuação, vo-
luntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória co-
letiva) (LE GOFF,1992, p. 536).
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4� Considerações finais�
Todas as etapas acima descritas foram executadas com sucesso, o primeiro fator levado 
em conta, para a definição da metodologia de tratamento do acervo, foi a problemática 
da grande quantidade de itens do acervo fotográfico, totalizados em 16.775 itens foto-
gráficos. O segundo fator foi o princípio fundamental da preservação, optando por uma 
metodologia sequencial em etapas de trabalho, visando a menor manipulação possível do 
acervo, a fim de preservar a integridade da materialidade do acervo fotográfico, determi-
nando que cada equipe de profissionais atuantes no projeto manipulasse o acervo ape-
nas uma vez. A opção de fazer a digitalização das fotografias antes da aplicabilidade das 
técnicas de conservação e restauração foi decidida por dois motivos, o primeiro referente 
à manipulação dos técnicos durante a digitalização, pois poderia ocorrer algum dano, e o 
segundo motivo foi que a parte imagética das fotografias, a qual apresentava um bom es-
tado de conservação, não causasse problemas de leitura para a futura pesquisa realizada 
em software livre ABCD. Foi um grande desafio trabalhar com uma coleção com 16.775 
itens, buscando a integridade da coleção fotográfica e uma manipulação realizada com 
cuidado e treinamento por todos os profissionais envolvidos em cada etapa. O período 
de execução do projeto foi de 2 anos prorrogados por mais 2 anos, totalizando 4 anos de 
execução total do projeto, na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o governo federal buscam realizar projetos para 
a salvaguarda do patrimônio brasileiro através das políticas do patrimônio material e ima-
terial e suas ações através de seus instrumentos de proteção e salvaguarda de acervos. 
Projetos como este, realizados para a preservação do acervo fotográfico, o qual deve ser 
protegido, salvaguardado, preservado, podem cumprir a sua função, conforme as deman-
das sociais.
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• Resumo
Este trabalho apresenta um panorama geral das fotorreproduções em cianotipia, suas téc-
nicas de produção e particularidades de conservação, através da reunião de referencial 
teórico básico. Mostra que uma grande parte de referencial teórico sobre esse material 
divide-se em dois momentos: nas décadas de 1870 a 1910 e de 1970 a 2010, onde são 
abordados a terminologia, os processos de produção e indicadores de observação para 
identificação das distintas tipologias de impressões em azul da Prússia. Através dessas 
informações, reúne parâmetros e critérios para a caracterização do material e o auxílio no 
diagnóstico e avaliação da deterioração, referências e variáveis que servirão às análises 
químicas, bem como expertise para proposições de tratamento de conservação, apropria-
dos a esse material.  

Palavras-Chave: impressões em azul; plantas de arquitetura; conservação de papel; 
fotorreproduções. 

• Abstract
This study presents an overview of cyanotype photoreproductions, its production techni-
ques and conservation particularities, collecting a basic theoretical reference. It shows that 
a large part of the theoretical reference about this material is divided into two moments: in 
the decades from 1870 to 1910 and from 1970 to 2010. In these periods, the terminology, 
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production processes, and observation indicators to identify the distinct typologies of Prus-
sian blue prints are addressed. Through this data, this research gathers parameters and 
criteria to characterize the material and aid the diagnosis and evaluation of deterioration, 
references and variables that will serve for chemical analysis, and expertise for the propo-
sitions of conservation treatments, appropriate for this type of material.  

Keywords: blueprint; architectural plans; paper conservation; photoreproductions.

1� Introdução
A impressão de cópias de desenhos na arquitetura foi muito comum em função do seu uso 
nos canteiros de obras, da necessidade de se ter um desenho-base para indicação das 
instalações de serviços de uma construção (hidráulica, elétrica, gás, designer de interior, 
identificação de materiais etc.) e de se tornarem exigência nos processos de legalização 
no ordenamento das cidades. Ao final do século XIX e ao longo de todo o século XX, 
as duplicações de projetos foram realizadas, em sua maioria, por fotorreprodução, e se 
encontram nos acervos históricos custodiados por museus, arquivos e bibliotecas. Este 
é o caso de um conjunto de cópias em cianotipia de 22 plantas arquitetônicas francesas 
referentes à construção de uma cúpula de observação do céu, produzidas entre 1887 e 
1891, que pertencem ao arquivo histórico do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, 
sob a guarda do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST. 

Um levantamento do referencial teórico para caracterização do cianótipo foi realiza-
do, de modo a apoiar ações mais assertivas para uma proposta de conservação-restaura-
ção dessas cópias históricas. Uma análise preliminar desse conjunto indicava se tratar de 
blueprint positivas (CARVALHO, 2011). Esse estudo inicial foi ampliado e novas variáveis 
para a observação do acervo foram incorporadas, especialmente aquelas relativas à es-
trutura e à deterioração do papel, visando definir uma proposta de tratamento, um desafio 
em particular devido à técnica da cianotipia.

O objetivo desse artigo é apresentar um panorama geral das fotorreproduções em 
cianotipia, suas técnicas de produção e particularidades de conservação, através de uma 
breve revisão bibliográfica.

2� Produção e variações das fotorreproduções em cianotipia
Os processos que utilizavam sais de ferro sensíveis à luz para impressão de uma imagem 
sobre um suporte foram produzidos por diferentes técnicas e, por esse motivo, tiveram 
vários nomes, sendo os mais conhecidos: chrisotype, cyanotype, blueprint, gummoferric, 
Kallitype, Van Dyke e ferro-gallic prints. Price (1995) descreve que características comuns 
a elas são: a) os sais metálicos são sensibilizados pela luz; b) reproduzem a cópia por 
contato (dimensões dos originais); e c) reproduzem apenas inscrições (traços, linhas etc.) 
por transparência da matriz. Essa última técnica identifica as fotorreproduções. As im-
pressões em azul da Prússia têm como nomenclaturas cianótipo ou blueprint. A diferença 
nessa terminologia é convencionada com o uso do termo cyanotype para o processo geral 
ou para impressões fotográficas, e como blueprint se denominam as fotorreproduções. 
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Na maioria das vezes, para plantas de arquitetura, o termo blueprint (negativo) é utili-
zado para representar as fotocópias formadas por imagens em linha branca (ausência de 
tinta sobre o suporte) sobre um fundo/campo “entintado” azul. As reproduções com linhas 
em azul sobre um campo branco (suporte) são denominadas blueprint positivo. Assim, a 
impressão em papel opaco é caracterizada pela forma como a técnica foi realizada: se a 
partir do contato com um desenho original (matriz) ou se em contato com um negativo do 
desenho matriz. Ambos os suportes devem ser translúcidos (tracing-paper ou draughting 
cloth/drafting linen) e funcionam como na técnica negativo/positivo. Porém, há outro pro-
cesso que gera um positivo diretamente a partir de um original (também em suporte trans-
lúcido) e que ficou conhecido com a denominação de Pellet1 print. A blueprint positiva e a 
impressão Pellet apresentam resultados visuais quase idênticos, sendo de difícil distinção 
visual; a diferença está na sedimentação da tinta (KISSEL; VIGNEAU, 1999, p. 57). 

Os primeiros textos que auxiliam na compreensão das fotorreproduções usando cia-
notipia são contemporâneos à época de sua produção artesanal. Porém, a descoberta do 
pigmento utilizado como elemento de cor, o azul da Prússia, foi feita cerca de um século 
antes pelo criador de cores Diesbach (KRAFT, 2008, p. 61-62). A história convencional 
atribui a ele essa invenção na Berlin de 1705 (WARE, 1999). Menções ao pigmento azul 
da Prússia também podem ser encontradas nas trocas de correspondência de Gottfried 
Wilhelm Leibniz e Johann Leonhard Frisch, entre os anos 1706 e 1716 (KRAFT, 2008, p. 
62). O uso do azul prussiano na fixação de imagens formadas através da luz é conferido 
a John Hershel, na Inglaterra de 1842, quando ele relata à Royal Society of London seus 
experimentos com o ferro-prussiato, denominando dois processos: o cyanotype e o chri-
sotype (LATHROP, 1980, p. 331; JAMES, 2001), o primeiro de cor azul e o segundo de cor 
marrom. Um dos primeiros usos da cianotipia em reproduções foi nas ilustrações do livro 
sobre botânica de Anne Atkins, em 1843 (JAMES, 2001, p. 106). 

A produção de cyanotypes variava não apenas quanto aos seus componentes e con-
centrações, mas também quanto a seus métodos e técnicas. Duchochois (1891) descre-
veu o processo considerado o mais simples de impressão de uma blueprint: uma folha 
de papel é impregnada superficialmente com uma mistura de soluções de citrato de ferro 
(III) amoniacal e de ferrocianeto de potássio, colocada em contato com o desenho origi-
nal em suporte translúcido e, em seguida, exposta à luz do sol. Ao término do tempo de 
exposição, a impressão é lavada em água corrente. Nas áreas sensibilizadas pela luz, 
formava-se um complexo insolúvel de azul da Prússia (redução de sais férricos); nas ou-
tras áreas, a mucilagem era removida na água, deixando sobre o suporte uma imagem 
de linhas “brancas” e o fundo de azul intenso (zonas sem linha de desenho). Essa técnica 
corresponde ao processo conhecido por blueprint ou blueprint negativo, e, segundo Hays 
(1913, p. 45), essa receita pode ser preparada de duas formas, correspondendo a con-
centrações diferentes, acrescida (ou não) de goma arábica combinada ao citrato. A receita 
anteriormente mencionada, descrita por Duchochois (1891), possuía uma variação obtida 
pela mistura do citrato de amônia férrico com o nitrato de urânio em solução aquosa. Nes-
se método, a impressão precisava passar por um banho em solução de ferricianeto de 
potássio para intensificação da cor e, logo, ser completamente enxaguada (JONES, 1911, 
p. 67). Uma imagem em blueprint positivo podia ser produzida de igual maneira por essas 

1    Henri Pellet patenteou o processo em 1877 (PRICE, 1995, p. 44)
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técnicas, utilizando um desenho matriz em negativo. Contudo, com outros métodos e pro-
dutos químicos, também era possível imprimir uma imagem em azul sobre fundo “branco” 
diretamente de um desenho original (positivo) em um papel translúcido. 

Duas técnicas foram descritas por Waterhouse (1888) para a produção de positivos. 
A primeira usando goma arábica misturada a uma solução aquosa de ácido tartárico, onde 
ao final se acrescenta percloreto de ferro à mistura, produzindo a substância sensível, o 
tartarato férrico, fórmula que Duchochois (1891, p. 31) atribui a Poitevin2. Nesse proces-
so, o ferricianeto de potássio servia como banho de revelação; a impressão gerava um 
positivo, que devia ser enxaguado e depois levado a uma solução acidificada com ácido 
sulfúrico a 3% (DUCHOCHOIS, 1891, p. 32). A segunda técnica era atribuída ao capitão 
Pizzighelli3 e utilizava a solução do citrato de ferro amoniacal em combinação com a goma 
arábica, e, em seguida, misturava-se uma solução de percloreto de ferro. Essa solução 
é referida como aquela para se conseguir uma cor de azul mais vibrante (WATERHOU-
SE, 1888, p. 564). Nessa receita, as partes expostas à luz formam cloreto ferroso e, nas 
protegidas, mantém-se o cloreto férrico. Do mesmo modo, a imagem precisa ser revelada 
por flutuação em uma solução de ferrocianeto de potássio (prussiato amarelo) e fixada em 
uma solução forte de ácido sulfúrico (3/4 oz) ou hidroclorídrico (2 oz) em 20 oz de água 
(JONES, 1911, p. 398). Waterhouse (1888, p. 564) indicou que, após a revelação com 
prussiato, essa impressão era enxaguada e, logo, levada a um banho em ácido clorídrico 
para iniciar a remoção da mucilagem (material solúvel). Por fim, fazia-se um banho em 
água abundante para limpar todos os resíduos. 

Em razão da receita da Pellet print ser patenteada, Jones (1911, p. 397) apresenta 
como boa substituta uma fórmula alternativa sugerida pelo Dr. Liesegang4: goma arábica 
em solução aquosa com sal comum, ácido tartárico e cloreto de ferro. Nesse processo, a 
revelação também ocorre com ferricianeto de potássio e, depois, passa por um banho de 
limpeza em água e, logo, por imersão em uma solução aquosa fraca com ácido hidroclo-
rídrico (8%) ou sulfúrico (3%). Hays (1913, p. 45) menciona outra forma de preparo de um 
positivo com o uso de uma solução aquosa de ácido oxálico e percloreto de ferro, na qual 
se mistura goma arábica diluída e, em seguida, uma solução de citrato de amônia férrico 
e, finalmente, uma solução de cloreto de ferro. Essa receita precisa que a impressão pas-
se por um banho de revelação, mas o autor não menciona quais os produtos utilizados. 
Por fim, ele apresenta outro método para se produzir um positivo, conseguido com uma 
solução de sulfato de ferro, cloreto férrico, ácido tartárico e água, cuja revelação se fazia 
com uma mistura aquosa de ácido gálico e oxálico (HAYS, 1913). Não fica claro se a ima-
gem final seria de tonalidade azul ou preta, contudo, o autor descreve essa receita para 
cianótipo. 

Como apresentado, para o enxague, revelação ou fixação da imagem, o método da 
cianotipia podia utilizar apenas água ou ácidos, como o cítrico, o sulfúrico e o clorídrico, 
seguidos de banhos de limpeza em água abundante, fases em que se desenvolvia ou 

2    Alphonse Louis Poitevin (1819-1882), engenheiro civil e químico, assim como fotógrafo. Fez experimentos com processos de 
reprodução fotomecânica. (Fonte: http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/22960; https://www.getty.edu/art/collection/artists/1913/
alphonse-louis-poitevin-french-1819-1882/) . Acesso em: set. 2021)
3    Giusepe Pizzighelli (1849-1912), engenheiro militar, oficial e chefe do departamento fotográfico do exército austríaco. Junto com 
Von Hoübl, aperfeiçoou o processo de platinotipia e escreveu dois manuais sobre fotografia (HANNAVY, 2008, p. 1132-1133).
4    A família Liesegang teve várias gerações no ramo da fotografia. Infere-se que o autor esteja se referindo a Paul Eduard Liesegang 
(HANNAVY, 2008, p. 1161), que nasceu em 1838 e faleceu em 1896.
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intensificava a cor. Para o banho de revelação, o ferrocianeto de potássio (prussiato) 
foi referenciado (WATERHOUSE, 1888; DUCHOCHOIS, 1891). Para avivamento da cor 
azul, Duchochois (1891, p. 27) menciona que se utilizava um banho aquoso com uma pe-
quena quantidade de ácido cítrico, bissulfato de potássio ou hipoclorito na última etapa do 
processo. Alerta, contudo, que a água deveria ser livre de calcáreo para a imagem não ser 
tingida de ocre (DUCHOCHOIS,1891, p. 27). No entanto, Hays (1913, p. 46) indica que 
em quaisquer das soluções de preparo e banhos se deveria utilizar apenas água destilada 
para evitar reações químicas indesejáveis. 

Após a imagem formada, algumas remoções, inclusive de linhas, salpicos ou man-
chas azuis, poderiam ser realizadas utilizando oxalato de potássio, solução conhecida por 
blue saving. Para eliminar manchas de gordura dos dedos, podia-se utilizar uma solução 
fraca de soda cáustica (WATERHOUSE, 1888, 565). Outros autores citam uma forma de 
remoção, utilizando hidróxido de potássio misturado ao ácido oxálico (DUCHOCHOIS, 
1891, p. 29) ou ao carbonato de sódio (JONES, 1911, p. 398). Para adições, correções e 
escritas, a água coada através de uma mistura de cloreto férrico e ferrocianato de potás-
sio, diluídos até a concentração adequada, permitia seu uso (sem corrosão) em canetas 
tinteiro (DUCHOCHOIS, 1891).

Duchochois (1891, p. 19) informa que os papéis tinham grande influência sobre os 
resultados dos cianótipos, porque os processos envolvem precipitação de óxidos metá-
licos. Os requisitos de qualidade do papel de impressão mencionados por Hays (1913, 
p. 45) são:

a)  deve ser livre de polpa de madeira e impurezas; 
b)  ser resistente para suportar banhos e manuseio rude frequentes; 
c)  ter suficiente rigidez e superfície com pouca textura e que não seja absorvente 

demais; e 
d)  ter colagem superficial apropriada para coating. 
Waterhouse (1888, p. 564) também escreve sobre a necessidade de que o papel 

fosse forte e bem encolado superficialmente, a fim de manter a solução sensível na su-
perfície e evitar manchas. Os indicados seriam aqueles para desenho ou para impressão 
fotográfica. Segundo Duchochois (1891, p. 20), na ausência da encolagem ou de uma 
superfície de papel bem calandrada, seria quase impossível remover os sais metálicos 
não reagentes que fossem retidos mecanicamente pelas fibras nas etapas dos banhos. 
Assim, o revestimento com algum agente colante foi um preparo comum para o papel 
que receberia uma fotorreprodução (DUCHOCHOIS, 1891; JONES, 1911) na produção 
artesanal. As palavras cyanoferr e gummoferrique são associadas aos papéis comerciais 
preparados para cianotipias, e os primeiros papéis revestidos inteiramente por meio me-
cânico (máquina de coating) aparecem na primeira década do século XX (HAYS, 1913, p. 
46). Esse equipamento revestia de solução sensível e secava o papel pré-encolado.

• Deterioração e conservação de cianótipos
O azul da Prússia é um pigmento bastante estável à luz, embora reações químicas e 
impurezas do processo possam esmaecê-lo, convertendo o azul em branco prussiano. 
Ware (2003) explicou que esse desbotamento ocorre devido a uma redução fotoquímica 
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induzida, que pode ser revertida quando o cianótipo é colocado em local escuro e aerado. 
Segundo Duchochois (1891, p. 30), essa reversão pode levar semanas, se o período de 
exposição foi longo. Por outro lado, duas outras alterações de degradação do cianótipo 
são de caráter irreversível: a hidrólise alcalina, que causa (des)coloração na imagem, e a 
peptização aquosa, que causa dispersão do pigmento quando colocado em meio líquido 
(WARE, 2003). A peptização se refere à fragmentação da tinta quando colocada em água 
em pequenas partes (na forma de partículas coloidais), que gera uma suspensão azul no 
líquido (WARE, 2003, p. 3). Esses três fenômenos são relacionados basicamente à tinta e 
representam um complicador para os tratamentos de conservação preventiva e de restau-
ração do suporte papel, especialmente nos casos em que se faz uso de banhos aquosos 
e desacidificantes. As causas exógenas, contudo, podem dever-se às reações químicas 
de oxirredução inerentes ao pigmento, isto porque o azul pode se tornar marrom, caso 
seja acondicionado em invólucros alcalinos. O mesmo ocorre quando o pigmento fica 
junto de diazotypes, tendo em vista que eles exalam vapores de amônia (REED; KISSEL, 
VIGNEAU, 1995).

Lathrop (1980) informou sobre um teste de envelhecimento acelerado realizado pelo 
New England Document Conservation Center em Massachusetts, em uma amostra de 
blueprint produzida manualmente em 1920, no qual se identificou que ela permanecia 
estável porque as exigências de sua produção foram atendidas: papel de alta qualidade 
e processamentos corretos de preparo, impressão, revelação e limpeza de residuais. Por 
outro lado, constata-se que o teste feito em 1917, com um papel preparado em máqui-
na, havia identificado que esse se tornara enfraquecido e danificado mais rapidamente 
do que aquele em que o processo foi feito à mão (VEITH, SAMMET, REED, 1918 apud 
LATHROP, 1980, p. 332). Segundo as explicações dos autores citados, o blueprint pro-
duzido à máquina deteriorava mais rápido pelo efeito prejudicial do calor excessivo (rapi-
dez de secagem) e pela abreviada lavagem (inadequada para o lado sensibilizado), que 
deixava depósitos químicos sobre o papel. Lathrop (1980, p. 332-333) chama a atenção 
para o fato que qualquer papel sensibilizado sofreria com a incrustação se apenas uma 
pequena quantidade de solução sensibilizante permanecesse dentro das fibras; e tal si-
tuação levaria ao dano e fragilidade do suporte. Duchochois (1891, p. 35) menciona que 
as impressões em cyanoferr, produzidas artesanalmente e respeitando os requisitos de 
qualidade, mantêm-se em boas condições de conservação em longo prazo, se estiverem 
protegidas da combinação entre umidade e ar (oxigênio). Outras referências sobre a arti-
culação entre a degradação de ambos os materiais (papel e tinta) não foram encontradas 
até o momento.

3� Metodologia
Como é possível verificar, o levantamento de fontes privilegiou identificar textos do pe-
ríodo de desenvolvimento da técnica de cianotipia (fim do século XIX), sendo comple-
mentado pela reunião de referenciais contemporâneos, em especial aqueles relativos 
à organização e conservação dos arquivos de arquitetura, cuja necessidade de identi-
ficação e descrição dos documentos direciona ao conhecimento dos processos e meios 
de preservação. Dentro do aspecto da identificação, o foco foi em textos que tratam da 
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caracterização do processo blueprint. Também serviram de base na pesquisa textos sobre 
a arte fotográfica e, mais particularmente, foram priorizados aqueles relativos aos proble-
mas de degradação e formas de conservação do processo cianótipo. 

A partir da pesquisa bibliográfica e compilação histórica e técnica, foram identifica-
das diferentes formas de produção de impressões blueprints, tendo em vista as distintas 
receitas. Essa revisão teórica vem servindo para o estudo de caso em um conjunto de 
documentos históricos do Observatório Nacional, sob a custódia do Museu de Astronomia 
e Ciências Afins. As vinte e duas fotorreproduções em cianotipias compõem três dossiês 
de desenhos para a construção de uma cúpula de observação de 7 metros e meio de 
diâmetro, que seria construída no final da década de 1880 pelo Imperial Observatório do 
Rio de Janeiro. 

Na aproximação com o objeto de estudo, as primeiras abordagens para identificação 
do processo de impressão vêm sendo realizadas por meio de uma análise visual mais 
apurada e/ou com apoio de instrumentos de ampliação, iluminação e documentação fo-
tográfica. Assim, torna-se possível observar se a tinta da superfície está impregnada nas 
fibras ou se se mantém sobre elas; se há distinção nítida entre as linhas de uma imagem 
e o campo “branco”; se o elemento sustentado se apresenta particulado ou de corpo 
contínuo (sólido e opaco); se as fibras estão mais aparentes na superfície ou se estão 
cobertas por uma camada de revestimento ou emulsão, entre outros detalhes. Ainda no 
que se refere à identificação do suporte e dos processos de impressão, o exame visual 
tem permitido analisar os resultados desejados ou indesejados da produção, bem como 
aspectos da deterioração. Sobre essas condições, observa-se a presença e/ou existência 
de manchas e salpicados, sejam eles pontuais, dispersos ou aglomerados. No que se re-
fere aos agentes de degradação, as análises organolépticas estão permitindo igualmente 
avaliar danos endógenos e exógenos no suporte e tintas, bem como inferir a origem das 
suas causas.

Todas essas observações e elementos perscrutados são documentados por meio do 
registro em ficha diagnóstico e fotografia, os quais possibilitam classificar e estabelecer os 
aspectos materiais e imateriais do conjunto de fotorreproduções estudado e os problemas 
existentes, compondo o retrato instantâneo do estado de conservação do acervo, que 
orientará as propostas e soluções de conservação a serem adotadas. Ao reunir expertise 
sobre algumas particularidades referentes às receitas dos cianótipos, pode-se garantir 
uma melhor compreensão das interferências e resultados a serem observados e tê-los em 
consideração nas intervenções. Assim, como apresentado a seguir, as marcas ou padrões 
referentes ao processo de produção têm permitido obter informações para identificação e 
caracterização, que são inerentes à distinta técnica da cianotipia. 

4� Resultado e discussão
Nomeadamente, blueprints em negativo ou positivo são de mais fácil distinção entre eles 
do que aqueles denominados como blueprint positivo ou Pellet print (Figura 1), o que já 
havia sido apontado por Kissel e Vigneau (1999). Um dos aspectos a ser observado para 
distinção dessas últimas se refere ao revestimento (goma arábica, amido ou gelatina), que 
pode deixar residual no papel se não for extensivamente removido e investigado com a 
ajuda de análises químicas. 
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Figura 1: Exemplo blueprint (positivo) ou Pellet print. Detalhe da planta, código: 
ON.Pl.0050, pl 2. Foto: Acervo LAPEL, 2019.

As autoras Reed, Kissel e Vigneau (1995) definiram alguns indicadores para obser-
vação dos desenhos, que auxiliam na identificação das tipologias que caracterizam os 
acervos de arquitetura. Após se determinar o suporte e a cor da linha, elas consideram a 
forma da linha de imagem uma variável de observação. Sob um aspecto, orientam anali-
sar se estão sobre a superfície ou se penetraram pouco ou profundamente no suporte, e, 
sob outra abordagem, se as linhas têm bordas nítidas ou diluídas, como sombras (REED; 
KISSEL; VIGNEAU, 1995, p. 45). Caso a solução sensível tenha penetrado na fibra, o 
tingimento pode ocorrer na camada fibrosa mais interna, e a imagem pode ficar menos 
nítida. Essa ocorrência deve ser observada por exame visual, com lupa de aumento ou 
através de microscópio óptico ou eletrônico. Mas, se o sensibilizante coagulou, a reação 
aos produtos químicos de revelação e limpeza foi menos homogênea, provocando falhas 
ou imagens menos íntegras. Essas características podem ser, então, intrínsecas à produ-
ção da impressão, qualificando a forma como foi realizada. 

Segundo Duchochois (1891, p. 27), a cor azul da impressão na fotorreprodução é 
menos ou mais intensa em função: a) do tempo de exposição; b) se a reação química 
de redução ou não-redução dos sais de ferro se processou de forma adequada; c) se o 
sal férrico foi menos ou mais desoxidado a sal ferroso; e d) se a tinta escura e opaca foi 
adequadamente complexada, de modo a não reagir às fotorradiações ou desaparecer nos 
banhos de água após a revelação. Waterhouse (1888, p. 565) registra que falhas na cia-
notipia podem ser causadas por subexposição à luz ou superexposição ao banho de prus-
siato, fazendo com que o campo tenha uma tonalidade azul. Também podem ocorrer por 
superexposição à luz ou se as linhas do desenho matriz não estiverem suficientemente 
opacas. Uma última causa, mencionada por Waterhouse (1888), que afeta a qualidade de 
impressão seria a insuficiente revelação no banho de prussiato, fazendo com que linhas 
azuis escuras fossem removidas nos banhos de água, devido à formação insuficiente do 
complexo da tinta. Além disso, esses aspectos são relativos diretamente ao modo de pro-
dução (endógenos) e não à deterioração.
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Figura 2: Exemplo de impressão fotorreprodução em cia-
notipia (verso e frente – respectivamente lado esquerdo e 
direito da imagem). Detalhe da planta ON.Pl.0051, pl 14. 
Foto: Acervo LAPEL, 2019.

 Na análise da imagem, outra variá-
vel a ser observada é o aspecto do fundo, 
isto é, o campo onde está impressa – su-
porte (Figura 2, lado direito da imagem). 
Reed, Kissel e Vigneau (1995) mencionam 
que a análise do aspecto do campo permite 
a identificação, assim como diminui as op-
ções quanto aos processos e técnicas dos 
documentos analisados. Sugerem, como 

classes de observação da área do desenho, os termos: salpicados, sujos (manchados) 
ou limpos (lisos) (Figuras 3, 4 e 5, respectivamente). Para a tonalidade, sugerem: desbo-
tada ou em tom mais forte. Também indicam a análise da superfície do suporte no verso 
da impressão: se se mantém com manchas, sem manchas, ou em coloração uniforme 
(REED; KISSEL; VIGNEAU, 1995, p. 45). O vocabulário adotado nessa caracterização 
para definir os indicadores e formas de documentação mostra que, caso essas definições 
não estejam bem ajustadas, não teremos como retratar o diagnóstico de forma precisa e 
compreensível aos nossos pares e outros profissionais que fizerem uso posteriormente 
dessa documentação.  

Segundo as autoras mencionadas, a aparência das fibras do papel também pode 
indicar o tipo de processo, pois essas podem estar manchadas (ou não) ou proeminentes 
na superfície. As condições e modos de deterioração do papel e as marcas de migração 
nos invólucros em contato ou próximos (REED, KISSEL, VIGNEAU, 1995) também funcio-
nam como indicativo das técnicas. Outros dados subjacentes como odor, datas, carimbos, 
assinaturas (Figuras 6 e 7) são referenciais de observação mais frequente tanto pelos 
gestores responsáveis quanto pelos conservadores, que ajudam a delimitar e confirmar 
informações reunidas sobre os processos avaliados. 

Figura 3: Exemplo de sal-
picados. Detalhe da planta 
ON.Pl.0051, pl 4. Fonte: 
Acervo LAPEL, 2018.

Figura 4: Exemplo 
de manchas de 
fundo. Detalhe da 
planta ON.Pl.0051, 
pl 5. Fonte: Acervo 
LAPEL, 2019.

Figura 5: Exemplo de fundo 
limpo (branco). Detalhe da 
planta ON.Pl.0050, pl 3. 
Fonte: Acervo LAPEL, 2019.
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No que se refere aos procedimentos de conservação-restauração, pelo fato das cia-
notipias serem produzidas por processos que ocorrem geralmente através de reações 
ácidas, os suportes, ainda que de qualidade, geralmente retêm essa acidez, prejudicando 
as fibras de celulose através da hidrólise ácida. Além disso, em alta umidade, reações quí-
micas catalisadoras podem ocorrer. Para evitar o risco de deterioração do suporte ou tinta, 
essas impressões precisam ser mantidas, como outros documentos gráficos em suporte 
de papel, em ambiente com temperatura e umidade relativa baixas e controladas. Contu-
do, no que se refere ao acondicionamento, verifica-se que os invólucros ou embalagens 
com papel alcalino podem danificar permanentemente a imagem, pela reação à alcalini-
dade (WARE, 2003). Além disso, os vapores de amônia dos diazotypes podem provocar 
igual efeito (REED; KISSEL, VIGNEAU, 1995), como já foi informado anteriormente no 
texto. Assim, orienta-se que as embalagens sejam em material neutro e que as cópias em 
cianotipia sejam armazenadas em mobiliários livres de vapores alcalinos. 

Do mesmo modo, os tratamentos desacidificantes, comuns em restauração de do-
cumentos gráficos, podem representar alto risco à conservação dos cianótipos, sendo 
necessário levar em consideração não apenas o estado de deterioração do suporte para 
a tomada de decisão quanto a esses tratamentos. Essa revisão de bibliografia mostrou 
que os procedimentos tradicionais de restauro podem apresentar riscos de perda da in-
formação impressa. Igualmente, o suporte pode estar fragilizado pelos residuais que não 
foram totalmente removidos nas etapas de revelação e fixação (especialmente os ácidos), 
fazendo com que o papel altere de coloração. Assim, o conjunto suporte-impressão de-
manda estudos metodológicos e experimentais específicos, para que qualquer ação de 
restauro ou proposta de estabilização do suporte seja adequada e não represente danos 
em curto, médio ou longo prazo para a tinta.

5� Considerações finais
Este estudo é parte de uma pesquisa que pretende definir propostas de tratamento para 
um conjunto de desenhos arquitetônicos reproduzidos em processo cianótipo no final do 

Figura 6: Elementos de datação primária. 
Detalhe da planta ON.Pl.0052, pl 1. 
Fonte: Acervo LAPEL, 2019.

Figura 7: Elementos de datação secundária (carimbos, 
assinaturas). Detalhe da planta ON.Pl.0051, pl 2. 
Fonte: Acervo LAPEL, 2019.
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século XIX, e que, passados mais de cem anos de sua produção, se encontra com pro-
blemas de degradação do suporte e com impossibilidade de digitalização e acesso devido 
às condições de fragilidade ao manuseio. 

A revisão da literatura auxiliou na confirmação de que algumas condições observa-
das em fotorreproduções de desenhos de arquitetura podem ser decorrentes de causas 
endógenas, as quais caracterizam e ajudam a identificar a técnica de impressão. Nesse 
sentido, o conservador-restaurador deve estar atento para sinalizar essa situação, reali-
zando o registro correto. No que se refere aos registros, uma série de indicadores e vari-
áveis foram levantadas, visando a adoção de vocabulários e classificações para análise 
visual e documentação. A proposta é contribuir na elaboração de um glossário e de qua-
dros de classificação para uso no diagnóstico.

Foi possível verificar que há muitos estudos sobre métodos para auxiliar a identifica-
ção visual de fotorreproduções em azul, ainda que possa ser considerada difícil a distin-
ção de processos positivos (KISSEL; VIGNEAU, 2009). Contudo, métodos voltados para 
a avaliação do estado de conservação e tratamento desse tipo de material são escassos. 
Dos poucos referenciais encontrados, conclui-se que precisamos criar referenciais de 
identificação para os aspectos de produção e que manter os tratamentos tradicionais de 
restauração para documentos gráficos, como meio de intervenção para documentos em 
cianotipia, é prejudicial e inadequado, demandando mais estudo.  

• Referências
CARVALHO, A. P. C. Preservação de plantas arquitetônicas: identificação e conser-
vação de cianótipos. 2011. 142 p. Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio) 
– Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Museu de Astronomia e Ciências 
Afins.

DUCHOCHOIS, P. C. Photographic reproduction process: a practical treatise on the 
photo-impression without silver salts. New York: The Scivill and Adams Company, 1891. 
Disponível em: <https://archive.org/details/photographicrepr00duch/page/n6>. Acesso 
em: 20 mar. 2021.

HAYS, L. F. Blueprint Paper: its manufacture and some of its characteristics’. Scientific 
America Supplement, n. 75, p. 45-46, 1913.

HANNAVY, J. (Ed.). Encyclopedia of nineteenth-century photography. New York; 
Oxon: Routledge, 2008, v. 1 e 2.

JAMES, C. The cyanotype process [cap. 6]. _____. The Book of alternative photographic 
process. Canadá: Delmar; Thomson Learning,  2001. 

JONES, B. E. (ed.). Cassell’s Cyclopaedia of Photography. London: Cassell & Co., 
1911. [Rpt. New York: Arno Press, 1973].

KISSEL, E.; VIGNEAU, E. Architectural photoreproductions: a manual for identifica-
tion and care. Delaware; New York: Oak Knoll Press; The New York Botanical Garden, 
1999.

https://archive.org/details/photographicrepr00duch/page/n6


Ozana Hannesch; Nuno Camarneiro; 
Antonio Carlos Augusto da Costa

ISBN 978-65-00-41614-5 - Reproduções de desenhos de arquitetura em cianotipia:  
identificação e tratamento em estudos de conservação - p. 315-326

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

326

KRAFT, A. On the History of Prussian blue: Thomas Everitt (1805-1845) and Everitt’s 
Salt. Bull. Hist. Chem., v. 39, n. 1, p. 18-25, 2014.

LATHROP, A.  K. The provenance and preservation of architectural records. The Ameri-
can Archivist, v. 43, n. 3, p. 325-338, Summer 1980.

PRICE, L. O. The history and identification of photo-reproductive process used for ar-
chitectural drawing prior to 1930. Topic in Photographic Preservation, n. 6, p. 41-49, 
1995. 

PRICE, L. O. Line, Shade & Shadow: the fabrication and preservation of architectural 
drawings. New Castle: Oak Knoll Press, 2010.

REED, J.; KISSEL, E.; VIGNEAU, E. Photo-Reproductive processes used for the dupli-
cation of architectural and engineering drawings: creating guidelines for Identification. 
The Book and Paper Group Annual, v. 14, p. 41-49, 1995. The American Institute for 
Conservation. Disponível em: <http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v14/
bp14-05.html>. Acesso: 20 mar. 2021.

VEITH, F. P.; SAMMET, C. F.; REED, E. O. Blue and brown print paper: characteristics, 
test and specifications. The Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 10, n. 
3, p. 222-226, Mar. 1918. 

WARE, M. Cyanotype: the history, science, and art of photographical print in Prussian 
blue. London: London Science Museum of National Museum of Photography, Film and 
Television, 1999.

WARE, M. A blueprint for conserving cyanotypes. Topics in Photographic Preserva-
tion, n. 10, p 1-17, 2003.

WATERHOUSE (Cel.). The positive cyanotype process: or method of reproducing with 
dark lines on a clear ground, facsimile copies of drawings, plans and tracings. The Pho-
tographic News, p. 562-566, 7 Sep. 1888. 

http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v14/bp14-05.html
http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v14/bp14-05.html


LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

Tecidos como patrimônio no Brasil: 
a realidade dos acervos têxteis 
eclesiásticos protegidos no Estado 
de Minas Gerais 
Amanda Cristina Alves Cordeiro
amanda.alves.cordeiro@gmail.com (autora apresentadora)
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte, Brasil

Luiz Antônio Cruz Souza
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte, Brasil

• Resumo
No Brasil, enfrentamos dificuldades causadas pela desvalorização histórica e cultural do 
patrimônio têxtil. A falta de implementação de políticas de salvaguarda para esses objetos 
têm deixado estas peças à margem de qualquer possibilidade de preservação. Nesse 
contexto, discutimos a desvalorização de tecidos como bens culturais no Brasil a partir da 
análise do perfil dos acervos têxteis eclesiásticos protegidos no Estado de Minas Gerais, 
bem como da situação deles na atualidade.

Palavras-Chave: patrimônio têxtil eclesiástico; acervos têxteis protegidos; políticas 
de preservação; conservação de têxteis

• Abstract
In Brazil, we face challenges caused by the historical and cultural devaluation of the textile 
heritage. The lack of policies to safeguard these objects has left them on the sidelines of 
any possibility of preservation. In this context, we discuss the devaluation of textiles arti-
facts as a cultural heritage in Brazil based on the analysis of the profile of ecclesiastical 
textile collections in the State of Minas Gerais, as well as their current situation.

Keywords: ecclesiastical textile heritage; protected textile heritage; preservation pu-
blic policies; textile conservation.
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1� Introdução
Muitos ainda são os desafios enfrentados ao se trabalhar com conservação de tecidos 
no Brasil. Luciana da Silveira (2006) discorre sobre as dificuldades encontradas na práti-
ca de conservação e restauração têxtil, chamando a atenção para o predomínio de uma 
visão “mais restaurativa e menos conservativa”, assim como para a ausência de desen-
volvimento de políticas de conscientização sobre a importância deste tipo de acervo no 
nosso país. 

No entanto, podemos dizer que conservar e restaurar artefatos em tecidos nem se-
quer é considerada uma possibilidade, por não haver cultura de conservação e restauro 
desta tipologia de material no Brasil, e tampouco adoção de políticas de preservação 
concisas em relação aos bens culturais de natureza têxtil, os quais são frequentemente 
substituídos ou descartados.

Quando trazemos para esta discussão o papel das instituições ligadas à preservação 
do patrimônio percebemos que, apesar dos esforços de tais órgãos, ainda há muito a se 
fazer para garantir a salvaguarda dos acervos em tecido protegidos no estado de Minas 
Gerais. Mas, como estabelecer políticas de preservação para um acervo que não é co-
nhecido e, na prática, ainda nem reconhecido como patrimônio? 

Primeiramente, é essencial questionarmos e entendermos a razão pela qual, no Bra-
sil, os têxteis não são compreendidos como objetos passíveis de serem preservados, 
conservados e restaurados. Partindo da premissa de que as culturas material e imaterial 
são transmitidas, aprendidas, compartilhadas e transformadas dentro de um grupo social 
(WORKMAN; FREEBURG, 2009), acreditamos que vários são os motivos responsáveis 
pela desvalorização dos têxteis enquanto bens culturais. 

A nosso ver, a primeira dessas razões é mais universal e está relacionada com o 
reconhecimento dos tecidos como arte menor/decorativa, como objetos ligados ao uni-
verso feminino, bem como às classes menos abastadas (PAULA, 2006). A segunda, é 
mais específica em relação aos têxteis religiosos e tem a ver não só com as modificações 
dadas no processo de continuidade cultural dessas peças, que foi moldado por mudanças 
ideológicas, mas também com a forma como a Igreja, detentora desses bens, lidou e vem 
lidando com essas modificações. Por fim, a terceira e última razão se vincula às relações 
históricas e socioculturais estabelecidas com os têxteis no Brasil, à história de sua pro-
dução no país, assim como ao seu processo de patrimonialização dentro do contexto de 
construção de um patrimônio representativo do identitário nacional (FONSECA, 2017). 

Tendo em vista que os marcos referenciais são constituídos de símbolos que veicu-
lam a ideia de nação que lhes dá concretude e visibilidade (CHUVA, 2017), colocamos as 
seguintes perguntas: podemos falar na existência de um patrimônio têxtil brasileiro? Os 
tecidos alguma vez representaram o Brasil em termos de identidade cultural e como ele-
mentos que nos auto descrevem? Quais as associações, significações e valores que eles 
possuíram e possuem na cultura brasileira? Acreditamos que, muito provavelmente, tais 
questões estabelecem um ponto de partida crucial para repensarmos sobre a condição do 
patrimônio têxtil no nosso país. 

Iniciaremos esta jornada apresentando a ideia de patrimonialização abordada por 
Davallon (2014), quem considera que se trata de um processo baseado na construção 
da relação do presente com o passado, assegurando uma continuidade cultural dada 
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pela transmissão de saberes – no sentido amplo de representações, testemunhos, mitos, 
crenças, habilidades, técnicas de conhecimento etc. Nesse contexto, podemos inferir que 
duas condições são necessárias para o desenvolvimento da patrimonialização, sendo 
elas o interesse social pelo bem cultural e a possibilidade de conhecimento sobre esse 
objeto e seu contexto originário. Davallon (2014) presume que o processo de patrimonia-
lização coletivo se dá através do reconhecimento do status de patrimônio dos bens tangí-
veis ou intangíveis, de modo que a coletividade assume o papel de transmissora e guardiã 
daquilo que será propagado para as gerações futuras. 

Ainda, é importante pontuar que, no processo de patrimonialização, estão inclusas 
cinco principais etapas, as quais são demarcadas pelos seguintes fatores: interesse cole-
tivo para o reconhecimento de valor; pela produção de conhecimento e sistematização a 
respeito do bem e seu contexto originário; pelo reconhecimento/qualificação do bem como 
patrimônio por meio de declaração pública ou instrumentos jurídicos; pela garantia de 
acesso ao bem; e, por fim, pela transmissão/ressonância do patrimônio às gerações futu-
ras. Curiosamente, no caso específico dos tecidos, enquanto patrimônio cultural nacional, 
podemos dizer que nem todas as etapas ou gestos do processo de patrimonialização 
supracitadas são cumpridas. Mas qual, então, seria a razão disso?

A construção de um objeto como bem cultural acontece dentro de um sistema de 
produção e circulação de elementos simbólicos, que estabelece um conjunto de relações 
objetivas entre diferentes instâncias legitimadoras (BOURDIEU, 1999). Nesse contexto, 
o processo de musealização e patrimonialização opera na transformação de um bem cul-
tural a partir do seu atributo de valor. Por sua vez, a partir deste atributo, estabelecem-se 
mudanças interpretativas que passam a atuar sobre o objeto a ser considerado como 
patrimônio (LIMA, 2014). 

Fazendo uma analogia com o caso dos tecidos no Brasil, a partir da análise das rela-
ções socioculturais estabelecidas com tal gênero, assim como da sua trajetória histórica, 
damo-nos conta de que os objetos de natureza têxtil, de um modo geral, não cumprem com 
o todo o processo descrito anteriormente porque raramente foram compreendidos como 
bens de significação cultural, não figurando entre aqueles que remetem à nossa referência 
coletiva (PAULA, 2006). Quiçá, poderíamos dizer que alguns exemplares mais “nobres e 
excepcionais” do cotidiano foram convertidos diretamente em patrimônio cultural.

Ao analisar a história dos têxteis no Brasil, vemos, conforme pontuado por Neira 
(2015), que o problema da desvalorização dessa categoria é potencializado pelo fato de o 
estabelecimento da cultura material têxtil ter se dado a partir de exemplares considerados 
menos elaborados, quando comparados aos importados. Lembramos que isso irá deter-
minar a adoção de um senso comum de que “não temos patrimônio cultural associado 
aos têxteis, ou seja, nada de valor nesse campo” (NEIRA, 2015. p. 21). Na realidade, as 
relações simbólicas e econômicas com os tecidos no Brasil foram traçadas tendo como 
princípio a distinção social (NEIRA, 2011). Esta distinção era demarcada genuinamente 
por questões étnicas, as quais foram transpostas e refletidas tanto no vestuário, quanto 
nas associações e valores adotados em relação aos têxteis de um modo geral. 

Dessa maneira, a partir da observação de Chuva (2017), que compara a construção 
de uma nação com o seu processo de industrialização, afirmando que tais instâncias são 
duas faces da mesma transformação nas sociedades, constatamos que rever a história 
dos tecidos no Brasil, assim como analisar as relações socioculturais estabelecidas com 



Amanda Cristina Alves Cordeiro;
Luiz Antônio Cruz Souza

ISBN 978-65-00-41614-5 - Tecidos como patrimônio no Brasil: a realidade dos acervos têxteis 
eclesiásticos protegidos no Estado de Minas Gerais - p. 327-340

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

330

eles, reflete não só deficiências no nosso processo de industrialização, mas também a 
dificuldade de nos estabelecermos como uma nação diante das tensões estruturais pre-
sentes na nossa sociedade desde sua constituição. Nesse sentido, não podemos deixar 
de ressaltar que a trajetória histórica e sociocultural dessa categoria de objeto coloca em 
evidência, dentre outras coisas, essas tensões.

Sendo assim, se partirmos do princípio de que o ato de selecionar aquilo que nos 
representa como patrimônio diz sobre nós (GONÇALVES, 2007) e sobre nossa autoper-
cepção, a valorização e, em especial, a patrimonialização de tais exemplares poderiam 
ser entendidas como uma confirmação da nossa “suposta defasagem cultural por meio 
da observação superficial da sua expressividade plástica e construção técnica” (NEIRA, 
2015, p. 21). 

Diante disso, não nos resulta estranho constatar que a maioria das pesquisas nacio-
nais debate acerca da desvalorização desse material a partir de um espaço de preserva-
ção já consolidado: os museus. Nesse sentido, tendo em vista que a questão da subvalo-
rização dos tecidos antecede a formação de coleções museológicas, parece-nos limitador 
identificar a problemática da desvalorização do patrimônio têxtil brasileiro considerando 
apenas essas coleções, que se formaram em meados do século XIX, seguindo receitu-
ários internacionais vigentes para os museus de forma alheia às questões de caráter e 
interesse locais (PAULA, 2006).

Ao analisar os trabalhos que tratam da conservação de têxteis no país, percebe-se 
que a maioria deles aborda aspectos ligados à cultura material, discutindo os tecidos e 
sua importância como documento, bem como questões técnicas do processo de restauro 
e desafios de se conservar tecidos no Brasil, problemáticas curatoriais, assim como abor-
dagens históricas e iconográficas restritas apenas aos acervos e coleções museológicas. 
Contudo, nunca se problematizou a subvalorização dessa tipologia de material como em-
basamento para propor medidas que contribuam efetivamente para o estabelecimento 
de políticas públicas de valorização e preservação dos têxteis como objetos inseridos no 
contexto do patrimônio cultural nacional.

Tal fato não invalida a importância dessas outras vertentes de investigação, sendo 
relevante abarcar diversos aspectos ligados aos têxteis, uma vez que o estudo de um 
determinado bem cultural perpassa seus diferentes valores socioculturais, fazendo-se ne-
cessária uma leitura mais completa do mesmo para garantir um processo de preservação 
mais assertivo (CLAVIR, 1998). Mesmo assim, entendemos que, juntamente com essas 
leituras, seria fundamental debater proposições e estratégias para salvaguardar efetiva-
mente o que temos como patrimônio têxtil, dada a situação atual desses objetos (PAULA, 
2006; SILVEIRA, 2006). 

É, por assim dizer, como se estivéssemos reproduzindo “inconscientemente” o mo-
delo de desvalorização que acontece historicamente no país, já que muitos acervos em 
têxteis já se perderam e ainda vêm se perdendo no país, enquanto discutimos apenas 
aspectos históricos, iconográficos, relativos à moda, ao design e técnicas construtivas, 
assim como questões curatoriais ligadas a tecidos que compõem coleções de museus 
nacionais.  

Na verdade, fora do contexto dos museus, quase nada se conhece sobre o perfil 
do patrimônio têxtil brasileiro (localização destas peças, categorias, origem, datação) e 
praticamente nada foi dito sobre esses acervos. Para contextualizar, em Minas Gerais, 
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no caso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), encontramos, 
dentre outras tipologias de objetos, muitos bens tombados em tecido em inventários que 
remontam às décadas de 80 e 90. Contrariando o ideário de patrimônio têxtil brasileiro 
incipiente (PAULA, 2006), deparamo-nos, nesses inventários, com peças que vão do sé-
culo XVIII ao XX, constando entre elas, em sua maioria, paramentos litúrgicos, seguidos 
de objetos processionais e, em menor número, mobiliários e outras categorias de objetos 
com complementação em tecidos. 

Apesar de contar com a proteção dos organismos públicos de preservação, sabemos 
que a situação atual desses objetos é desconhecida pela falta de monitoramento do es-
tado de conservação deles. É importante ressaltar que tampouco foram e são projetadas 
e implementadas medidas básicas de preservação para os mesmos. Isso é determinado 
pelo fato de a destinação de recursos públicos para intervenções de preservação, conser-
vação e restauro, mesmo quando aplicados aos bens móveis, quase nunca contemplar 
peças têxteis. 

Comparando numericamente os objetos catalogados em inventários desses órgãos 
de um modo geral, percebe-se que figuram poucas peças têxteis e isso é, no mínimo, 
curioso se pensarmos na quantidade de igrejas coloniais presentes em Minas Gerais, 
bem como se levarmos em conta o fato de que era recorrente o uso de ornamentos, pa-
ramentos e alfaias para celebrar o rito tridentino, vigente até 1962. A nosso ver, tal fato 
não é uma coincidência ou está ligado apenas à fragilidade dos objetos em tecido, mas 
se relaciona também à forma como tais artefatos foram compreendidos no processo de 
construção do que seria um patrimônio que nos identifica como nação. Não seria absurdo 
considerar que tal processo foi diretamente influenciado pela nossa postura histórico-cul-
tural de desvalorização já assentada em relação aos têxteis.

Ao traçarmos um panorama histórico do processo de proteção de bens culturais no 
país e no estado, chegamos à conclusão de que inicialmente havia uma preocupação pri-
mordial com a salvaguarda de monumentos e bens arquitetônicos e, nesse contexto, não 
havia uma prática instaurada de realizar inventários, como apontado por Silva (2014). Não 
podemos perder de vista que esta postura guiou as ações de tombamento de bens cultu-
rais (CORÁ, 2014; SILVA, 2014), as quais foram sendo atualizadas e complementadas, 
acompanhando inclusive a evolução da própria noção de patrimônio que, aos poucos, foi 
dando espaço a objetos como os têxteis. 

Corroboram tal afirmativa as considerações de González-Varas (2008) sobre a evo-
lução da noção de patrimônio. O autor chama a atenção para os diferentes níveis de re-
conhecimento do valor de testemunho dos objetos, dizendo que aqueles resultantes das 
atividades criativas, sobretudo os que possuíam status de obras de arte, eram dotados de 
altíssimo valor. Contudo, aqueles categorizados como objetos utilitários eram reconheci-
dos em um grau menor. Desse modo, essa distinção pode ser entendida como resultante 
da influência da classificação de arte herdada da tradição.

Apesar da ampliação do conceito de patrimônio, entendemos que ainda opera uma 
clara hierarquia em se tratando de linguagens mais tradicionais comparadas a outros 
objetos julgados como de caráter utilitário/decorativo, quando falamos de prioridades no 
estabelecimento de políticas de preservação, conservação e restauração de bens cultu-
rais. Tal fato teve e ainda tem impactos no reconhecimento de têxteis como bens culturais 
(PORCEL; ARTETXE, 2020, p. 175) e, consequentemente, na implementação de políticas 
de salvaguarda que contemplem efetivamente acervos dessa natureza.
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Ao avaliar as fichas de inventário dos órgãos estadual e federal de preservação, 
vemos problemas relativos ao registro e à documentação do nosso patrimônio têxtil, os 
quais merecem ser discutidos. Ao fazer essa proposição, ressaltamos que a intenção não 
é desmerecer os esforços feitos até o momento para a preservação desse tipo de material 
por parte de instituições ou os profissionais que trabalharam para a realização desses 
inventários. A intenção foi analisar de forma crítica o modo como foram sendo construídas 
as ações de preservação e a situação dos tecidos religiosos nesse contexto. 

Nesse sentido, não podemos deixar de apontar a importante atuação da Fundação 
Vitae, que formou programas próprios, tais como o “Programa de Apoio aos Museus” e 
o “Programa de Inventário de Bens Móveis e Integrados”, sendo este último produzido 
em parceria com o IPHAN. Tal programa tinha por objetivo apoiar projetos de identifica-
ção, registro, análise e documentação fotográfica de acervos pertencentes a monumen-
tos tombados. Graças a essa iniciativa, temos referências sobre o patrimônio têxtil de 
algumas igrejas em Minas Gerais na atualidade. Entretanto, no caso dos tecidos, muitas 
dessas fichas não apresentam nomenclaturas padronizadas, fotografias legíveis, assim 
como informações elementares sobre as peças inventariadas, tais como medidas, data-
ção e descrição. 

Também, devemos mencionar o fato de alguns processos de tombamento antigos 
não contemplarem a listagem completa de bens móveis, tendo em vista que os bens 
móveis e integrados são protegidos junto com o tombamento de um determinado bem 
imóvel. Conforme explicitado no Arquivo Noronha Santos, que destaca como observação 
na descrição de igrejas inscritas no Livro de Tombo das Belas Artes, “o tombamento inclui 
todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 
13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN”.

Tal questão tem reflexos diretos na salvaguarda não só de tecidos, mas impacta tam-
bém outras tipologias de obras religiosas e sacras, se considerarmos o fato de não haver 
inventários com a listagem de bens móveis e integrados discriminados de todas as igrejas 
tombadas, o que prejudica o monitoramento desses artefatos.  

Além disso, o entendimento de proteção na esfera estadual é diferente daquele apli-
cado na esfera federal, já que não há uma resolução para tratar desses casos, o que leva 
então a considerar “o inventário como meio de identificação e proteção de bens culturais” 
(CAMPOS, 2013). Assim como no caso do IPHAN, nos processos de tombamento de 
bens imóveis estaduais, sobretudo nos mais antigos, os bens móveis e integrados podem 
estar ou não registrados nos livros de artes aplicadas – lembrando que o tombamento 
deles está vinculado a essa inscrição. É importante ressaltar, inclusive, que vêm sendo 
adotadas atualmente políticas de mitigação dessas lacunas por meio da revisão dos pro-
cessos de tombamento, bem como das fichas com os bens inventariados. Esse é o caso 
de um trabalho, ainda em curso, conduzido pelo setor de Gerência de Identificação e Pes-
quisa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). 

Outra questão não menos importante é a efetividade e o papel apresentado por cada 
um dos instrumentos de proteção, mais especificamente, inventário e tombamento, bem 
como a situação dos tecidos tombados e inventariados em Minas Gerais. Marcos Paulo 
de Souza Miranda, no texto “O inventário como instrumento constitucional de proteção 
ao patrimônio cultural brasileiro”, afirma que o inventário e o tombamento são instâncias 
de proteção de bens culturais diferentes e que, por isso, não se confundem, já que o 
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inventário tem efeitos jurídicos muito mais brandos que o tombamento. No entanto, basta 
visitarmos as igrejas mineiras e constatar o estado de conservação e as condições de 
guarda dos ornamentos e paramentos em tecido para chegarmos à conclusão de que, 
independente do fato de serem ou não tombados ou inventariados, essa categoria não é 
amparada, na prática, pelos instrumentos de preservação de bens culturais. 

É importante esclarecer que parte das questões aqui apresentadas são resultantes 
de um contexto maior. Nesse sentido, podem ser associadas de modo mais amplo com 
o histórico de desenvolvimento de políticas públicas no nosso país; com a falta de in-
vestimento e recursos disponíveis para os órgãos de proteção do patrimônio; limitações 
técnicas e, inclusive, com a ausência de cursos de formação na área, assim como com a 
atuação de poucos profissionais especializados, no caso dos têxteis.

Diante da problemática exposta, nos propusemos a realizar um mapeamento do pa-
trimônio têxtil religioso tombado no Estado de Minas Gerais para, a partir desse levanta-
mento, caracterizar o perfil desses acervos, identificando o número de peças, localização 
delas, datação, tipologias de objetos e assim por diante. Defendemos que, por meio da 
análise dessas informações, torna-se possível não só atualizar tais fichas de inventários, 
mas também desenvolver e viabilizar ações mais assertivas que contemplem a preser-
vação, pelo menos, daqueles objetos que compõem o nosso patrimônio cultural têxtil já 
protegido.

2� Metodologia
Para elaborar um mapeamento do perfil dos referidos acervos, foi realizado um levan-
tamento de peças têxteis inventariadas e tombadas pelos organismos de proteção no 
Estado de Minas Gerais, a saber IPHAN e IEPHA. Essa etapa foi desenvolvida através 
de pesquisas realizadas nos arquivos de inventários disponibilizados por tais instituições. 

Os dados levantados a partir das fichas de inventário foram organizados e tabelados. 
Posteriormente, foi realizada a análise quantitativa dos objetos têxteis religiosos católicos 
protegidos em Minas Gerais. Além disso, fizemos a contagem de paramentos religiosos 
por localidade, considerando também a datação das peças, a identificação e quantifica-
ção das categorias ou tipologias de objetos encontrados, assim como a quantidade de 
categorias de objetos por datação. Lembramos que todas as etapas supracitadas foram 
efetuadas considerando separadamente a esfera estadual daquela de ordem federal. To-
das as informações foram dispostas em gráficos, os quais foram analisados, comparados 
e discutidos. 

3� Resultados e discussão
Partindo dos dados levantados nos inventários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Minas Gerais (IPHAN), encontramos, em Minas Gerais, 1149 objetos, distribuídos 
em 22 cidades. De acordo com tais inventários, os tecidos listados são datados dos se-
guintes períodos: século XVIII, XVIII/XIX, XIX, XIX/XX e XX, incluindo também alguns cuja 
datação não foi identificada.  
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As categorias dos objetos encontrados, no total, somam 51, sendo algumas delas: 
casulas, estolas, manípulos, bolsas corporais, dramáticas, véus de cálice, pluviais, um-
belas, panos, frontais de altar, sanefas, pálios, estandartes, bandeiras, véus umerais, co-
nopeus, véus quaresmais, panos fúnebres, almofadas de esquife etc. Observando tais 
categorias, percebe-se que a tipologia de peça mais frequente é as estolas, seguidas 
pelas casulas, bolsas corporais, manípulos e dalmáticas, sendo importante pontuar que 
as quatro primeiras categorias superam o número de 100 peças, enquanto a última delas 
está próxima a esse número. 
Gráfico 1: Categorias de tecidos religiosos por datação – Fichas IPHAN. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.

No que diz respeito à quantidade de objetos contabilizados por século (Gráficos 1, 2 
e 3), vemos que o nosso patrimônio têxtil protegido está composto em sua maioria por ob-
jetos do século XIX, somando, ao todo, 594 peças. Como esperado, o menor número é de 
peças do século XVIII, totalizando 135 objetos. Também não podemos deixar de pontuar 
que há um percentual significativo de objetos datados em períodos de transição, tais como 
XVIII/XIX e XIX/XX, perfazendo uma soma de 130 e 145 objetos, respectivamente. Já a 
quantidade de artefatos datados do século XX é 126, seguida por 19 não identificados. 

Outra análise que fazemos diz respeito à distribuição geográfica desses paramentos 
religiosos e ornamentos em tecido em função da quantidade e de suas respectivas da-
tações. Acreditamos que esse tipo de avaliação é de suma importância para podermos 
traçar estratégias de ação de preservação para os mesmos futuramente. Sobretudo se 
considerarmos que o fator “antiguidade” associado às características climáticas de cada 
cidade/região, juntamente com condições de acondicionamento inadequadas – recorrente 
para a maioria dessas peças –, podem ser adotados como critério para determinar quais 
acervos apresentariam maior ou menor risco.  Por essa razão, elaboramos gráficos com 
os quantitativos de paramentos por cidade, assim como os percentuais de objetos em 
função das datações dos mesmos (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Percentual de tecidos religiosos por cidade e por datação – fichas IPHAN. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.

Ao observarmos o gráfico 2, podemos dizer que Mariana, Santa Bárbara, Tiradentes 
e Congonhas são as cidades que apresentam maior número de acervo têxtil religioso no 
Estado de Minas Gerais.  Se confrontarmos o gráfico 2 com o gráfico 3, vemos que Ma-
riana tende a liderar todas as posições, sendo a cidade que abriga a maior quantidade 
de objetos do século XVIII, seguida de Ouro Preto e Santa Bárbara. Mariana também é 
a localidade com o maior número de objetos classificados como pertencentes ao período 
entre os séculos XVIII/XIX, seguida por Tiradentes e Santa Bárbara. Já o município que 
apresenta maior quantidade de peças do século XIX é Santa Bárbara, seguida por Maria-
na e Congonhas.  Embora as cidades que possuem maior número de peças datadas do 
XIX/XX são Mariana, Santa Bárbara, São João Del Rey e Barbacena, é importante ressal-
tar que estas duas últimas localidades empatam em quantidades. Por fim, Mariana, Saba-
rá e Congonhas, nessa ordem, são os locais com o maior número de peças do século XX. 
Gráfico 3: Quantidade de paramentos por cidade em função da datação – fichas IPHAN. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.
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Ao analisarmos também as fichas do Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de 
Minas Gerais (IPAC Total), pertencente ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (IEPHA), vemos que o patrimônio têxtil foi registrado em dez 
cidades mineiras. Entre elas, a que apresenta o maior número de tecidos protegidos é 
Congonhas, somando 68 peças, seguida por Araxá e Oliveira, com 22 e 12 peças, respec-
tivamente, conforme se pode ver no gráfico a seguir: 
Gráfico 4: Percentual de tecidos religiosos por cidade e datação – fichas IEPHA. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.

Nesse levantamento, foram encontradas 31 categorias de objetos, sendo as princi-
pais delas as seguintes: estolas, bolsas corporais, dalmáticas, casulas, véus de cálice, 
capas de asperges, umbelas, véus umerais, etc. Todo o acervo levantado está composto 
por um total de 168 peças, das quais 49 são objetos com complementação de tecidos, 
tais como missais, caixas e mobiliário. A maior porcentagem das peças apresenta datação 
não identificada (41, 7%), seguida por peças do século XX (37,4%). Os objetos do século 
XVIII e transições dos séculos XVIII/XIX e XIX/XX apresentam percentuais muito baixos, 
sendo 0,7%, 0,7% e 9,4%, respectivamente.

Quando analisados nesses inventários a distribuição geográfica em função da data-
ção de paramentos e ornamentos em tecido, percebe-se que Diamantina é a cidade que 
concentra apenas um objeto do século XVIII. Congonhas e Serro chamam a atenção pelo 
grande número de objetos com datação não identificada. Já São Lourenço e Chapada do 
Norte possuem os maiores números de peças do século XIX, enquanto Araxá, Itacambira, 
Congonhas e Chapada do Norte são as que apresentam números mais expressivos de 
objetos do século XX.
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Gráfico 6: Quantidade de paramentos por cidade em função de datação. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.

Ao avaliarmos as tipologias de peças em função da datação, vemos que a maioria 
das peças de épocas não identificadas são casulas, estolas, véus de cálice, bolsas cor-
porais e manípulos. Entre as peças mais antigas, que remontam ao século XVIII e à tran-
sição dos séculos XVIII/XIX, encontramos um missal e uma dalmática, respectivamente. 
Temos missais, capas de asperges e estolas entre os objetos do século XIX e XIX/XX. 
As categorias pertencentes ao século XX, com números mais significativos, são bolsas 
corporais, casulas, estolas e missais.  
Gráfico 7: Categorias de tecidos religiosos em função da datação de fichas IEPHA. Fonte: Amanda Cordeiro, 2020.
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4� Considerações finais
Esta pesquisa nos permitiu fazer uma primeira identificação do perfil dos acervos de têx-
teis religiosos protegidos no Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, conhecer as infor-
mações obtidas pelo levantamento das fichas de inventário constitui um passo significa-
tivo para dar visibilidade a esses acervos, auxiliando na sua preservação e valorização. 
No entanto, levantamos, de forma provocativa, a seguinte questão: em que medida tais 
números relatam ou refletem a situação real desses acervos na atualidade? 

É fato que parte dos inventários analisados remonta às décadas de 80 e 90 e, por 
essa razão, já se encontram desatualizados. Mas, por outro lado, esta é a única referên-
cia que temos sobre esta categoria de objeto. É importante assinalar que os números 
apresentados no levantamento, mesmo sem refletirem exatamente a realidade, nos per-
mitem mapear e identificar o perfil do patrimônio têxtil protegido no estado, sobretudo se 
considerarmos que, utilizando-o como baliza, podemos verificar a situação atual desses 
tecidos, confrontando os dados avaliados nas fichas com a realidade.

Também, não apenas o problema da desatualização dos inventários compromete a 
identificação da real situação desses acervos. Conforme demonstrado, tanto as fichas 
quanto o processo de inventário e tombamento em si foram implementados com algumas 
deficiências. Isso compromete, por exemplo, o levantamento de informações considera-
das substanciais, ligadas às técnicas e materiais desses artefatos, bem como ao estado 
de conservação dos mesmos. 

Com relação aos materiais e ao estado de conservação desses objetos, a maioria 
das fichas do IEPHA apresentam uma maior quantidade de informações porque algumas 
puderam ser atualizadas. Por outro lado, poucos são os inventários do IPHAN em que 
tais dados aparecem. Assim, baseados nas imagens encontradas nessas fichas, arris-
camo-nos a afirmar que, a partir dos levantamentos feitos, há paramentos e ornamentos 
em tecidos feitos em seda (incluindo brocados e damascos), veludo, alguns com aplica-
ções de bordados utilizando fios metálicos e fios comuns, assim como galões, sebastos 
e pedrarias. No entanto, ressaltamos que, para corroborar e validar as informações até 
o momento coletadas, seria necessário avaliar cada um desses objetos em função das 
fichas, assim como identificar o estado de conservação desses bens através de trabalho 
de campo. 

Nesse sentido, o levantamento realizado também nos dá a possibilidade de estabe-
lecer um mapeamento da localização desses bens no Estado e, ao mesmo tempo, nos 
permite traçar estratégias de ações, priorizando acervos que apresentam maior susceti-
bilidade, em função de sua datação, vinculada às condições climáticas do local em que 
estão situados. 

Mesmo diante das limitações apresentadas pelos resultados obtidos, entendemos 
que determinar o perfil dessas coleções, ou seja, conhecer o que temos como acervo têxtil 
no estado, é uma etapa fundamental prévia ao planejamento de ações para a atualização 
das fichas – seja removendo delas peças que se perderam ou englobando objetos que 
não foram ainda catalogados. Lembramos que a atualização desses inventários é a forma 
primeira, e talvez a mais genuína, de assegurar a preservação e conservação daqueles 
acervos já registrados em Minas Gerais, ainda carentes de valorização e proteção. 
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• Resumo
A Câmara dos Deputados compõe o poder legislativo brasileiro e tem como principal res-
ponsabilidade a elaboração das leis do país. Localizada no Edifício do Palácio do Con-
gresso Nacional em Brasília, possui um importante acervo documental, bibliográfico e 
museológico. Na busca de soluções adequadas e trabalhando em parceria com o Núcleo 
de Museu, a Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais (Cobec), res-
ponsável pela conservação e restauração desses bens, tendo em vista o compromisso 
constitucional da correta manutenção e disseminação da memória legislativa, iniciou o 
projeto de tratamento das tapeçarias. Neste trabalho, será apresentada a metodologia de 
higienização utilizada, descrevendo as instruções gerais dispensadas em seu acondicio-
namento, dando destaque às soluções voltadas às particularidades de cada peça, bem 
como à importância do diálogo com profissionais de áreas transversais.

Palavras-Chave: têxteis; tapeçaria; conservação; higienização; acondicionamento.

• Abstract
The Chamber of Deputies is part of the Brazilian legislative power and is primarily res-
ponsible for drafting the country’s laws. Located in the Palace of the National Congress 
in Brasília, it has an important documental, bibliographic and museological collection. Se-
arching for adequate solutions and working in partnership with the Museum Center, the 
Coordination for the Preservation of Information (Cobec), responsible for the conservation 
and restoration of these assets, initiated a project for the treatment of tapestries, bearing 
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in mind the constitutional commitment to the correct maintenance and dissemination of 
legislative memory. In this work, the mechanical surface cleaning methodology used will 
be presented. Moreover, the general instructions of its storage are described, highlighting 
the solutions for the particularities of each piece, as well as the importance of the dialogue 
with professionals of transversal areas.

Keywords: textiles; tapestry; conservation; mechanical surface cleaning; storage.

1� Introdução
A Câmara dos Deputados compõe o poder legislativo brasileiro e tem como principal fun-
ção a elaboração das leis do país. É o órgão de representação mais imediata do povo e 
fomenta inúmeros debates e decisões de importância nacional. Localizada no Edifício do 
Palácio do Congresso Nacional em Brasília, possui importante acervo arquivístico, biblio-
gráfico, audiovisual e museológico que representa a memória do Parlamento Brasileiro e 
por seu valor histórico e cultural, necessita ser preservado e ter garantida a sua proteção. 
São aproximadamente 23.000 metros lineares de acervo com tipologias diversas, datadas 
desde 1823, quando foi realizada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Impé-
rio do Brazil.

Para a gestão do patrimônio museológico da instituição, em 1998, foi criado o Museu 
da Câmara dos Deputados – Ato da Mesa nº 95 de 17 de junho de 1998 –, que, posterior-
mente, com o Ato da Mesa nº 51/2012, ganhou nova estrutura administrativa, passando a 
integrar, juntamente com o Núcleo de História, Arte e Cultura, o Centro Cultural da Câma-
ra dos Deputados. Dentre suas principais funções, estão a documentação e a disponibili-
zação do acervo para pesquisas e exposições.

Em seu acervo, composto em parte por mobiliário e objetos oriundos de suas antigas 
sedes, como o Palácio Tiradentes no Rio de Janeiro,  onde permaneceu de 1926 a 1960, 
inclui-se  peças de mobiliário e design projetadas para compor o Palácio do Congresso 
Nacional em Brasília, como pinturas e esculturas, vitrais, painéis, azulejaria – sobretudo 
de artistas modernos e contemporâneos, como Athos Bulcão, Marianne Peretti, Di Ca-
valcanti, Darlan Rosa, entre outros. Estão também presentes protocolares, objetos diver-
sos oferecidos por chefes de estado e representantes diplomáticos quando em visita à 
instituição. Neste diversificado e rico acervo, encontram-se 52 peças de tapeçaria, entre 
tapetes de piso e tapeçarias de parede, de fabricação contemporânea, foco do trabalho 
aqui descrito.

Trabalhando de forma integrada com o Núcleo do Museu, a Coordenação de Preser-
vação de Conteúdos Informacionais - Cobec, setor que integra o Centro de Documenta-
ção e Informação da Câmara dos Deputados, é o responsável por gerenciar as ações de 
conservação e restauração de todos os acervos históricos e culturais da instituição. A Co-
bec possui um amplo laboratório de restauração e conta com equipe técnica qualificada, 
cujas ações são embasadas em normas nacionais e internacionais de preservação e em 
discussões acerca da melhor aplicação dos aspectos teóricos da restauração. 

No último ano, a pandemia de Covid-19 alterou significativamente as relações de 
trabalho e acompanhamento dos acervos na instituição. Devido ao prolongado período de 
quarentena, ao afastamento dos funcionários e a todos os protocolos de proteção contra 
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a Covid, de março a novembro de 2020, as reservas técnicas (RTs) foram constante-
mente monitoradas pelo programa de gerenciamento de risco. Contudo, as ações diretas 
de conservação dos acervos, como rotinas de conservação preventiva e avaliação para 
tratamentos de restauro, foram suspensas. A partir de novembro de 2020, a equipe da 
Cobec retornou ao trabalho presencial e todas as RTs foram higienizadas, sendo os acer-
vos avaliados quanto ao seu estado de conservação. Ao analisar algumas das tapeçarias, 
foram identificadas manchas de microrganismos que precisariam ser avaliadas com maior 
acuidade. Acrescentando-se a isso a necessidade de aprimoramento das embalagens de 
guarda das tapeçarias acondicionadas na RT, decidiu-se, então, diante do risco de infes-
tação do acervo, que todas as tapeçarias seriam paulatinamente analisadas, tratadas e 
reacondicionadas.

As tapeçarias decorativas que hoje fazem parte do acervo do Museu foram produzi-
das por técnicas artesanais na segunda metade do séc. XX, sendo tapeçarias contempo-
râneas, com ainda poucas décadas de existência. São artefatos únicos, construídos com 
técnicas e tipologias materiais diversas. Considerando a pequena quantidade destes itens 
em relação à diversidade de objetos do acervo e seu estado de conservação, não faziam 
parte da lista de obras a serem tratadas. No entanto, após a constatação de iminente 
risco, o tratamento passou a ser visto como prioritário. Apesar da pouca experiência no 
tratamento com tapeçarias, a equipe procurou solucionar as demandas apresentadas por 
meio da troca de experiências. Sendo assim, este artigo procura justamente ressaltar a 
importância fundamental do diálogo aberto do conservador-restaurador com seus pares 
para aprimorar os tratamentos propostos a cada caso. Obviamente, esse contato não re-
tira a necessidade primordial das leituras e estudos da bibliografia disponível, bem como 
os benefícios do trabalho em equipe, valorizando as habilidades de cada um dos profis-
sionais envolvidos. Certamente, foi esse conjunto de fatores que fez com que o trabalho 
tenha sido desenvolvido com qualidade e os resultados tenham sido satisfatórios. 

Para este trabalho, optamos por apresentar as técnicas de higienização realizadas e, 
também, as instruções gerais para acondicionamento das tapeçarias, mostrando, a partir 
dessa experiência, as soluções encontradas para a adequação das embalagens criadas 
às particularidades de algumas peças.

Os procedimentos realizados foram definidos a partir do estudo de manuais interna-
cionais e de publicações de estudos de caso. Ao pesquisarmos a bibliografia disponível 
sobre conservação e restauro de tapeçarias, percebemos o quanto as referências sobre 
o tema ainda são escassas, principalmente em português. São ainda mais raras em se 
tratando de tapeçarias contemporâneas, suas características, técnicas de fabricação e in-
tervenções. Por isso, foi fundamental, para a realização deste trabalho, o diálogo e a troca 
de experiências e informações com especialistas em materiais têxteis, sejam conservado-
res-restauradores, sejam profissionais de áreas correlatas. Por esse motivo, resolvemos 
compartilhar a recente experiência da Cobec no tratamento das peças de tapeçaria do 
acervo. 

Das 52 tapeçarias do acervo, 4 estão expostas em diferentes ambientes da institui-
ção e 48 guardadas na RT. Dessas, 38 já passaram pelos procedimentos de higienização 
e acondicionamento, descritos abaixo, e 23 passaram por outros processos de interven-
ção, que não serão pormenorizados neste trabalho.
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2� Metodologia
De modo geral, a metodologia utilizada para o tratamento das peças consistiu em, primei-
ramente, identificar materiais e técnicas de fabricação; em seguida, diagnosticar o estado 
de conservação de cada peça; e, então, proceder aos tratamentos, incluindo a higieniza-
ção por aspiração e a melhoria do acondicionamento.

Antes de qualquer intervenção, foram feitas pesquisas na tentativa de identificar e 
nomear corretamente a técnica de fabricação de cada uma das peças do acervo. Den-
tre as técnicas encontradas, listamos crochê, arraiolo, tear manual, meio-ponto, agulha 
americana, tapetes das técnicas tradicionais de nós (GHIORDES, GABBEH e GOBELIN), 
além de peças com técnicas mistas. 

Se a identificação de técnicas já é um processo desafiador para o conservador-res-
taurador que não está habituado a essa tipologia de acervo, mais difícil é a identificação 
das fibras que compõem os fios de cada uma das peças; uma tarefa complexa até mesmo 
para os especialistas. Como são materiais relativamente novos, há muitos tipos de fibras 
artificiais e sintéticas, além de naturais, e muitas qualidades de fios mistos. Analisando 
fragmentos de algumas fibras sob microscópio digital, foi possível identificar característi-
cas das fibras naturais nos tapetes de técnicas tradicionais, como os nós Ghiordes e Ga-
bbeh, mas, para a maioria das peças, a identificação das fibras utilizadas foi inconclusiva 
e, para uma definição clara, outros exames seriam necessários.

Depois da identificação das técnicas, todas as peças foram fotografadas, e procedeu-
-se, então, ao registro minucioso do diagnóstico de estado de conservação de cada uma 
delas. Dentre as degradações identificadas, destacamos sujidades e particulados aderi-
dos, esmaecimento e a alteração de cores das tramas, alguns empenamentos e torções, 
tramas desfiadas, fios rompidos ou esgarçados, e algumas intervenções anteriores.

Apesar das manchas de microrganismos em alguns forros das peças, não foram 
identificadas colônias ativas. No entanto, conforme as especificações e direcionamentos 
dados pela bibliografia consultada (MOULD, 1996; LENNARD, 2006), procedemos à aspi-
ração minuciosa dos tapetes, seguindo as instruções, a fim de evitar possível reativação 
das colônias. 

Os procedimentos de higienização e acondicionamento, pelos quais todas as tape-
çarias precisaram passar, estão embasados em informações importantes que devem ser 
consideradas com cautela. Para orientar adequadamente os restauradores, técnicos e 
auxiliares que lidariam por algumas semanas com os tapetes, os procedimentos adequa-
dos de higienização e as formas de acondicionamento possíveis para as tapeçarias foram 
cuidadosamente estudadas e suas diretrizes definidas a partir das particularidades do 
acervo. Como forma de complementar e fixar os ensinamentos, as instruções gerais para 
cada procedimento foram registradas em forma de manual de instruções e disponibiliza-
das nos ambientes virtuais compartilhados de trabalho. 

Apesar das instruções gerais para higienização e acondicionamento, deve-se sempre 
levar em conta a singularidade da peça em tratamento, seu estado de conservação e a 
resistência material aos tratamentos propostos. Apenas quatro peças precisaram receber 
acondicionamento em caixa sob medida, devido à técnica de fabricação, ao formato ou, 
ainda, ao seu estado de conservação; as demais foram enroladas seguindo os critérios e 
orientações listados abaixo.
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Além da higienização de todas as peças, foram realizados outros procedimentos em 
23 tapeçarias para estabilização e consolidação das peças, tais como fixação de costu-
ras rompidas, remoção de intervenções anteriores feitas com materiais não compatíveis, 
consolidação de pontos soltos e fios puxados, aprimoramento das formas de sustenta-
ção para exposição. Como se deve proceder em qualquer intervenção de restauração, 
as técnicas aplicadas foram embasadas na manutenção da integridade visual de cada 
uma das tapeçarias, na utilização de pontos de consolidação em acordo com as técnicas 
apropriadas para têxteis e na mínima intervenção. Ademais, previamente ao processo de 
intervenção, foi realizado o contato com conservadores-restauradores, designers, muse-
ólogos e historiadores para entendimento da procedência das obras, discussão de novas 
metodologias de tratamento e compreensão da técnica construtiva das diferentes tape-
çarias, conjuntamente, fortalecendo a ponte de diálogos transversais para um tratamento 
correto, respeitando a ética sustentável da restauração (MUÑOZ VIÑAS, 2005).

3� Resultados e discussão
• Higienização

Os poluentes atmosféricos interagem com todas as fibras têxteis, sejam elas sintéticas, 
naturais ou artificiais, deteriorando-as. As degradações causadas pela poeira e pelos ga-
ses contaminantes podem variar, mas não há uma fibra sequer imune a elas. Em geral, 
o pó que se acumula sobre os materiais têxteis consegue penetrar nas fibras e eventu-
almente ocasionar sua corrosão. Os particulados também atraem umidade e favorecem 
o aparecimento de insetos e a infestação por microrganismos (ESPINOZA; GRÜZMA-
CHER, 2002, p. 26). 

Por isso, o procedimento de higienização deve ser lento e cuidadoso, sendo essa 
a parte mais importante do processo de conservação das tapeçarias. Uma higienização 
feita de forma adequada prolonga a vida do objeto e evita a proliferação de agentes bio-
lógicos que podem danificar o material. Além disso, é fundamental considerar o estado de 
conservação do objeto para proceder à aspiração, assim como em qualquer artefato que 
se queira higienizar.

Para a realização da correta higienização das tapeçarias, pesquisou-se na bibliografia 
disponível – principalmente, Espinoza e Grüzmacher (2002) e Wolf (2002) – as recomen-
dações para aspiração e limpeza mecânica julgadas apropriadas, definindo claramente 
os procedimentos a serem realizados no laboratório. Nesse contexto, podemos apontar 
os materiais necessários para a realização da adequada higienização das tapeçarias, do 
ponto de vista da conservação-restauração, como: 

• Aspirador de pó (de preferência com controle de potência da sucção) com filtro 
HEPA (High Efficiency Particulate Air), que é extremamente eficiente e filtra até 99,9% das 
partículas presentes no ar;

• Pincéis de cerdas macias;
• Telas de nylon ou equivalentes.
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Listamos abaixo as principais instruções que devem ser observadas na higienização 
cuidadosa de tapeçarias:

• Posicione a tapeçaria sobre uma superfície plana como uma mesa ou bancada. 
Se, devido às dimensões da peça, ela precisar ser posicionada sobre o chão, forre-o com 
tecido não tecido (TNT), lona ou outro material que proteja o tapete da superfície;

• Posicione a tela de nylon sobre a peça e faça a higienização por quadrantes. Além 
de proteger a peça, o quadrante de tela de nylon pode ser utilizado como referência para 
controlar a área higienizada. 

• Posicione o bocal do aspirador sobre o tapete, com uma pequena distância da su-
perfície e aguarde alguns segundos. Não mova o aspirador para os lados enquanto aspira 
uma área. Levante-o e coloque-o ao lado da área já aspirada, repetindo até terminar o 
quadrante. O bocal do aspirador também deve estar coberto com tela de nylon. 

• Higienize primeiro a frente, depois o verso do tapete.

Seguem outras recomendações que devem ser observadas, sempre que possível:

• Dê preferência para as velocidades baixas para a aspiração e, se for possível, 
utilize um reostato para controlar a potência de sucção do aspirador, principalmente para 
tapetes mais fragilizados, que precisam de sucção baixa para não serem danificados. O 
aspirador jamais deve puxar ou levantar a peça da bancada, a sucção deve ser leve.

• Passe o tubo do aspirador pelo seu braço para evitar o constante contato do cano 
com a tapeçaria (Figura 1).

• Podem ser usados pincéis de cerdas macias para varrer a poeira das fibras do 
tapete na direção do bocal do aspirador.

• Eventualmente, pode-se fazer uso de pinças e espátulas para a remoção de suji-
dades aderidas.

Lembramos, ainda, que a 
equipe que for realizar a higieni-
zação deve conhecer o material 
a ser tratado, ser treinada para 
trabalhar com acuidade e mui-
ta atenção, além de usar todos 
os Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) necessários 
para a tarefa. Devido ao uso 
constante do aspirador de pó, 
os protetores auriculares são 
essenciais.  

Figura 1: Técnico realizando aspiração de uma tapeçaria. Destacamos 
a forma com que ele segura o bocal do aspirador, com o tubo passando 
por cima do seu braço, afastado da peça.
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• Acondicionamento 
Para finalizar o processo de tratamento das tapeçarias, cada uma delas teve seu acon-
dicionamento repensado para ser adequado às necessidades particulares de cada item. 
A maioria dos tapetes, por serem flexíveis, pôde ser acondicionada em rolo, como é re-
comendado pela bibliografia. No entanto, as embalagens para as tapeçarias que contém 
estruturas rígidas em sua confecção ou acabamento precisaram ser desenvolvidas indi-
vidualmente.   

A partir da bibliografia consultada, principalmente os manuais de procedimentos do 
Canadian Conservations Institute (FLAT, 1993; ROLLED, 1993) e as instruções do Cura-
torial Care of Textile Objects (WOLF, 2002), definimos os protocolos de embalagem.

• Acondicionamento em rolo
Os materiais utilizados nas embalagens foram: tubos de policloreto de vinila (PVC) de 100 
mm de diâmetro – tamanho que foi ideal para acondicionar a maioria dos artefatos flexí-
veis –, papel Filiset neutro, TNT, filme de poliéster (de 100 micras) e cadarços de algodão 
de 2 cm de largura. Os tubos foram cortados em tamanhos variados, de acordo com as 
dimensões de cada tapeçaria, em seguida foram cobertos com papel Filiset neutro e uma 
camada de TNT. 

Os protocolos de embalagem definem que, em geral, as tapeçarias devem ser enro-
ladas com a face para dentro, de forma que o desenho fique voltado para cima quando 
desenrolado. Contudo, as especificidades advindas das técnicas utilizadas no modo de 
fabricação de cada tapeçaria em particular devem ser minuciosamente observadas para 
se definir a melhor forma de acondicionamento em cada caso. Por isso, estão listadas 
abaixo outras recomendações que devem ser atendidas ao se enrolar uma tapeçaria:

• Peças com superfícies elevadas devem ser enroladas com a face para fora.
• Peças com forros também devem ser enroladas com a face para fora e, conse-

quentemente, com o forro para dentro, pois, quando uma camada dupla de têxteis é en-
rolada, a face interna tende a enrugar. Então, é melhor criar rugas no forro do que na 
tapeçaria em si.

• Para enrolar franjas longas ou irregulares, deve-se criar um folder de proteção 
para inserir as franjas e facilitar o processo (Figura 2).

Assim, depois de forrar o tubo adequadamente, para que não fique em contato direto 
com o artefato, o rolo deve ser feito observando as características da peça. Após enrolar o 
tapete, deve-se cobrir a peça com um tecido de proteção, como o TNT ou Tyvek. O tecido 
deve ser maior do que as dimensões da peça, o suficiente para amarrar as extremidades 
com cadarço de algodão, fechando as laterais do tapete. Outra possibilidade, conforme 
ilustrado pela Figura 3, é inserir o TNT dentro do próprio tubo de PVC.
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Figura 2: Depois de higienizadas e organizadas, colo-
ca-se o folder de proteção para as franjas da peça, para 
depois ser enrolada.

Em alguns casos, o diâmetro do tubo pode não ser largo o suficiente para enrolar 
uma tapeçaria com características específicas, como no exemplo a seguir.  A presença 
de pequenos espelhos que compõem a peça fez com que fosse necessário aumentar o 
diâmetro do tubo de sustentação, enrolando-o em camadas de plástico bolha, até que se 
alcançasse a dimensão adequada para arrolar o tapete sem causar tensão ou risco de 
danificar os espelhos (Figura 4). 

Figura 3: Processo de embalagem do tapete em rolo. A) Devido à superfície espessa da tapeçaria, ela foi enrolada 
com a face para fora. Atenta-se também para a cobertura das franjas. B) Tapeçaria enrolada, com destaque para a 
finalização da camada de TNT presa para dentro do tubo de sustentação.

A) B)A) B)
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Figura 4: Processo de acondicionamento de tapeçaria com espelhos. A) A seta ressalta a presença de vários peque-
nos espelhos circulares colados sobre sua face. B) Tapete sendo enrolado sobre o tubo de acondicionamento previa-
mente preparado para se adequar às necessidades do objeto.

Nos casos apresentados, optou-se por adicionar ao invólucro uma camada de filme 
de poliéster do mesmo tamanho da tapeçaria, acrescentando mais um nível de proteção 
na embalagem (Figura 5). Essa camada não é fechada nas laterais, permitindo a troca de 
ar entre o interior e o exterior do acondicionamento. O filme de poliéster foi incluído nas 
embalagens devido à sua superfície plana e lisa, que bloqueia a deposição de sujidades 
sobre o TNT e facilita a limpeza da embalagem durante as rotinas de manutenção da RT. 
Além disso, por sua resistência, também protege as camadas internas das forças físicas 
que podem causar deformações e rasgos. Para finalizar a embalagem, cada tapeçaria foi 
amarrada com fitas de cadarço de algodão de maneira firme, para manter a embalagem 
estável, porém sem apertar ou marcar o artefato.

Figura 5: Processo de acondicionamento 
completo da tapeçaria, após a colocação 
dos cadarços de algodão.

Para facilitar a identificação 
de cada objeto sem que seja 
necessário abrir toda a emba-
lagem, é importante inserir uma 
etiqueta de identificação com as 
principais informações da peça. 
Optou-se aqui pela utilização de 
uma etiqueta de identificação 
que foi inserida entre as cama-

das de TNT e de poliéster. Nessa etiqueta, constam as principais informações daquela 
peça, tais como título, autoria, número de identificação, técnica utilizada, além de uma foto 
colorida da obra (Figura 6). 

Finalmente, recomenda-se que tapeçarias de grandes dimensões e pesadas devam 
ser enroladas cuidadosamente por pelo menos duas pessoas, com o objetivo de não ar-
queá-la ou torcê-la durante o processo e manter uma tensão homogênea por toda a sua 
extensão.

A) B)
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Figura 6: Etiqueta de identificação com informações da 
obra inserida entre o TNT e o filme de poliéster.

• Acondicionamento em caixa
Para cada tapeçaria com estrutura rígida, foi elaborada uma caixa de acordo com as di-
mensões do objeto e as suas necessidades, levando em consideração a tecnologia de 
fabricação e seu estado de conservação, bem como o espaço para guarda na RT. Para 
os acondicionamentos em caixas, foram utilizados o papel corrugado neutro, espumas, 
entretela sem goma, papel Filifold DocumentaⓇ 300g/m2, compensado de madeira e ca-
darços de algodão. 

A primeira caixa apresentada foi desenvolvida para um tapete arraiolo que, como 
parte de seu processo de fabricação, recebeu uma camada de encolagem no verso. As 
tramas da peça estavam em bom estado de conservação, porém, a encolagem se que-
brou devido ao acondicionamento inadequado, causando ondulações em sua superfície. 
Considerando as trocas de experiência com especialistas e observando as características 
dos fios utilizados na peça e as propriedades da cola usada na encolagem, optamos por 
planificar a tapeçaria, utilizando um soprador de ar quente com temperatura regulável 
para flexibilizar um pouco a encolagem e, com planificação pontual, restituir o aspecto 
original de seu suporte (Figura 7). Foram feitos testes com o aumento gradativo da tempe-
ratura para encontrarmos o valor ideal que flexibilizasse a encolagem sem causar nenhum 
dano às fibras. 

Figura 7: A) Detalhe da tapeçaria com algumas das diversas ondulações que interferiam em sua visibilidade. B) Pro-
cesso de planificação pontual com aplicação de ar quente sobre a encolagem.

A) B)
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Considerou-se que, caso a peça fosse acondicionada em rolo, devido à sua técni-
ca construtiva e à sua rigidez característica, ela poderia voltar a empenar. Dado que foi 
disponibilizado espaço suficiente na Reserva Técnica, optou-se pelo acondicionamento 
de plano horizontal em caixa. Foram realizados testes com Foamboard, devido à sua 
qualidade e estabilidade a longo prazo, porém, o material não suportou o peso do tapete. 
Portanto, para suster a tapeçaria, a caixa foi confeccionada em compensado de madeira 
e revestida por papel Filifold DocumentaⓇ 300g/m2, de modo que a obra não entre em 
contato com a madeira ácida, e, por fim, cadarços de algodão para o fechamento da caixa. 
A etiqueta de identificação com as informações principais da peça foi fixada em local de 
fácil visualização (Figura 8).  

A caixa foi feita sob medida para o tapete, considerando também um espaço reserva-
do para a sua haste de sustentação (Figura 9). 

Devido ao limitado espaço disponibilizado na Reserva Técnica e às grandes dimen-
sões do tapete, decidiu-se pela produção de acondicionamento em caixa para a “Escul-
tura no. 1” (Figura 10). Tratando-se de uma obra feita em sisal e algodão, foram realiza-
dos testes e se chegou à conclusão de que seria possível dobrar o tapete de modo que 

não houvesse futuros danos por ondulação 
ou vincos em sua superfície. Como a peça 
possui uma elevação em sua parte central, 
foram colocadas espumas envoltas em en-
tretela sem goma, preenchendo os espaços 
(Figura 10), para acomodação das partes 
dobradas do tapete, de maneira que o obje-
to não entrasse em contato com a espuma. 

Figura 8: Caixa para acondicionamento de “Fantasma”, 
de E. Aragão.

Figura 9: Haste de sustentação colocada na parte 
inferior da caixa para acondicionamento.

Figura 10: “Escultura no. 1”, tapeçaria em 
sisal e algodão.
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Posteriormente, a obra foi envolvida em TNT para evitar a sua movimentação e, por 
fim, disposta em uma caixa confeccionada em papel corrugado neutro (Figura 11), espe-
cificamente de acordo com as dimensões do tapete já dobrado.

Figura 11: Processo de embalagem do tapete em caixa. A) Tapeçaria estendida horizontalmente com espumas reves-
tidas com entretela sem goma para manter o formato da peça. B) Adição de espuma para acomodar o tapete após a 
dobra. C) Obra com o lado inferior dobrado, com o suporte da espuma, para não formar vincos e ondulações. D) Peça 
inteiramente dobrada para posterior acomodação na caixa. E) Peça dobrada, envolvida em TNT, colocada dentro da 
caixa. F) Caixa fechada com ficha de identificação do objeto.

A)

C)

E) F)

D)

B)
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4� Considerações finais
As tapeçarias decorativas contemporâneas da Câmara dos Deputados passaram pelos 
processos de conservação, restauro e troca de acondicionamento de acordo com as di-
ferentes demandas de cada peça. As obras foram estabilizadas e serão constantemente 
monitoradas enquanto guardadas ou expostas. As demais peças que compõem o conjun-
to de tapeçarias decorativas estão sendo paulatinamente tratadas.

Para que a equipe da Cobec pudesse realizar o trabalho com o conhecimento devido, 
além da experiência prévia dos próprios funcionários com algumas tipologias de têxteis, 
técnicas de consolidação e restauro relacionadas, foi realizada uma extensa pesquisa 
bibliográfica. No entanto, o principal ponto a ser ressaltado é a elaboração de uma rede 
de apoio transdisciplinar para reforçar a troca de experiência e o diálogo para unir profis-
sionais com diferentes conhecimentos. Além da discussão interna sobre as propostas de 
tratamento e acondicionamento para cada peça, houve também o contato externo com 
conservadores-restauradores, museólogos, historiadores e designers, fazendo uma ponte 
transdisciplinar para o aperfeiçoamento do tratamento das tapeçarias.

Como conservadoras-restauradoras que compreendem a importância da formação 
adequada, da ética profissional e do conhecimento científico, defendemos a importância 
fundamental e imprescindível do estudo prévio abrangente e intensivo sobre qualquer ar-
tefato a ser tratado, pois toda materialidade tem suas especificidades, e jamais devemos 
prescindir de levá-las em consideração. Não obstante, a ampliação da divulgação e do 
acesso às publicações existentes, principalmente em português, é fundamental para que 
profissionais possam se atualizar e atuar com responsabilidade sobre o patrimônio.
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• Resumo
A pintura “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, de Dakir Parreiras, pertencente ao Museu 
Histórico Farroupilha (MHF), passa por diferentes contextos no Rio Grande do Sul, es-
tando sob a guarda de diferentes instituições ao longo do tempo, como o Palácio Piratini 
(PP). É sabido que a pintura teve algumas intervenções restaurativas: em um primeiro 
momento, em 1994, sem deixar muitos registros; e, em 2011, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS). Este trabalho desenvolve-se a partir do projeto 
Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais (LACRBC) da Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPEL), criado em parceria com a Secretária de Cultura do 
Estado do Rio Grande do Sul (SEDAC/RS). Em 2019, quando se firmou o acordo entre a 
UFPEL e a SEDAC, a obra foi transladada para Pelotas, o que possibilitou a execução de 
alguns exames globais na obra, além de parte de sua restauração, que, devido à pande-
mia de COVID-19, não pôde ser concluída.

Palavras-chave: Fuga de Anita Garibaldi a cavalo, Dakir Parreiras, Conservação e 
Restauração, pintura de cavalete, pintura histórica.

• Abstract
The painting “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, by Dakir Parreiras, belonging to the Mu-
seu Histórico Farroupilha (MHF – Farroupilha Historical Museum), passed through diffe-
rent contexts in the state of Rio Grande do Sul under the guard of different institutions, at 
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different times, such as the Palácio Piratini (PP – Piratini Palace). It is known that the pain-
ting had some restorative interventions: at first, in 1994, without many records; and, then, 
in 2011, at the Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS – Rio Grande 
do Sul’s Art Museum Ado Malagoli). This project was developed with the creation of the 
Open Laboratory for the Conservation and Restoration of Cultural Property (LACRBC) in 
the Federal University of Pelotas (UFPEL) in partnership with the Rio Grande do Sul’s Sta-
te Secretariat of Culture (SEDAC/RS). In 2019, when the agreement between UFPEL and 
SEDAC was signed, the painting was transferred to Pelotas, which permitted some global 
examinations and restoration. However, due to the COVID-19 pandemic, the restoration 
could not be completed.

Keywords: Fuga de Anita Garibaldi a cavalo, Dakir Parreiras, Conservation and Res-
toration, easel painting, historical painting.

1� Introdução
O presente artigo representa parte de um trabalho de conclusão de curso que visou re-
alizar estudos e propor intervenções restaurativas na pintura (óleo) sobre tela, “Fuga de 
Anita Garibaldi a cavalo”, com dimensões 2,20 cm x 1,70 cm, do artista carioca Dakir 
Parreiras. Ainda fez parte da pesquisa técnico-científica a realização de estudos que vão 
além de sua materialidade, como o iconográfico, o iconológico, o formal e estilístico, bem 
como o histórico do quadro.

A obra está sendo restaurada dentro do projeto Laboratório Aberto de Conservação e 
Restauração de Bens Culturais (LABCRBC), vinculado ao Instituto de Ciências Humanas 
(ICH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). A sua realização se deu por meio de 
um acordo firmado em 2019 entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL e a 
Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (SEDAC).

“Fuga de Anita Garibaldi” fez parte, até a década de 50, do acervo do Palácio Piratini, 
em Porto Alegre. Nesse período foram encomendas pinturas murais para a redecoração 
da edificação (BACHETTINI; MICHELON; SCOLARI, 2019, p. 51). Sendo assim, parte da 
coleção artística móvel do Palácio Piratini (PP) teve sua guarda remanejada para outras 
localidades do estado. A “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, juntamente com a pintura 
“Alegoria, sentido e espírito da Revolução Farroupilha”, do artista Hélios Seelinger, e “O 
retorno da prisão de Bento Gonçalves”, de autoria de Antônio Parreiras, foram destinadas 
à cidade de Piratini, ao Museu Histórico Farroupilha (MHF) (MARTINS, 2017).

Durante a trajetória da obra, sabe-se que ela passou por intervenções anteriores, 
em 1994 (CORRÊA, 2014, p. 16), porém sem maiores detalhes sobre o seu estado de 
conservação na época ou especificações das técnicas e materiais utilizados. Há registros 
somente de suas alterações no tempo a partir de 2011, quando a pintura deu entrada no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS). Neste momento, a restau-
ração da obra não foi concluída por falta de recursos.

Em 2019, foi firmado um acordo de cooperação entre a SEDAC e a UFPEL. A obra 
de Dakir Parreiras, juntamente com a de Hélios Seelinger, passou a fazer parte do Projeto 
de Extensão Conservação e Restauração de Bens Culturais (BACHETTINI; MICHELON; 
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SCOLARI, 2019, p. 51). As duas obras são de grande interesse para a preservação e va-
lorização da memória e história do Rio Grande do Sul.

O objetivo do trabalho foi realizar estudo e prática técnico-científicos e elaborar uma 
proposta de restauração da pintura “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo” para que a obra 
fosse restituída à sua função social e tivesse maior projeção no futuro. Pormenorizando, o 
trabalho visou conhecer a trajetória do autor da obra, Dakir Parreiras, levantar o percurso 
da obra e as intervenções sofridas ao longo do tempo, realizar exames globais para ava-
liar o seu estado de conservação, caracterizar técnicas e materiais construtivos próprios 
da pintura e de intervenções anteriores e fazer uma proposta de tratamento para a obra, 
além de tratar da restauração em si.

2� Metodologia
O trabalho se desenvolveu seguindo critérios da pesquisa científica com abordagem qua-
litativa, a qual foi definida, genericamente, por Norman Denzin e Yvonna Lincoln

[..] como uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste 
em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 
mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, 
incluindo as notas de campos, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 
gravações e os lembretes (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17).

O presente trabalho também seguiu a linha da pesquisa aplicada, onde os conhe-
cimentos adquiridos durante o curso de graduação em Conservação e Restauração de 
Bens Culturais Móveis foram articulados para a resolução de questões pertinentes ao 
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em suas diferentes abordagens, pos-
sibilitando, assim, a ampliação da utilização do conhecimento, aliada a soluções próprias 
que a obra, “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, demandou.

Nos aspectos objetivos, a metodologia desenvolveu-se dentro dos parâmetros pós-
-modernos da pesquisa qualitativa, definidos por Dezin e Lincoln (2006, p. 32) como onde 
“a busca pelas grandes narrativas está sendo substituída por teorias mais locais, de pe-
quena escala, que se ajustem a problemas específicos e a situações particulares”. Nesse 
contexto, inseriu-se o estudo de caso, que veio acompanhado de pesquisas bibliográficas 
descritiva e documental.

A parte teórica foi desenvolvida em paralelo à parte prática, antes das atividades prá-
ticas terem sido suspensas nos laboratórios por causa da pandemia de COVID-19. 

3� Resultados e discussão
O final do século XIX e o início do século XX são marcados por muitas mudanças de 
cunho político que acabam delineando mudanças em aspectos sociais, refletindo uma 
vontade política regional quanto à formação de uma identidade. Isso pode ser percebido 
não apenas nas Artes Plásticas, mas também na arquitetura, cuja mudança em direção à 
modernização é representada com a renovação da sede do governo estadual e a constru-
ção de uma nova edificação-sede, para a qual a pintura em estudo foi realizada. 
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O atual prédio-sede governamental do Rio Grande do Sul (Figura 1) tem projeto de 
autoria do arquiteto Maurice Grass e foi encomendado por Carlos Barbosa. Segundo o 
documento de tombo da edificação que abrigaria a sede do Poder Executivo Estadu-
al, o nome Palácio Piratini foi escolhido em referência à primeira “Capital da República 
Rio-grandense, como homenagem à Epopeia Farroupilha e à memória de seus heróis” 
(FERREIRA FILHO, 1986. p. 2).
 

Figura 1: Fachada principal do Palácio Piratini. 
Fonte: Governo do Rio Grande do Sul, 2020.

Um mês após a posse de Borges de 
Medeiros, em 1913, a construção do primei-
ro pavimento do palácio já estava avança-
da. Foi enfatizada a ornamentação dos es-
paços, com encomendas de obras de arte 
feitas a diferentes artistas, a exemplo de 
Lucílio de Albuquerque, Alfredo Friedrich, 
Décio Villares.

O Palácio Piratini deveria ser um ponto de convergência de todas as classes sociais 
do estado, assim, as temáticas das obras encomendadas sempre foram relacionadas a 
momentos históricos que abarcassem a totalidade da população, com um propósito de 
pertencimento e participação na história riograndense (NASCIMENTO, 2015, p. 31).

No processo de tombamento estadual do Palácio Piratini, não constam informações 
sobre a encomenda da pintura “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo” (Figura 2) a Dakir Parrei-
ras. É sabido, tendo como fonte os jornais da época, como o exemplar de “A Federação” 
de 9 de julho de 1917, que a encomenda da obra ao artista foi feita no ano da referida 
notícia, em uma das exposições de Dakir Parreiras na capital gaúcha.
 

Figura 2: Fuga de Anita Garibaldi a cavalo. Dakir Parreiras, 1919. S/ 
moldura: 220 x 170 cm. Fonte: MARGS, 2011.

Dakir Parreiras (1894-1967) (Figura 3) nasceu e 
faleceu em Niterói, Rio de Janeiro. A presença de seu 
pai, Antônio Parreiras, é notável na trajetória do filho 
Dakir, que, provavelmente por sua influência, sempre 
se dedicou à pintura. Sabe-se que, em 1908, Dakir foi a 
Paris com seu pai. Em Paris, ele passa pela Académie 
de la Grande Chaumièree e a Académie Julian para 
seu aperfeiçoamento. Tem como mestres em Paris 
Jean-Paul Laurents, Biloul, Royer e Baschet (MUSEU 
ANTONIO PARREIRAS, 2020).
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Figura 3: Dakir Parreiras.  
Fonte: Biblioteca Nacional, 2019.

Dois anos após a encomenda da obra “Fuga de 
Anita Garibaldi a cavalo”, Dakir volta a Porto Alegre 
para a entrega da pintura. A repercussão da encomen-
da não ocorreu somente no Rio Grande do Sul, che-
gando também ao estado vizinho de Santa Catarina. 
Dias após a entrega, o jornal catarinense “O Estado” 
publicou, como primeira notícia na primeira página da 
edição de 2 de dezembro de 1919, uma matéria que 
não só conta o êxito de Dakir com a obra no estado vizi-
nho, mas faz também uma descrição completa da obra.

Em 1955, durante o governo de Ildo Meneghetti, 
foi montada uma comissão para estudar “a destinação 
a ser dada, a quadros e retratos existentes no palácio 
do Governo, tendo em vista a preservação do patrimô-

nio artístico do Estado”. Segundo documento disponibilizado pelo PP, havia bens que fo-
ram encontrados no compartimento situado embaixo da escadaria principal. É sabido que 
a pintura ficou sob posse do Palácio por 36 anos. Os bens encontrados foram analisados 
quanto ao valor artístico e histórico e, a partir disso, as obras “Proclamação da República”, 
“Alegoria, sentido e espírito da Revolução Farroupilha”, “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo” 
e o retrato de Bento Gonçalves foram destinadas ao Museu Piratini, o atual Museu Histó-
rico Farroupilha, situado na cidade de Piratini, na região sul do Rio Grande do Sul, dando 
lugar no Palácio às pinturas murais do italiano Aldo Locatelli.

Em 2011, as obras de Helios Seelinger, Dakir e Antônio Parreiras foram encaminha-
das para o MARGS para serem restauradas. Sabe-se que a obra que representa Anita 
Garibaldi passou por intervenções anteriores, em 1994 (CORRÊA, 2014, p. 16), porém 
sem maiores detalhes sobre seu estado de conservação na época ou especificações 
de técnicas e materiais utilizados. Há registros somente de suas alterações no tempo a 
partir de 2011, quando a pintura deu entrada no MARGS e a sua restauração ficou sob 
responsabilidade da restauradora da instituição, Naida Corrêa. Segundo a restauradora 
Naida Corrêa (2014, p. 16), referindo-se à obra “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, as in-
tervenções anteriores sofreram alterações, os retoques estavam esbranquiçados e com 
desprendimentos. A restauração da obra não foi concluída neste momento, sendo em 
2019 transferida para a UFPEL, fazendo parte do Projeto Laboratório Aberto de Bens 
Culturais Móveis.

Nos primeiros meses do projeto, foi realizada parte da documentação fotográfica que 
compreende exames globais como a fotografia padrão no visível, a fotografia com luz em 
ângulo rasante e a fotografia com luz transversa e luminescência no visível induzida por 
UV, assim como uma primeira observação a olho nu. Além dos exames globais, ainda foi 
realizado um teste de solubilidade para a identificação da técnica de pintura utilizada.

A obra é uma pintura a óleo, construída por meio do preparo do tecido de linho com 
trama tafetá, que foi estirado em um chassi de madeira, fixado com grampos metálicos. 
A camada pictórica apresenta base de preparação e uma espessa camada de tinta que 
contribui para algumas das alterações que a obra apresenta.
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O chassi é móvel, com cunhas, e foi construído em madeira, com sistema de encaixe 
móvel e traves formando uma cruz. Apresenta o chanfro na madeira para a inclinação da 
superfície que fica voltada para a obra, fazendo com que o tecido não se apoie diretamen-
te em toda a superfície dos marcos. 

O estudo pormenorizado da camada pictórica não foi possível por causa da parali-
sação das atividades acadêmicas presenciais na UFPEL por conta da pandemia gerada 
pela COVID-19. 

É importante ressaltar que a pintura esteve em restauração no MARGS e que, quan-
do seguiu para o projeto LABCRBC, as intervenções na obra não estavam finalizadas em 
decorrência de falta de orçamento. Na ficha da obra feita no MARGS, é dito sobre seu 
estado de conservação que: 

A obra encontra-se em processo de degradação. A restauração de 1994 está 
descolando e descorando os retoques. Muitas sujidades de poluição, morcegos 
e poeiras. Nota-se descolamento da camada pictórica praticamente por toda a 
superfície. Perda significativa da pigmentação na área direita inferior. Perce-
bem-se fezes e urina de morcegos escorridos pela superfície da obra. No canto 
inferior direito um prego está entre a obra e a moldura prejudicando a pintura. 
A obra apresenta “chansi” (oxidação da camada pictórica). A moldura está com 
escoriações, afastamento nas juntas, perdas dos ornamentos e furos de cupins 
(não foi possível ver se estão ativos) (CORRÊA, 2012, p. 2). 

Para o transporte, a obra foi faceada e embalada ainda na instituição de procedência. 
O translado foi feito por via terrestre, de caminhão.

Embora no momento dos registros fotográficos a obra se encontrasse faceada com 
papel japonês, foi possível identificar aspectos de relevância documental. No exame de 
fotografia padrão com luz, foram evidenciadas alterações que já eram visíveis a olho nu.

Em relação ao chassi, notou-se sujidades, e que sua estrutura central, as traves, en-
contrava-se com deformação: um abaulamento projetado para a parte externa, oposta ao 

tecido. Também se verificou a perda de 3 cunhas, uma 
na extremidade superior direita, uma na extremidade 
superior esquerda e uma da trave na lateral direita. Ha-
via um remendo no encaixe da trave no chassi do lado 
direito. Não foram encontrados insetos vivos ou indica-
ções de sua presença.

No suporte têxtil, visto pelo verso da obra, regis-
taram-se inscrições e o esboço de patas de cavalos 
(Figura 4).

Além disso, observou-se manchas, sujidades e 
excrementos, causando até mesmo mau cheiro à obra. 
Havia um remendo à vista e outros não visíveis, por 
conta do chassi, na borda inferior, além de rasgos e 
furos causados por oxidação metálica. É visível, tam-
bém, a deformação do tecido pela ação do trabalho 
da camada pictórica que se apresenta craquelada. A 
origem desse tipo de deformação do suporte, segundo 
Knut (1998, p. 88), é devido “no geral, atrás do quadro 

Figura 4: Fotografia padrão com luz. 
Verso da obra. Fonte: LACORPI, 2019.
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a temperatura ser mais baixa e a umidade do ar mais alta [...] A bolsa climática provoca 
uma difusão do vapor de água pelo suporte têxtil e pela camada do quadro”, contribuindo 
com a formação de craquelês. Além da variação de temperatura e umidade, outros fatores 
contribuem para esse tipo de deformação:

Uma pintura sobre tela frouxa está submetida à força da gravidade e a outras 
forças mais débeis que deformam o suporte. Entre as forças mais débeis está, 
por exemplo, a reação da camada pictórica do quadro às mudanças meteoroló-
gicas. Se o suporte têxtil não está suficientemente tenso, a pintura da tela pode 
deformá-lo (KNUT, 1998, p. 88).

Há craquelamento generalizado em toda a superfície da pintura, áreas de perda, 
principalmente na região de representação do céu. Em geral, os craquelês da obra se 
classificam como os tipos “concheado” e “devido às pinceladas marcadas do artista”. O 
primeiro tipo tem a formação côncava, com bordas arqueadas, projetadas na superfície 
pictórica, aderidas ao tecido, deformando o suporte

O segundo tipo de craquelê, do tipo que é formado pela pincelada do artista, se de-
senvolve em pinturas jovens. Knut (1998, p. 168) diz que a formação desse tipo de fenda 
é superficial, a marca do pincel acaba formando linhas de tensão, o que, juntamente com 
a diferença de tempo de secagem das camadas, fatores climáticos e estado do suporte, 
impulsiona a formação de craquelês mais profundos, que vão da superfície ao suporte 
da pintura. 

A obra “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”, além de craquelês e perdas completas 
da camada pictórica, apresenta levantamentos, que “são uma separação parcial ou um 
abolsamento em forma bolha de um recobrimento têxtil” (KNUT, 1998, p. 192). Esse tipo 
de alteração também ocorre devido aos fatores climáticos que influenciam na dilatação e 
contração das fibras do tecido.

O exame de fotografia com luz rasante ressaltou os relevos e pinceladas bem mar-
cadas do artista e os craquelês. Desse modo, pôde-se dimensionar a espessura de tinta 
nas áreas que circundam as lacunas com perdas completas.

Embora o chassi da obra tenha o chanfro para que o tecido não se apoie diretamente 
na madeira, neste exame foi identificado um tipo a mais de craquelê, um vinco que forma 
um contorno na obra da largura das madeiras do chassi. Este pode ser um indicativo de 
que o atual bastidor não seja o original da obra, porém não há registros de sua troca. Outra 
possibilidade é de que esse dano foi ocasionado pelo tempo prolongado que a obra teve 
falta de estiramento, e pelas condições ambientais desadequadas, assim o suporte têxtil 
teria passado a se apoiar completamente nas bordas do chassi, gerando o vinco. Ainda 
foram realçadas as ondulações (Figura 5), devido, também, à deficiência de estiramento.

Na fotografia com luz rasante, podemos localizar mais facilmente as áreas de perda e 
desprendimentos da camada pictórica (Figura 6). Pode-se reforçar a tipologia do craquelê 
concheado (Figura 7), que, embora tenha uma concavidade, não há uma fresta suficiente 
entre os fragmentos para a passagem da luz, evidenciando que as bordas das partes es-
tão aderidas ao suporte e que provavelmente a alteração se iniciou da superfície para os 
estratos subjacentes, agravando-se com as condições inadequadas de armazenamento.



Isis Fófano Gama; Andréa Lacerda Bachettini; 
Keli Cristina Scolari

ISBN 978-65-00-41614-5 - Trajetória e restauração da obra “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo”  
de Dakir Parreiras, pertencente ao Museu Histórico Farroupilha - p. 355-366

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

362

Com o exame com luz ultravioleta, pô-
de-se identificar áreas com fluorescência 
que se destacaram quando estimuladas por 
essa radiação. Assim como nos dois últimos 
exames realizados, o registro do procedi-
mento não foi satisfatório devido à limitação 
do equipamento disponível em não contem-
plar toda a área de superfície.

A pintura já havia passado por um pro-
cesso de limpeza e remoção de interven-
ções anteriores nos procedimentos reali-
zados no MARGS. A região da paisagem, 
ao lado esquerdo do cavalo, reagiu a esse 
exame, indicando o uso de um material que 
provavelmente não faz parte da concepção 
da obra. Além disso, também se pode ob-
servar um indicativo de uma fina camada 
de verniz oxidado na área que abrange o 
cavalo.

Embora o mais visível fosse a instabi-
lidade da camada pictórica, a proposta de 
intervenção iniciou-se pelo suporte. Assim, 
foi realizada a desmontagem, removendo 
os grampos metálicos que sustentam o su-
porte têxtil ao chassi, suporte de madeira.

Depois da limpeza do verso, com trin-
chas, borracha e aspirador de pó, os re-
mendos de intervenções anteriores foram 
removidos; os furos e pequenas perdas do 
tecido foram obturados com polpa de linho 
e cola mista (PVA com pH neutro e Car-
boximetilcelulose 6% em proporção 1:1); 
os rasgos tiveram suas bordas unidas com 
Primal espessado com Carboximetilcelulo-
se a 6% (1:1).

Durante os momentos em que não ha-
via trabalho ativo na obra, era feita a plani-
ficação para reduzir parte das deformações 
e vincos do suporte têxtil. Ao mesmo tem-
po, o suporte de madeira passava por uma 
limpeza, utilizando trinchas e Álcool Etílico 
93%. As perdas foram consolidadas com pó 
de serragem e PVA com pH neutro. Ainda, 
as partes faltantes (3 cunhas) foram confec-
cionadas e repostas.

Figura 5: Fotografia com luz rasante com incidência do 
lado direito da obra onde ressalta-se, principalmente, as 
ondulações por falta de estiramento. 
Fonte: LACORPI, 2019.

Figura 6: Detalhe de fotografia com luz rasante, desta-
cando desprendimento da camada pictórica. 
Fonte: MARGS, 2011.

Figura 7: Detalhe de fotografia com luz rasante, ressal-
tando as formações de craquelês, pinceladas. 
Fonte: LACORPI, 2019.
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O tratamento do suporte seguiu com o reentelamento com tecido transparente, jun-
tamente com um reforço de bordas utilizando BEVA 371. Usualmente, estes dois proce-
dimentos, reentelamento e reforço de borda, não costumam ser realizados em conjunto, 
mas, devido às características da obra (dimensões e camada espessa de pintura), foi 
julgada a necessidade do procedimento, visto que a compatibilidade entre o tecido novo, 
de origem sintética, e o tecido original da obra, linho, não resultaria em um reforço sufi-
cientemente forte para a sustentação da pintura no chassi de madeira.

Assim, foi realizado o reforço de bordas com linho, que foi aplicado entre o novo te-
cido e o original, para que se conseguisse maior tensão no estiramento da obra em seu 
bastidor. A adesão do reforço de borda no suporte têxtil foi feita com BEVA 371, utilizando 
papel siliconado entre o reforço e a espátula térmica.

A busca de reforços transparentes no verso das telas surge, a partir da segunda me-
tade do século XX, como uma nova proposta para os restauradores, pois o verso é uma 
das partes das obras menos valorizadas na hora da intervenção (REY; AGUSTÍ, 2005, 
p. 1). A utilização de um tecido transparente vem com a necessidade da preservação de 
fontes documentais, como desenhos e escritos, que muitas vezes estão presentes no 
verso da obra, como é o caso em estudo, onde há um esboço em que figuram patas de 
cavalos, além de ter escrito, com data, o nome da personagem retratada, a localização e 
o nome do artista. Segundo Rey (2005), “o reentelamento se utiliza tanto para reforçar as 
fibras têxteis envelhecidas, como para eliminar abolsamentos e deformações no suporte”, 
e, para isso, adere-se um novo tecido no verso da obra.

Antes do reentelamento, preparou-se o tecido de poliéster, estirando-o em um bas-
tidor provisório para a sua impermeabilização, que foi feita com adesivo Primal, com di-
luição 1:1 em água deionizada, aplicado com trincha. Foram aplicadas 4 camadas, em 
diferentes posições, respeitando-se o tempo de secagem entre cada uma.

Juntamente com o reentelamento utilizando tecido de poliéster em mesa térmica, 
foi realizada a fixação da camada de pintura, que apresentava descolamentos. Antes da 
aplicação do adesivo, tanto para o reentelamento, quanto para a fixação, foi necessária 
a remoção do faceamento que estava aplicado na superfície da pintura. Aplicou-se BEVA 
371, primeiramente, na frente da obra, com pincel, em diluição 1:3, e depois no verso da 
obra, com rolo de espuma. A espessura da camada de tinta e as deformações dos con-
cheados da camada pictórica não permitiram o contato direto de todo o verso da obra na 
superfície da mesa térmica. Devido à limitação das dimensões do equipamento disponí-
vel, ou seja, da mesa térmica do LACORPI, que mede 1 m x 2 m, em comparação à obra, 
que mede 1,70 m X 2,20 m, foi necessário realizar o processo de reentelamento em duas 
etapas e a fixação da camada pictórica utilizando espátulas térmicas, para melhor adesão 
do poliéster ao linho e à pintura.

Realizou-se a montagem do bastidor de madeira seguindo as numerações que já 
estavam marcadas em cada peça. O reestiramento da obra no chassi de madeira foi 
uma etapa de importância conservativa para que a deformação tanto da camada pictórica 
quanto do tecido fosse interrompida e amenizada. O procedimento foi realizado utilizando 
um alicate estirador para tensionar o tecido e um grampeador elétrico com grampos me-
tálicos para fixação do suporte têxtil ao marco de madeira.

Quando a limpeza da superfície da pintura com Aguarrás, para a remoção do ex-
cesso de adesivo e sujidades presentes, estava sendo realizada, os procedimentos de 
restauração da pintura foram interrompidos devido à pandemia de COVID-19.
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4� Considerações finais
Mesmo que a restauração da obra ainda não tenha sido terminada, alguns pontos positi-
vos podem ser notados. A parte de estabilização da obra foi concluída, restando apenas 
a finalização da limpeza da obra, do nivelamento de lacunas, da reintegração cromática e 
da aplicação de verniz. Posteriormente, depois da finalização das intervenções no projeto 
LACRBC, a obra será devolvida para a sua instituição de guarda, o Museu Histórico Far-
roupilha, voltando ao circuito expositivo para apreciação e culto da memória.

Houve limitações na realização dos exames globais. As dimensões dos equipamen-
tos de luz disponíveis para as análises não permitiram uma execução tão satisfatória dos 
registros fotográficos por se tratar de uma obra de grandes dimensões. Porém, foram 
notadas alterações presentes tanto na camada pictórica quanto nos suportes têxtil e de 
madeira com a utilização das lâmpadas de luz branca e de radiação ultravioleta.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, algumas questões foram levantadas, bus-
cando contextualizar a concepção da obra, assim como sua passagem no tempo. Estes 
fatores contribuíram para o entendimento do porquê desta obra ser relevante como pin-
tura histórica e objeto de arte, apontando para a necessidade de sua preservação como 
memória coletiva. Segundo Funari (2006, p. 9), “para entender o patrimônio coletivo é ne-
cessário, antes, refletirmos sobre a própria vida coletiva”. Assim, podemos pensar sobre 
a abordagem da cena da pintura, se foi dada apenas pelo gosto do artista ou se também 
deixa transparecer características da sociedade em um certo tempo e localidade. 

Como disse o autor a respeito da coletividade, esta está em constante mutação. 
Hoje, a pintura “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo” pode não despertar os mesmos inte-
resses do governo daquela época que, como foi abordado por Nascimento (2015, p. 30), 
tinha intenção de reunir em sua sede todas as classes sociais através das imagens re-
presentadas em seu primeiro plano de ornamentação. Assim, com a dispersão das obras 
que compunham a decoração do PP por diferentes museus do estado, pode-se pensar 
que, neste momento, houve intenção de difundir os cultos destas figuras históricas. Para o 
Museu Histórico Farroupilha, de Piratini, coube As obras com personagens da Revolução 
Farroupilha.

Embora Dakir Parreiras fosse um artista iniciante quando contratado pelo governo do 
Rio Grande do Sul, os jornais da época noticiavam com certa frequência a sua presença 
na capital gaúcha, assim como os momentos em que realizou exposições com direito a 
críticas e textos sobre a repercussão das mostras de suas pinturas. As notícias publica-
das, com certeza, ajudaram na difusão do seu trabalho, ao menos na região sul, como 
mostram publicações locais e de jornais catarinenses da época. 

A reputação de conservadores e diretores está, frequentemente, estreitamente 
ligada às atividades de restauração. O conseguir fundos, lamentavelmente, é 
uma das principais funções dos administradores dos museus, que dependem 
com frequência da presença do poder público e de constantes obras restaura-
das (BECK; DALEY, 2001, p. 186).

As dificuldades que os ambientes de guarda de acervos enfrentam incentivam a 
formação de parcerias entre diferentes instituições. Nesse contexto, surgiu o Projeto de 
Extensão Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais, dentro 
da UFPEL, que firmou uma parceria com a SEDAC. Esse tipo de ação tem diferentes 
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contrapartidas, onde as duas principais instituições participantes se beneficiam. Por um 
lado, o governo estadual garante a conservação das obras que compõem o projeto, que 
são as obras “Fuga de Anita Garibaldi a cavalo” e “Alegoria, sentido e espírito da Re-
volução Farroupilha”, possibilitando a promoção da memória da história do estado para 
gerações futuras; por outro lado, o curso de graduação de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais Móveis, principal curso atuante no projeto, ganha a possibilidade de 
prática profissional para seus alunos, aperfeiçoando os conhecimentos práticos.
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• Resumo
Este artigo trata das pinturas murais decorativas encontradas nos interiores das edifica-
ções particulares e públicas na cidade de Belo Horizonte, desde sua fundação, em 1896, 
até 1940, quando predomina na arquitetura da cidade o estilo eclético. A cidade, que já 
nasce moderna, sofre transformações até hoje, sendo suas edificações demolidas e/ou 
substituídas a gosto e à moda, provocando a perda significativa de parte dessa produção 
artística, ou seja, as pinturas murais decorativas. Ausentes das políticas de preservação 
do patrimônio, mantiveram-se ocultas e longe dos olhos daqueles que deveriam zelar por 
sua preservação. A abordagem utilizada para se aproximar desse bem integrado passou 
pelo resgate de sua trajetória ao longo da história da cidade e da própria história das edi-
ficações. Os dossiês de tombamentos analisados e arquivados na Diretoria de Patrimônio 
Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte, além de pesquisas de diversos autores 
sobre as pinturas decorativas da capital mineira, permitiram o rastreamento das edifica-
ções privadas portadoras de pinturas murais decorativas em seu interior. As edificações 
públicas serviram como base de comparação às edificações privadas no que se refere 
aos artistas, às tipologias de ornamentos e às técnicas utilizadas. Sugere-se alguns pro-
tocolos de acesso e fruição desse bem integrado para que ele passe a ser visto, valorado 
e, consequentemente, integrado às políticas de preservação do patrimônio. Escondidas 
entre quatro paredes, ausentes dos dossiês de tombamentos arquitetônicos, escassa-
mente documentadas ou com sua documentação descentralizada, as pinturas murais de-
corativas, muitas vezes não reconhecidas como produtos artísticos, ficaram esquecidas, 
abandonadas e consequentemente condenadas ao desaparecimento. Esse artigo busca 
resgatar esse produto artístico, característica de um estilo arquitetônico e constituinte da 
memória e da história da cidade de Belo Horizonte.

Palavras-chave: Pintura mural decorativa; mestres artistas; preservação do patrimônio.
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• Abstract
This article deals with the decorative murals found inside private and public buildings in the 
city of Belo Horizonte, from its foundation in 1896 to 1940, when an eclectic style prevailed 
across the city’s architecture. Modern from its birth, the city still undergoes transformations 
to this day, with buildings demolished and/or replaced with constructions of varying tastes 
and trends, leading to a significant loss of decorative murals and art forms. Excluded from 
heritage preservation policies, they remained hidden and far from the eyes of those who 
should look after their preservation. The approach used to take a closer look at these inte-
grated goods went through the recovery of their trajectory throughout the city’s history and 
the buildings own history. The dossiers of registered landmarks, analyzed and filed by the 
Directorate of Cultural Heritage and Public Archives of Belo Horizonte, along with studies 
by several authors on the city’s decorative paintings allowed the tracking of private buil-
dings with decorative mural paintings in their interior. Public buildings served as the basis 
of comparison with private constructions regarding the artists, the types of ornamentation 
and the techniques used. We suggest some protocols to access and enjoy this integrated 
good for it to be seen, valued, and, consequently, integrated into heritage preservation 
policies. Hidden between four walls, absent from the architectural heritage files, scarcely 
documented or with their documentation decentralized, the decorative murals, often not 
recognized as artistic products, were forgotten, abandoned, and consequently doomed to 
disappear. This article seeks to rescue this artistic product, characteristic of an architectu-
ral style, and a part of the memory and history of the city of Belo Horizonte.

Keywords: Decorative mural painting; master artists; heritage preservation.

• Introdução
As pinturas murais decorativas encontradas nos interiores das edificações públicas e pri-
vadas na cidade de Belo Horizonte datam de sua fundação, 1896, à 1940, quando predo-
mina na cidade o estilo eclético. Tais edificações guardam em seu interior os registros de 
uma época, marcas de pinceladas, heranças de artistas que aqui chegaram e deixaram 
nas paredes registros de uma arte ainda pouco conhecida.

Belo Horizonte, desde sua fundação, tem como marca a sua transitoriedade, uma 
característica que tem início com a destruição do velho Arraial do Curral D’el Rey para a 
construção da nova capital. Esse processo de transitoriedade transformou a capital em 
uma cidade marcada pela demolição/reconstrução. Isso fez com que várias edificações 
fossem substituídas, e outras erigidas para abrigar os funcionários públicos, oriundos da 
antiga Capital, Ouro Preto.

Para tanto, um contingente de artistas, artífices, além de engenheiros, arquitetos, en-
talhadores, escultores e pintores, em sua maioria anônimos, veio para a nova capital. Um 
grande número de italianos, alemães, austríacos e portugueses se somou a esse contin-
gente, muitos a convite da Comissão Construtora da Capital, responsável pela construção 
da cidade.

Esse artigo busca apresentar alguns dos mestres artistas responsáveis pela execu-
ção das pinturas murais decorativas nos interiores e nas varandas das casas, suas técni-
cas e tipologias de ornamentação, no período acima compreendido.



Tatiana Penna

ISBN 978-65-00-41614-5 - Pintura mural decorativa no interior de casas em Belo Horizonte: revelar 
para preservar - p. 368-379

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

370

Sabemos que as políticas de preservação do patrimônio trabalham sempre com a 
dialética entre lembrar e esquecer, sendo que alguns aspectos da história são privilegia-
dos em detrimento de outros. Escondidas entre quatro paredes, ausentes dos dossiês de 
tombamentos ou das políticas de proteção do patrimônio, as pinturas murais decorativas 
permaneceram invisíveis aos olhos da cidade e daqueles que deveriam zelar por sua 
preservação.

Dividimos esse artigo em três momentos: a contextualização do uso da pintura mural 
decorativa na cidade de Belo Horizonte tendo em vista as transformações ocorridas na 
cidade desde o início de sua construção e o impacto na preservação desse patrimônio; a 
apresentação de alguns dos mestres artistas que atuaram na construção da capital,  as 
técnicas e tipologias utilizadas por eles nas edificações particulares pesquisadas; e, no 
terceiro momento, propomos alguns protocolos de acesso e fruição a essa arte, como 
ferramenta de preservação.

1� A pintura mural decorativa na Nova Capital: uma história
As casas do antigo Curral D’el Rey eram simples, em sua maioria baixas, em taipa de pi-
lão ou adobe, e foram sendo substituídas na medida em que a cidade foi se desenvolven-
do enquanto uma cidade moderna, planejada, que lembrava a tradição europeia de ruas 
largas e vias de circulação em traçado xadrez. Através de um decreto que versava sobre 
a regulamentação da construção de casas para os funcionários públicos, foi determinado 
que os tipos de casa a serem construídos estariam vinculados aos vencimentos anuais 
dos mesmos. 

Classificadas de A a F, as primeiras casas eram destinadas aos porteiros, contínuos 
e serventes e as últimas, aos desembargadores, diretores e demais classes de servido-
res. As casas recebiam um tratamento diferenciado tanto em suas fachadas, quanto no 
tamanho e na conformação interna, determinada de acordo com sua tipologia (Figura 1).

De acordo com o arquiteto, professor e grande conhecedor da capital, Ivo Porto de 
Menezes (1997), havia em Belo Horizonte, entre 1954 e 1960, aproximadamente 185 
casas desde a época de sua construção. Entre essas casas, foram catalogadas 39 com 
pinturas em varandas e alpendres e em seu interior. Dessas 39 casas, permaneceram 
somente 10 até o término da pesquisa de Menezes (1997, p.113) Em sua maioria, foram 
demolidas e as que restaram tiveram suas pinturas recobertas.

Figura 1: Primeiras casas dos funcionários públicos. Fonte: MENEZES,1997, p.39

Tipo A Tipo B e C Tipo D
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Nas varandas e alpendres das casas decoradas com pinturas no gênero da paisa-
gem, estas retratavam marinhas, cenários bucólicos e de terras natais dos proprietários 
ou mesmo do mestre artista que as executou. 

Geralmente eram assim divididas: na parte inferior, um barrado imitando madeira ou 
mármore; na altura do parapeito, pinturas de paisagens emolduradas e complementadas 
por motivos florais e, na parte superior, um barrado decorado geralmente com motivos 
geométricos e florais que finalizavam o teto e o forro (Figura 2)

Figura 2: Casa com pintura decorativa na rua do Ouro – 
Bairro Serra. Fonte: Laboratório Sylvio de Vasconcelos

Em seu interior, na sala de visita e de 
jantar, as pinturas decorativas recebiam 
uma decoração mais profusa e um acaba-
mento mais apurado, uma vez que eram 
nesses cômodos que o proprietário recebia 
os convidados e assim podiam demonstrar 
sua posição perante a sociedade. Geral-
mente os tetos recebiam decoração, com-
pletando a ornamentação das paredes. Se-
gundo Menezes (1997), algumas pinturas 
receberam a assinatura de seu mestre ar-
tista, porém todas as casas que abrigavam 
essas pinturas assinadas foram demolidas. 
Na maioria das casas que permaneceram, 
não se sabe ao certo a autoria das pinturas 
decorativas uma vez que faltam documen-
tações que as comprovem (Figura 3)

Figura 3: Pintura decorativa na sala da residência de 
Bernardo Monteiro. Fonte: IPHAN

2� Mestres artistas e os vários modos de fazer
Para a construção da Capital, houve uma demanda por mão de obra estrangeira, tendo 
em vista a necessidade da mesma ser construída em um tempo reduzido, quatro anos, 
dentro do espírito de modernidade e renovação. Além de franceses, a maioria dos profis-
sionais ativos nos canteiros de obra eram de origem italiana, contratados para trabalhar 
nas fachadas das casas e nas pinturas decorativas e painéis. 

Dentre eles, podemos citar Friedrich Anton Steckel que nasceu na Alemanha e obte-
ve seu diploma em Artes pela Escola de Belas Artes de Berlim. Em 1846, chegou ao Bra-
sil, residindo no Rio de Janeiro durante mais de 30 anos. O artista alemão chegou à nova 
capital de Minas Gerais por volta de 1897 e, junto com ele, chegaram também vários ar-
tistas que compuseram sua equipe. Segundo Piló (1987, p. 44), entre os artistas, estavam 
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Antônio Augusto Giestal, Angelo Biggi, Ângelo Casagrande, Bertholino Machado, Canfora 
Luigi, Francisco Soucasaux, João Morandi, dentre outros. Seus sobrenomes sugerem 
origens diversas e parecem indicar uma equipe mista de estrangeiros, provavelmente 
diplomados, e de artistas ditos práticos.

Outro artista de destaque na cena belo-horizontina é Amílcar Agretti (1887-1968). 
Italiano, veio ao Brasil juntamente com seu pai, Francesco Agretti. Os dois residiram em 
várias outras cidades antes de fixar moradia em Belo Horizonte. O pai, Francesco Agretti 
(1857-1922), italiano da cidade de Imola, veio para o Brasil com a sua esposa e seu filho 
Amílcar Agretti (1887-1968) em 1898. Na ocasião, Francesco desempenhava a atividade 
de pintor e decorador, tendo se formado na Escola de Belas Artes de Bolonha, mas supõe-
-se que tenha chegado aqui movido, também, pela falta de oportunidades numa Europa 
empobrecida. Seu filho, Amilcar, aprende o ofício com o pai, e passa também a atuar na 
capital, executando pinturas de paisagens nas varandas das casas.

Outro italiano que se destaca como pintor é Francesco Felice Carlo Giuseppe Ta-
mietto, naturalizado brasileiro como Francisco Tamietti Filho (1885-1950). Tamietti chegou 
ao Brasil no final do século XIX, juntamente com sua família. Filho de um marceneiro, já 
havia aprendido o ofício de pintor decorador, e, junto com seu pai, trabalharia na pintura 
das casas de funcionários 

Companheiro de Tamietti, Pedro Micussi nasceu em Artegna, província de Udine, 
Itália, em 1885. Ao chegar no Brasil, trabalhou inicialmente na construção da estação da 
cidade de Pirapora, Minas Gerais, e depois se estabeleceu em Belo Horizonte, juntamen-
te com seu irmão Miguel. Presume-se que os Micussi tenham chegado em Belo Horizonte 
em 1910. Miguel construía as casas, e Pedro as decorava.

De acordo com Miriam Ávila (2008, p.19), além de pintores decoradores, esses mes-
tres artistas tinham uma produção de pinturas de cavalete, sendo suas obras reconhe-
cidas no meio artístico e expostas em galerias de arte da época. Os gêneros de pintura 
mais utilizados por eles eram o da paisagem e natureza morta. 

3� Técnicas e tipologias das pinturas murais decorativas
Das técnicas herdadas e executadas por esses mestres artistas, encontramos a pintura a 
molde – estêncil –, que consistia na transferência do desenho para a parede através de 
um cartão perfurado (Figura 4). Após a marcação, era transferido para a parede, utilizan-
do-se uma boneca, que é uma ferramenta básica para aplicação de pigmentos e vernizes, 
que consiste em um pedaço de tecido de algodão recortado, com algodão seco e limpo 
em seu interior amarrado com um barbante ou um pedaço de tecido. 
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Figura 4: Pintura decorativa na técnica do estêncil – 
Casa da Rua Sapucaí, nº127. Fonte: Acervo da autora

Além do estêncil, encontramos a estampilha, que é uma técnica de pintura que utiliza 
uma lâmina de metal para estampar e permite executar padrões de repetição ou desenhos 
isolados. O desenho era transferido por punções seguindo a linha de sua composição. 
Cada desenho possuía um molde próprio, aplicados um a um até completar o desenho 
desejado (Figura 5). As formas mais utilizadas eram as formas naturais (MEYER,1929, 
p.41), como flores, frutos e plantas diversas como a videira e a hera. Também utilizou-se 
as guirlandas, com curvas e festones, em motivos florais.

Figura 5: Estampilha em motivos florais – Casa da Rua Sapucaí 127. Fonte: Acervo da autora

Os fingidos de pedra e madeira também foram executados nas casas e edificações 
públicas da Capital. Essa técnica era desenvolvida com o intuito de recriar materiais no-
bres como o mármore e a madeira. Os tipos de madeira a serem reproduzidos eram o car-
valho, a nogueira, o castanho e o cedro, além do pinho de Riga, madeira nobre oriunda da 
Europa (Figura 6). Realizados no terço inferior da parede, eram utilizados como barrados 
nas paredes das salas de jantar e nos corredores das casas. Em algumas casas, eram 
aplicados nas janelas e portas com o intuito de fingir uma madeira nobre.
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Para complementar as decorações das 
paredes, eram feitas pinturas à mão livre ou 
denominadas pinturas artísticas, que podem 
ser definidas como aquelas que possuem 
características autorais e únicas (GOUVEA, 
2008, p.126). Utilizadas na elaboração de 
figura humana, nas pinturas de paisagens 
e nos contornos das decorações, serviam 
para complementar a pintura a molde e dei-
xar registrada na parede a marca do artista, 
como na figura abaixo (Figura 7).1

A pintura de paisagem, muito encon-
trada nas varandas e alpendres e em al-
guns casos nas salas de visita das casas, 
segundo a historiadora Sonia Gomes Perei-
ra (2012, p.87), teve um papel fundamental 
na construção e consolidação da identidade 
nacional do período republicano. Em Belo 
Horizonte, essa função de representar esse 
período se dá mais nas edificações públi-
cas; nas casas particulares, a utilização da 
pintura de paisagem teve a função de con-
tar a história daqueles que aqui chegaram, 
como maneira de amenizar a saudades das 
terras natais, tanto daqueles que vieram do 
interior de Minas, quando dos oriundos da 
Europa. Encontramos paisagens inspiradas 
em paisagens europeias, como as de Vene-
za, por exemplo, conforme Menezes (1997) 
(Figura 8).

Segundo Lima (2008, p. 151), a origem 
dos ornamentos utilizados na decoração 
das paredes se dá na Europa e nos Esta-
dos Unidos, onde os desenhos utilizados 
em ornamentação são publicados em ma-
nuais dedicados tanto aos artesãos quanto 
ao público em geral. Alguns desses manu-
ais chegam ao Brasil através dessa relação 
entre os mestres artistas imigrantes, muitos 
deles profissionais da arte decorativa e da 
arquitetura, e os seus países de origem. 
Além dos manuais, periódicos estrangeiros 
chegavam ao Brasil trazendo novidades so-
bre ornamentação e provavelmente adapta-
dos à temática brasileira.

1    IEPHA – Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico

Figura 6: Pintura imitação de madeira – Casa da Rua 
Sapucaí, 127. Fonte: Acervo da autora.

Figura 7: Pintura à mão livre complementando a pintura 
a molde – Casa da Rua Aimorés 1486. Fonte: Acervo do 
IEPHA

Figura 8: Pintura encontrada no interior de uma casa em 
Belo Horizonte (demolida). Fonte: Laboratório Sylvio de 
Vasconcelos
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Com relação aos motivos decorativos, que são aqueles desenhos que servem de 
tema para uma composição, encontramos na decoração das paredes e painéis no período 
entre 1896 a 1940 motivos ligados à fauna, à flora e o adamascado, decoração imitando 
tapeçaria inspirada em tecidos de brocados com tipologia do Renascimento e da Gré-
cia Antiga. Utilizavam-se também motivos geométricos, que podiam ser encontrados nos 
forros, tetos e barrados das paredes. As formas naturais, como folhas, ramagens, frutos 
e flores, também compunham as decorações. A folha de acanto, invenção artística livre, 
por não possuir brotos ou caules, foi muito utilizada também nos tetos e barrados das 
paredes. Um dos exemplos encontrados em edificações públicas são as folhas de acanto 
realizadas por Francisco Tamietti, mestre pintor italiano que executou várias pinturas nas 
edificações públicas e privadas na Capital, que pode ser visto na figura abaixo (Figura 9)

Figura 9: Motivos de folha de acanto no barrado da sala 
do Museu das Minas e dos Metais - BH
Fonte: Acervo da autora

As pinturas murais decorativas encontradas nas casas e edificações da capital minei-
ra sofreram influência dos estilos de decoração pictóricos utilizados na Europa. A principal 
fonte de influência foram os motivos decorativos utilizados no Renascimento Italiano e no 
Neoclássico. Graças aos artistas imigrantes que aqui chegaram, graças ao trânsito dos 
ornamentos entre os países de origem desses imigrantes e graças à aplicação da técnica 
e ao uso dos materiais já conhecidos por eles, a pintura mural decorativa da capital pos-
sui representantes dessa arte de grande valor histórico, estilístico e artístico. Além disso, 
completam a arquitetura vigente, simbolizam uma época e fazem parte da memória e a 
história da cidade. 

4� Propostas para divulgação e acesso às pinturas murais decorativas 
como ferramenta de preservação

Propomos duas formas de acesso e divulgação das pinturas murais decorativas encon-
tradas, visando ampliar o conhecimento desses bens integrados pela sociedade e pelos 
responsáveis por sua preservação. O primeiro trata da catalogação dessa produção ar-
tística. Para tanto, foi criada uma ficha de cadastro baseada nas fichas de inventário de 
Patrimônio Urbano e Cultural, antigo Departamento de Memória e Patrimônio de Belo 
Horizonte, nos dossiês de tombamentos do Conjuntos Urbanos, no guiadobem.org, e em 
registros fotográficos realizados in loco. Abaixo, um recorte da ficha elaborada (Figura 10) 
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Nessa ficha, colocamos as informações ligadas à edificação como: data de constru-
ção, engenheiro, artista, tombamento, localização aérea, características estilísticas, loca-
lização das pinturas na planta da edificação, técnica, tipologia dos ornamentos, estado de 
conservação de cada pintura, intervenções de restauro e responsáveis pela intervenção.

Figura 10: Parte da ficha de cadastro elaborada pela autora

A segunda proposta é a inserção das pinturas murais decorativas no Guia de Bens 
Tombados, catálogo impresso e posteriormente lançado online2, elaborado por Péricles 
Antônio Mattar e organizado por Maria Ângela Reis Castro, com a colaboração da Ge-
rência de Patrimônio Histórico e Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, em Minas Gerais, do Arquivo Público Mineiro, do Arquivo Público 
de Cidade de Belo Horizonte, e o Conselho Nacional Científico e Tecnológico – CNPq. O 
objetivo deste guia é apresentar à comunidade os conjuntos urbanos e suas edificações, 
protegidos por tombamento principalmente a nível municipal e socializar as informações 
que, até então, estavam restritas aos órgãos de preservação de forma dispersa, desco-
nhecida da cidade e dos cidadãos comuns. 

O Guia do Bem (online) possui, como plano de fundo, o mapa de Belo Horizonte, 
com suas ruas e avenidas. Na lateral esquerda, ícones dos estilos arquitetônicos predomi-
nantes na cidade: ecletismo, art-déco, protomoderno, modernismo e urbanístico. Na mar-
gem direita, a chave de classificação estilística proposta pelo professor e arquiteto Flávio 
Carsalade (2006, p.15) para o Guia de Bens Tombados. Ao clicar sobre o endereço do 
imóvel, abre-se uma caixa de informações sobre a edificação, com dados básicos, como: 
endereço, estilo arquitetônico e o bairro a que pertence, como pode ser observado nas 
figuras a seguir. Ao clicar em “saiba mais”, surge uma outra aba com informações mais 
específicas, como tombamento, data de construção, arquiteto responsável, usos e a qual 
conjunto urbano o imóvel pertence. Em alguns casos encontramos o projeto arquitetônico 
e registro fotográfico da fachada e lateral (Figura 11).

2    https://guiadobem.org

https://guiadobem.org/
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Figura 11: Print do 
guiadobem.org>. 
Disponível em: <https://
guiadobem.org>. Acesso 
em: 05 ago. 2021.

Na sequência de registro fotográficos, além da fachada e do projeto arquitetônico, 
sugerimos a inclusão dos registros fotográficos das pinturas decorativas, como o print, 
colocado abaixo, da página do guiadobem.org com a inclusão das imagens das pinturas 
decorativas feitas in loco na casa da Rua Sapucaí, 127. 

Figura 12: Esboço da 
inclusão das pinturas 
decorativas no Guia do 
Bem on-line

Acreditamos que, com esses procedimentos, essa lacuna na história de nossa cidade 
será parcialmente preenchida e fará jus a esse bem integrado que insiste em permanecer 
invisível e longe dos olhos de todos.

https://guiadobem.org
https://guiadobem.org
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5� Considerações finais
Representadas nas varandas e nas paredes internas das casas, a pintura mural decorati-
va permaneceu oculta, à margem da história da arte, da história da cidade e das políticas 
de preservação do patrimônio. Sua preservação foi várias vezes ameaçada, tanto pelo 
abandono dos responsáveis por sua preservação quanto pelos próprios proprietários, 
que, por falta de conhecimento do valor histórico e artístico que são portadoras, ocultaram 
ou interviram nessa produção através de seu recobrimento ou de sua remoção, em busca 
da modernização da cidade e da adoção de novos estilos arquitetônicos.

Para além do fato de que as pinturas murais decorativas foram desaparecendo ao 
longo dos anos, a escassez de documentação e a descentralização das informações so-
bre esse patrimônio dificultaram muito a realização da pesquisa. A falta de catalogação 
desse bem integrado também é um fator que dificulta o acesso a esse patrimônio. Os 
tombamentos ocorridos na cidade, inicialmente de fachadas e volumes, e posteriormente 
integral, deixaram de lado as pinturas decorativas existentes nessas edificações por lon-
gos anos. Para que a catalogação desse bem seja completa, é necessária a interlocução 
entre os órgãos de proteção do patrimônio, os proprietários e a sociedade. Urge fazer um 
levantamento dessa produção artística, uma vez que o desconhecimento e a invisibilidade 
desse patrimônio só vêm a contribuir para a sua extinção.

Esse artigo visa mostrar que essa produção artística é importante na constituição da 
história da cidade de Belo Horizonte e que devemos a ela um lugar de reconhecimento de 
sua importância, tornando-a acessível a todos que, de uma maneira ou outra, possuem 
um afeto pela cidade e seu patrimônio.
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• Resumo
Este artigo visa analisar questões relacionadas à preservação do patrimônio cultural, evi-
denciando a representatividade da obra Registo do Santo Cristo dos Milagres. Nesse 
sentido, pretende discutir a sustentabilidade das manifestações de fé que mantêm os va-
lores sociais vigentes até hoje. A investigação tem como objetivo refletir sobre a história, 
os costumes e a religiosidade do povo açoriano em relação à imagem do Santo Cristo, 
assim como a preservação das tradições, seus usos sociais e simbólicos em Portugal e 
no Brasil. Desse modo, o trabalho vai contribuir com a troca de informações sobre o as-
sunto, já que o Registo é um objeto pouco conhecido no nosso País. Seguindo nesse viés, 
colabora para garantir que, através do Santo Cristo dos Milagres, a cultura portuguesa do 
povo açoriano seja transmitida para a sociedade brasileira. 

Palavras-Chave: patrimônio; Registo; preservação. 

• Abstract
This article aims to analyze questions related to the preservation of cultural heritage, hi-
ghlighting the representativeness of the work Registo do Santo Cristo dos Milagres. In this 
sense, it intends to discuss sustainability in demonstrations of faith which maintain social 
values up to this day. This investigation’s goal is to reflect on the history, the habits and the 
religiousness of the Azorean people in relation to the image of the Saint Christ, and also 
the preservation of those traditions, their social and symbolic uses in Portugal and Brazil. 
Thereby, this paper will contribute with the exchange of information about the subject, sin-
ce Registo is a little-known object in Brazil. Also, on that matter, this paper cooperates to 
ensure that, through the Santo Cristo dos Milagres, the Portuguese culture of the Azorean 
people passed on to Brazilian society. 

Keywords: heritage; Registo; preservation.
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1� Introdução
Há muito que se discutir sobre religiosidade, festas, objetos, cultura, patrimônio e preser-
vação das tradições, bem como sobre as representatividades que tais aspectos assumem 
quando transcendem suas fronteiras. O presente trabalho, portanto, propõe uma reflexão 
sobre a história, os costumes e a religiosidade do povo açoriano em relação às imagens 
do Santo Cristo dos Milagres. 

No livro Registos do Senhor, Dias nos informa que a arte do Registo do Santo Cristo 
dos Milagres é uma tradição portuguesa da Ilha de São Miguel nos Açores, sendo que 
a mais antiga manifestação desse tipo data de meados do século XVIII. Entende-se por 
Registo uma peça confeccionada à mão em todas as fases de execução. Assim, são 
elaboradas figuras devocionais para o culto religioso católico. Todos os Registos seguem 
regras que contêm: o resplendor, o altar cortinado, a gravura do Santo Cristo dos Milagres 
e a gravura da Madre Tereza da Anunciada. Essas peças devocionais prestam reverên-
cia à imagem secular do Ecce Homo. Por ter um apreço sentimental, esse tipo de obra é 
comumente passado de geração a geração dentro de uma família (DIAS, 2010, p. 59-65).

Este trabalho analisa a trajetória dessas obras do Santo Cristo e questões relaciona-
das a origens, religiosidade e significados. A partir da contextualização histórica, ocorreu 
um processo de pesquisa sobre a relação desse objeto na sociedade em que está inse-
rido. Sabe-se que o Registo do Santo Cristo dos Milagres é uma tradição portuguesa de 
origem conventual, englobando a representatividade dos costumes e a cultura material e 
imaterial, além da religiosidade dos açorianos. O objetivo da pesquisa é investigar como 
questões relacionadas ao objeto religioso estão ligadas ao desenvolvimento da história. 
Nesse sentido, é necessário compreender o papel que ele exerce no seu meio social. 

Trata-se de uma imagem religiosa, destinada à devoção e contemplação. Assim sen-
do, para que haja preservação da unidade visual, é fundamental que as eventuais in-
tervenções de conservação e restauro sigam um criterioso processo técnico para que a 
cultura do povo açoriano seja transmitida às gerações futuras. 

Visto que existe uma escassez de bibliografia referente ao assunto, torna-se neces-
sária a contribuição deste trabalho para a tomada de conhecimento por parte da socieda-
de brasileira, com a finalidade de se garantir que, através do Registo do Santo Cristo dos 
Milagres, esse costume açoriano seja transmitido ao povo brasileiro, já que existe uma 
relação profunda de herança cultural entre Brasil e Portugal. A partir da disseminação do 
conhecimento acerca do presente objeto de estudo, é possível educar para preservar e 
criar diretrizes, as quais podem ser desenvolvidas futuramente para melhor preserva-
ção desse patrimônio cultural e de suas expressões em outros países. Nesse sentido, 
as questões relacionadas ao objeto religioso são importantes para o entendimento da 
história, consistindo em um fator importante para a preservação cultural. Sendo assim, 
esta pesquisa possibilita a compreensão do papel simbólico que o Registo exerce na 
sociedade. Os resultados deste estudo serão de grande valia para análises futuras sobre 
os costumes do povo açoriano, contribuindo na propagação de conceitos culturais ainda 
pouco conhecidos pelo público brasileiro.
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2� Metodologia
Para desenvolver uma reflexão sobre o tema, a metodologia baseou-se no processo de 
pesquisa descritiva e qualitativa sobre o objeto abordado, com a intenção de analisar 
valores sociais e simbólicos referentes ao Registo do Santo Cristo dos Milagres. O estu-
do aborda questões relacionadas ao Registo, tanto no que diz respeito ao seu universo 
simbólico, quanto a sua origem, permanência no tempo e trabalhos de conservação e 
exposição nas comunidades em que está inserido.

Primeiramente, o processo investigativo foi realizado com ênfase em pesquisas bi-
bliográficas, entrevistas e consultas a sites na internet. O estudo foi pautado em leituras 
de livros importados sobre o assunto, já que existe escassez bibliográfica para consulta 
sobre o tema. Diante disso, em um segundo momento, será realizada a pesquisa in loco, 
em novembro de 2021, para consultas aprofundadas de outras fontes e a realização de 
entrevistas sobre o assunto, destinadas ao desenvolvimento do tema na Monografia de 
encerramento de curso e, futuramente, na Dissertação de Mestrado.

3� Resultados e discussão
A origem deste culto conventual está relacionada à crença de uma história – sem com-
provações concretas – sobre a imagem do Santo Cristo dos Milagres. Segundo o livro O 
príncipe dos Açores (DACOSTA; BARROS, 1996, p. 25), tudo começou com um grupo de 
moças da ilha de São Miguel nos Açores que queria se dedicar à vida religiosa. Então, 
decidiram que duas delas iriam a Roma solicitar permissão para que o grupo formasse 
uma comunidade religiosa. O Papa concedeu autorização para fundarem a comunidade 
das Clarissas Descalças e ainda ofereceu a elas uma imagem do Ecce Homo muito anti-
ga, que existia no Museu do Vaticano. Assim, surgiu, no século XVI, o Convento de Nossa 
Senhora da Esperança, onde se encontra a imagem original, vinda de Roma, do Santo 
Cristo dos Milagres.

A lenda diz que, durante um grande terremoto na ilha de São Miguel, um grupo de 
freiras saiu às ruas em procissão com a imagem do Santo Cristo, que, até então, não ti-
nha influência na devoção daquele povo. Logo, juntaram-se pessoas, que caminhavam e 
oravam pelos escombros da cidade destruída. Até que aconteceu um novo tremor, muito 
forte. Com isso, a imagem caiu no chão e, para surpresa de todos os presentes, ficou in-
tacta. Nesse momento, a terra parou de tremer, o mar acalmou-se e o céu clareou. A partir 
de então, o povo passou a depositar grande fé e esperança no santo. Os devotos come-
çaram a construir seus próprios oratórios – os Registos –, de maneira que, em cada casa, 
passou a existir um quadro de madeira emoldurado com as imagens do Santo Cristo e da 
Madre Tereza da Anunciada impressas, ornamentado com flores, feitas de papel, borda-
dos e até joias. Esses quadros consistiam em uma representação reduzida da imagem do 
altar da igreja na ilha de São Miguel (DACOSTA; BARROS, 1996, p. 25).

Consta no livro Senhor Santo Cristo dos Milagres (ANDRADE; RODRIGUES, 2008, 
p. 39), que, há mais de três séculos, existe uma tradição anual: em maio, no quinto do-
mingo após a Páscoa, acontece na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, uma grande 
festa popular que atrai muitos fiéis. Semanas antes, os mosteiros, as praças e as ruas são 
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preparados e enfeitados com milhares de lâmpadas, flores, mastros e bandeiras. Para 
essa tradicional festa, são construídos tapetes de flores, por onde passa a procissão que 
percorre toda a cidade. A imagem do Santo Cristo sai num andor todo de veludo, enfeitado 
com flores de seda. Destacam-se algumas figuras abaixo (Figuras 1, 2, 3 e 4), nas quais 
é possível observar a festa na ilha de São Miguel. 

Figura 1: O Santo Cristo dos Milagres, na capela do 
Santuário da Esperança1.

A procissão é o maior sinal de fé que se pode observar no arquipélago. A transferên-
cia da imagem ocorre saindo da sua capela para o Mosteiro de Nossa Senhora da Espe-
rança, dando a volta pelo Campo de São Francisco, onde acontece uma grande missa. Os 
autores Andrade e Rodrigues apontam a procissão como o ápice das festas:

As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres são a maior concentração religio-
sa da Região Autónoma dos Açores. E a segunda maior de Portugal, depois de 
Fátima. Consta mesmo que a sua procissão é a mais extensa e densa de toda 
a Europa. São festas do tamanho da diáspora açoriana espalhadas pelo mundo 
(2008, p. 5).

Figura 2: A procissão sai, no domingo, do Santuário da 
Esperança – ao fundo – e percorre a cidade durante 5 
horas2.

Figura 3: A passagem da imagem do Santo Cristo junto 
às Portas da Cidade3.

1    Fotografia. Disponível em: http://mundolusiada.com.br. Acesso 
em: 02 jul. 2021.
2  Fotografia. Disponível em: http://acorianooriental.pt. Acesso 
em: 02 jul. 2021.
3   Fotografia. Disponível em: http://correiodosacores.pt. Acesso 
em 02/07/2021. 
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Figura 4: Detalhe da procissão: a passagem do andor sobre o tapete 
de flores confeccionado por fiéis de acordo com a arte tradicional e a 
devoção popular4.

É através da prática cultural que a identidade dos povos se afirma. Nesse sentido, 
a manifestação de fé sustenta-se e mantém os valores sociais vigentes até hoje. Muñoz 
Viñaz (2010, p. 150) assim, afirma: “A teoria contemporânea baseia-se principalmente na 
adaptação de outros tipos de valores, entre os quais se destacam os simbólicos e outros 
como religiosos, identitários, econômicos, turísticos, pessoais, sentimentais etc.” (tradu-
ção nossa)5.

Sabe-se que o Registo do Santo Cristo dos Milagres fora tomado a princípio como um 
artesanato conventual. Mais tarde, porém, o conceito de artesanato ampliou-se para en-
quadrar o Registo no âmbito da herança patrimonial. Beatriz Mugayar Kühl (2006, p. 18), 
assim, relata: “Na concepção contemporânea alargada sobre os bens culturais, a tutela 
não mais se restringe apenas às ‘grandes obras de arte’, como ocorria no passado, mas 
se volta também às obras ‘modestas’ que com o tempo assumiram significação cultural”. 

Figura 5: Um Registo composto pela arte singular do povo açoriano6.

O conhecimento empírico da confecção do Re-
gisto foi passado de geração a geração. As obras são 
envoltas em diferentes tipos de adornos, que variam 
de acordo com o gosto e com o acesso aos materiais 
por cada criador. Possuem, assim, belezas e singula-
ridades devido a essa multiplicidade na elaboração de 
cada obra. Como se destaca na Figura 5, é possível 
perceber que existem materiais essenciais à confec-
ção do Registo, bem como aspectos formais que dão a 
disposição dos ornamentos e das figuras (DACOSTA; 
BARROS, 1996, p. 101).

No livro O Príncipe dos Açores, Fernando Dacosta 
e Jorge Barros fazem uma descrição perfeita do que é 
um Registo:

Os Registos são caixas de madeiras, ou cartolina, com tampo de vidro, a lembra-
rem relicários. No seu interior, encontra-se reconstituído o andor do Santo Cristo, 
com a imagem de Jesus envolta em flores e tecidos, tendo ajoelhada aos pés a 
Irmã Teresa. Alguns revelam-se, pelo seu cromatismo, expressividade, imagina-
ção, pormenor, verdadeiras obras de arte. (DACOSTA; BARROS, 1996, p. 101).

4    Idem. 
5    “La teoría contemporánea se basa precisamente en la adopción de otro tipo de valores entre los que destacan los simbólicos, pero 
también otros como los religiosos, identitarios, económicos, turísticos, personales, sentimentales, etc.” (MUÑOZ VIÑAS, 2010, p. 150, 
texto original). 
6    Fotografia realizada em 2019. Acervo próprio. 
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 Brandi, no livro A teoria da Restauração, aponta o aspecto importante do reconheci-
mento da obra de arte:

Ter reconduzido o restauro à relação direta com o reconhecimento da obra de 
arte como tal torna possível agora dar a sua definição: a restauração constitui o 
momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência 
física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à transmissão 
ao futuro. (BRANDI, 2014, p. 30).

Nesse sentido, compreende-se a “dúplice polaridade” do Registo, com uma dimen-
são estética e outra histórica, devendo ser considerado obra de arte. Pode-se verificar 
que o Registo possui uma representatividade cultural e artística, além de apresentar um 
universo religioso de profunda fé e de reverência à tradição secular do povo açoriano. 

Visando compreender melhor os processos que o Registo engloba, o presente tra-
balho lança mão de materiais como o livro Antropologia dos Objetos: Coleções, Museus 
e Patrimônio (2007), no qual o autor José Reginaldo Gonçalves faz reflexões sobre o 
“fato social total”. Nesse contexto, a obra relaciona-se com o trabalho, pois envolve várias 
questões associadas ao patrimônio cultural, incluindo elementos sociais e simbólicos que 
o Registo representa:

Eles resultam de um esforço contínuo e sistemático de reflexão sobre os signi-
ficados que podem assumir os objetos materiais da vida social e cultural. Mais 
precisamente, essa reflexão tem se voltado para os processos de transforma-
ção social e simbólica que sofrem esses objetos quando eles vêm a ser reclas-
sificados e deslocados do contexto de seus usos cotidianos para o contexto 
institucional e discursivo de coleções, museus e patrimônios. (GONÇALVES, 
2007, p. 9).

As festas em homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres são realizadas na ilha 
de São Miguel, nos Açores. Chegam a reunir milhares de devotos e curiosos. Anualmente, 
a imagem do Ecce Homo sai para um cortejo em procissão pelas ruas de São Miguel, em 
cima de um andor todo ornamentado com muitas flores. Em um ambiente de muita fé, as 
pessoas pagam suas promessas. A cidade fica colorida, com ruas, postes, varandas e ja-
nelas enfeitados. O ápice da comemoração é uma missa festiva que transforma o Campo 
de São Francisco em uma catedral a céu aberto (ANDRADE; RODRIGUES, 2008, p. 40). 
É possível afirmar que a festividade e os seus significados expressam uma relação entre 
cultura material e imaterial, entre o passado, o presente e até mesmo o futuro. Sendo 
assim, a festa compreende expressões, valores e manifestações, oferecendo o entendi-
mento da vida social e cultural do lugar em que está inserida. Por isso, enquadra-se no 
âmbito de patrimônio cultural. Em sua Dissertação, Dantas reflete sobre a festividade e a 
identidade do povo açoriano, no contexto desses eventos:

(...) fica clara a expressão externa da devoção, aliada às práticas do catolicismo 
tradicional, onde as festas tinham seu lugar de destaque nas Irmandades. O 
aspecto de confraternização garantia a estabilidade do grupo e a proteção na 
vida e na morte, sendo seu auge a data de comemoração solene, momento de 
sair às ruas com as procissões, como testemunho de devoção aos santos, bem 
como buscar proteções divinas e amenizar as angústias durante a liturgia festiva 
(DANTAS, 2015, p. 55).
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Nesse sentido, as manifestações de fé ultrapassaram as fronteiras, para além das 
ilhas de Portugal. Sua difusão aconteceu junto a seus emigrantes, que se espalharam pelo 
mundo. Estão presentes em países como: Brasil, Canadá e EUA. No Canadá, a festa se-
gue a tradição mais fiel das cerimônias religiosas da ilha dos Açores, valendo-se de seus 
usos sociais e simbólicos. No livro Dos vulcões ao Desterro (2016), o autor João Câmara 
apresenta depoimentos de Mário Lacerda, um descendente açoriano, o qual declara:

Sinto-me orgulhoso e muito feliz por ser descendente de açorianos, uma vez 
serem pessoas muito honestas e trabalhadoras, que vieram engrandecer ainda 
mais o Brasil, sobretudo com uma cultura muito rica em tradições. É um povo 
alegre, muito festivo e muito religioso. Então, sou muito realizado por ser des-
cendente de açorianos. (...) a preservação dessa cultura é muito importante 
para podermos conhecer nossas raízes e, naturalmente perpetuar esse legado 
(CÂMARA, 2016, p. 236-237).

No livro Senhor Santo Cristo dos Milagres, consta que, no Brasil, em 1850, os imi-
grantes vindos dos Açores desembarcaram na zona portuária do Rio de Janeiro, depois 
de haverem batido em uma rocha no mar e o navio não ter afundado, sendo que eles atri-
buíram o milagre à imagem do santo que estava na embarcação. Então, em homenagem 
e devoção ao Santo Cristo dos Milagres, eles inauguraram uma capelinha à beira mar 
com a imagem do Ecce Homo trazida dos Açores (ANDRADE; RODRIGUES, 2008, p. 99). 

Esta pesquisa colheu o depoimento de Patrícia Moura, paroquiana participante da 
Pastoral da Comunicação (PASCOM), entidade responsável pela divulgação dos eventos 
da Igreja do Santo Cristo dos Milagres, no Rio de Janeiro. De acordo com Patrícia, essa 
igreja – presente no bairro Santo Cristo – ainda hoje preserva a mesma imagem original 
do Santo Cristo dos Milagres vinda dos Açores. Porém, os registros revelam que os feste-
jos não são como os da ilha de São Miguel, diferenciando-se, fundamentalmente, na 
grandiosidade da festa, se comparados aos festejos açorianos. Patrícia relata que as 
festas no Brasil acontecem na Praça de Santo Cristo, local onde se encontra a igreja. Em 

06 de agosto, acontece a comemoração do 
dia da Imagem do Santo Cristo dos Mila-
gres e no dia 15 de agosto, comemora-se o 
aniversário da paróquia. É importante con-
textualizar que a praça também é enfeitada 
para a festa e que a imagem sai em um an-
dor ornado com flores, juntamente com uma 
procissão, entretanto, em menor proporção 
comparada à festa da ilha de São Miguel 
(Figuras 6, 7, 8 e 9)7. 

Figura 6: A Igreja do Santo Cristo dos Milagres enfeitada 
para a festa.

7    Fotografias realizadas em 2010. Acervo próprio.
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Contudo, Florianópolis, em Santa Catarina, foi o destino da grande maioria dos aço-
rianos, levando em sua bagagem a cultura das tradições, das músicas e da gastronomia. 
Evidencia-se que os açorianos consideram a ilha de Florianópolis como se fosse a déci-
ma ilha do arquipélago dos Açores. Portanto, para eles, existem nove ilhas portuguesas 
e uma ilha no Brasil (RUIZ, 2020). Como esses imigrantes não eram oriundos da ilha de 
São Miguel, a herança religiosa trazida foi a Festa do Divino, que é mais popular nas ilhas 
Terceira, Graciosa e Faial, nos Açores (CÂMARA, 2016, p. 94). Nesse contexto, Floria-
nópolis está imbuída de atributos e significados que mantêm a identidade açoriana como 
herança cultural. Canclini, em sua obra Culturas Híbridas, ao tratar sobre os intercâmbios 
culturais, assim declara:

Nos intercâmbios da simbologia tradicional com os circuitos internacionais de 
comunicação, com as indústrias culturais e as migrações, não desaparecem as 
perguntas pela identidade e pelo nacional, pela defesa da soberania, pela desi-
gual apropriação do saber da arte (CANCLINI, 2019, p. 326).

A preservação busca, também, manter na sociedade valores e informações que par-
ticipam do imaginário coletivo e que não estão expressas no discurso formal de cada 
obra, entrando no campo do simbólico, que vai além do patrimônio físico. Isso pode ser 
observado na seguinte passagem do livro Teoria contemporânea de la Restauración, de 
Salvador Muñoz Viñas:

Figura 8: A imagem do Santo Cristo no 
andor durante a procissão.

Figura 9: A procissão durante a festa.

Figura 7: A praça com a imagem do Santo Cristo do lado 
de fora da igreja.
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O valor simbólico, que é convencional e assim subjetivo, deve ser levado em con-
sideração na hora de decidir como se restaura. A eficiência do objeto como sím-
bolo é um dos objetivos da restauração, o que a diferencia de outras atividades 
semelhantes. (MUÑOZ VIÑAS, 2010, p. 175, tradução nossa)8.

No que diz respeito à conservação e à restauração, é importante ressaltar que o 
profissional responsável por essas atividades deve ter uma visão rica e com essência 
plural, que o permita compreender o bem cultural analisado. Ou seja, através do seu co-
nhecimento, precisa atuar como um polímata. Toda intervenção deve ser munida de um 
pensamento lógico e teórico. Cabe ao restaurador ter uma mentalidade criteriosa, com 
sensibilidade para preservar a informação histórica da memória cultural. Sendo assim, 
é necessário ter conhecimento tanto dos materiais quanto da técnica e do seu contexto 
social. É importante estudar, compreender, ser sensível a questões sobre os valores e 
os bens culturais para garantir que o patrimônio seja preservado e transmitido para ge-
rações futuras.

4� Considerações finais
Portanto, neste artigo, desenvolveu-se a reflexão sobre a história, os costumes e a religio-
sidade do povo açoriano em relação à imagem do Santo Cristo dos Milagres. O presente 
trabalho possibilitou analisar a obra no contexto histórico, religioso e cultural dentro da 
sociedade em que está inserido. Permitiu entender que o Registo do Santo Cristo dos Mi-
lagres é uma tradição portuguesa que engloba a representatividade dos costumes, a cul-
tura material e a imaterial, além da religiosidade dos açorianos. Além disso, foi importante 
destacar as festas que acontecem na ilha portuguesa em homenagem ao Santo Cristo 
dos Milagres, as quais envolvem várias questões relacionadas ao patrimônio cultural do 
lugar, pois sua tradição é preservada e transmitida a seus descendentes há mais de três 
séculos, além de ser perpetuada pelos imigrantes ao redor do mundo. 

Quando este projeto de pesquisa foi iniciado, constatou-se que, no Brasil, existe 
uma carência de bibliografia referente ao assunto. Diante disso, o objetivo deste estudo 
foi atendido, na medida em que se analisaram questões referentes à obra, contribuindo 
com a transmissão de conhecimentos para a sociedade brasileira sobre o significado do 
Registo. 

Sendo assim, tendo em vista aquela carência de informações e bibliografias, este 
trabalho abre a possibilidade de novas pesquisas. Cabe, ainda, um levantamento mais 
detalhado de informações e entrevistas, a ser realizado futuramente, durante uma visita 
aos Açores, que ocorrerá em novembro de 2021, para potencializar a coleta de dados 
genuínos. Para os desdobramentos de trabalhos futuros, será feita a incorporação do 
assunto como base para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a Dissertação de 
Mestrado, já que o tema desperta muito interesse e tem ampla variedade de opções para 
o aprofundamento em estudos e investigações. 

8    El valor simbólico, que es convencional y por ende subjetivo, debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir cómo se restaura. La 
eficacia del objeto como símbolo es uno de los objetivos de la Restauración, que la diferencia de otras actividades similares (MUÑOZ 
VIÑAS, 2010, p. 175, texto original).
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• Resumo
O objetivo deste artigo é comunicar os resultados preliminares de uma pesquisa em nível 
de iniciação científica. A pesquisa envolve o levantamento técnico acerca do estado da 
arte dos sistemas de iluminação artificial utilizados por museus de Belo Horizonte (MG) e 
Região Metropolitana, cadastrados na plataforma MuseusBR, com foco na infraestrutura, 
manutenção, consumo e eficiência energética, abordando o uso da fibra ótica como estra-
tégia de iluminação artificial de coleções de bens culturais. A temática tem como pano de 
fundo a sustentabilidade, em um contexto de mudanças climáticas globais. A metodologia 
inclui pesquisa bibliográfica e exploratória por meio de formulário eletrônico. Os resultados 
preliminares apontam que: a maior parte dos museus pesquisados encontra-se instalada 
em edificações históricas; seus acervos são compostos em sua maioria por materiais or-
gânicos; predomina o uso de iluminação artificial; há pouco monitoramento dos níveis de 
luz incidentes nas coleções; a maioria das instituições não controla o consumo energético 
da iluminação; há grande adesão à tecnologia LED; e há falta de conhecimento sobre o 
sistema de iluminação por fibra ótica.

Palavras-Chave: conservação preventiva de coleções; gerenciamento ambiental de 
coleções – iluminação; fibra ótica.
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• Abstract
This paper communicates the preliminary results of an undergraduate research. The re-
search involves a technical survey about the state of the art of artificial lighting systems 
used by museums in Belo Horizonte (MG) and its Metropolitan Region, registered on the 
MuseusBR platform, focusing on infrastructure, maintenance, energy consumption, and 
efficiency. More specifically, it addresses the use of optical fiber as an artificial lighting stra-
tegy for cultural assets collections. The theme is primarily concerned with sustainability in 
the context of global climate changes. The method includes bibliographic and exploratory 
research using an electronic form. Preliminary results indicate that: most museums in the 
sample are located in historic buildings; their collections are mostly composed of organic 
materials; the use of artificial lighting predominates; there is little monitoring of incident 
light levels in the collections; most institutions do not control the energy consumption of 
lighting systems; there is great adherence to LED technology; the non-use of UV filters 
predominates; and there is a lack of knowledge about the fiber optic lighting system. 

Keywords: Preventive conservation of collections; Environmental management of col-
lections – Lighting; Fiber optics.

1� Introdução
A eficiência energética dos edifícios que abrigam coleções de bens culturais é um tema 
complexo. Relaciona-se com aspectos diversos do gerenciamento ambiental, que dizem 
respeito ao desempenho do edifício, particularmente com as estratégias arquitetônicas 
e os sistemas prediais de climatização e iluminação. Ela envolve a articulação de vários 
níveis de controle, desde o entorno e a implantação do edifício, passando pelos materiais 
e técnicas construtivas das envoltórias, as funções e conexões entre as salas e, em última 
instância, características do mobiliário e do próprio acervo.

A pesquisa em andamento se propõe a investigar respostas para a seguinte questão: 
qual é o estado da arte dos sistemas de iluminação utilizados por instituições de salva-
guarda e pesquisa de acervos culturais, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 
foco em infraestrutura, manutenção, consumo e eficiência energética?

Para Ashley-Smith et al. (2013), a economia de energia e a redução da pegada de 
carbono são imperativos globais. Segundo os autores, “museus e outras instituições cultu-
rais estão profundamente implicados nessas preocupações, como grandes consumidores 
de energia, particularmente aqueles abrigados em edifícios modernos” (ASHLEY-SMITH 
et al., 2013, p. 9, tradução nossa).

Dentre as tecnologias para iluminar acervos com segurança e eficiência energética, 
cabe considerar o uso da fibra ótica como estratégia de iluminação artificial de coleções 
em exposição ou reserva técnica, justificando estudos de levantamento do estado da arte 
no uso dessa tecnologia em museus.

Segundo Peter Lawson-Smith, na introdução à obra de Kay (1999, p. XIII), a fibra 
óptica é um dos sistemas de iluminação remota. O sistema de iluminação por fibra óptica 
tem “muito a oferecer para o lighting designer” (KAY, 1999, p. XIII), com as vantagens de
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“segurança, baixa manutenção e miniaturização dos acessórios de encaixe (...) 
deixando a cena visual de vitrines sem atrapalhar a expografia com peças intru-
sivas, afastando os perigos do calor, radiação ultravioleta e conexões elétricas” 
(KAY, 1999, p. XIII).

O sistema foi inventado para “criar iluminação com propriedades que permitem me-
lhor controle do ambiente” (KAY, 1999, p. 1, grifo nosso). Diferente dos sistemas de 
iluminação convencionais, sua

“inovação foi colocar a fonte de luz longe do local onde a iluminação é necessá-
ria, mas em um local onde sempre seja cômoda sua substituição. Os raios de luz 
podem ser conduzidos aonde são necessários ao longo de uma série de guias 
de luz (flexíveis ou não), emergindo da fonte de luz distante” (KAY, 1999, p. 1).

O sistema de fibra ótica é composto por “fios muito flexíveis, com ‘caudas’ parecidas 
com um polvo, que fornecem múltiplos pontos de luz direcional alimentada por uma fonte 
colocada a uma distância” (KAY, 1999, p. 6). Desse modo, pode-se dizer que:

“O conceito de fibra ótica na iluminação funcional arquitetônica é muito simples. 
A câmara de lâmpadas é localizada longe da área a ser iluminada. Uma única 
fonte, colocada em um ponto conveniente, acende uma quantidade de pontos 
de luz. Os raios de luz são entregues na ponta de um número de guias de vidro 
bem flexíveis, envoltas em material opaco. Portanto, por causa da fragilidade, 
as fontes de luz convencionais por si só não podem ser instaladas em locais 
inacessíveis ou sobre objetos frágeis, onde uma lâmpada quebrada pode ser 
desastrosa” (KAY, 1999, p. 21).

Com o sistema de fibra óptica, “o lighting designer é livre para criar iluminação so-
fisticada com o equipamento de fonte luminosa escondido sempre que necessário” (KAY, 
1999, p. 21).

“As caudas de vidro flexível podem ser introduzidas onde quer que fios de co-
bre convencionais possam ir. Para troca de lâmpada, as áreas expositivas não 
precisam ter entrada para troca, nem as áreas comerciais fortemente trafegadas 
precisam ser fechadas. Isso porque a necessidade de troca de lâmpada individu-
almente em cada ponto de luz é eliminada completamente” (KAY, 1999, p. 21).

Todas estas vantagens se dão pelo fato de uma única fonte de luz iluminar vários 
pontos. “A ideia de uma única fonte também significa que menos lâmpadas são necessá-
rias para fornecer luz a múltiplos pontos de alto nível de luz direcional” (KAY, 1999, p. 21). 
“Exceto em catástrofe ou quebra acidental, a fibra tem durabilidade muito longa” (KAY, 
1999, p. 29). Kay (1999, p. 29) informa que “há exemplos de sistemas de fibra ótica em 
operação há 30 anos.”

2� Metodologia
A metodologia envolveu pesquisa exploratória por amostragem não-probabilística in-
tencional para levantamento do estado da arte da iluminação artificial e consumo ener-
gético dos museus em Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH), com vistas ao 
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uso do sistema de iluminação artificial por fibra ótica, por meio de formulário eletrônico 
online, visando contornar as restrições da pandemia de COVID-19, que dificultou os 
levantamentos em campo.

A consulta às instituições foi precedida de levantamento bibliográfico para emba-
samento teórico, definição das perguntas do questionário e delimitação do objeto a ser 
pesquisado.

• Definição da amostra de pesquisa
A população a ser pesquisada foi definida por seleção não-aleatória, de acordo com os 
elementos objeto de estudo, quais sejam, os Museus de Belo Horizonte e Região Metro-
politana. A amostra foi composta inicialmente por 94 instituições e foi levantada através 
de pesquisa na base de dados governamental oficial, a plataforma MuseusBR, na qual as 
instituições museais realizam autocadastro. 

O conjunto inicial abrangeu museus, acervos universitários, centros de memória, ca-
sas de cultura, centros culturais (que possuem acervo museológico próprio), institutos, 
entre outros espaços culturais listados.

A amostragem não-probabilística intencional se justifica uma vez que, muito embora 
se conheça a população, que é finita, não se sabe qual é a parcela desta que possui em 
suas instalações o sistema de fibra ótica para iluminação artificial. Portanto, não se co-
nhece a chance ou a probabilidade do elemento de estudo fazer parte da amostra. Cabe 
destacar a possibilidade de nem todos os museus da RMBH estarem cadastrados na pla-
taforma governamental, uma vez que tal registro é feito pelos próprios museus. 

Após verificações e contatos para averiguar quais instituições incluídas na amostra 
inicial estavam efetivamente em funcionamento, o questionário de pesquisa foi enviado 
para 77 instituições.

• Questionário de pesquisa
Para a elaboração do questionário da pesquisa, foram consideradas as referências estu-
dadas na fase de revisão bibliográfica, com destaque para o protocolo de diagnóstico de 
condições de conservação de coleções desenvolvido por Gonçalves (2020).

O formulário eletrônico incluiu questões sobre a gestão das coleções e infraestrutura, 
particularmente a infraestrutura dos sistemas de iluminação presentes nas instituições 
pesquisadas. 

Foi realizado um pré-teste com 06 (seis) instituições brasileiras selecionadas a partir 
de contatos prévios com um fabricante brasileiro de sistemas de iluminação por fibra ótica, 
por possuírem instalações de fibra ótica em seus sistemas de iluminação. O objetivo do 
pré-teste foi avaliar o questionário em termos de clareza e concisão das perguntas, bem 
como de formatação, antevendo o processamento dos resultados.

Previamente ao envio do questionário, a pesquisa foi submetida à apreciação do  Co-
mitê de Ética em Pesquisa da UFMG, processo que demandou extensa documentação, 
incluindo minuta das perguntas do questionário, o projeto de pesquisa, planejamento com 
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cronograma de execução, pareceres, elaboração de um termo de anuência institucional e 
o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Este último informava: o objetivo 
da pesquisa; sua metodologia; benefícios da pesquisa para o participante; riscos ao par-
ticipante; participação voluntária e não remunerada; liberdade de recusa, interrupção ou 
arrependimento do preenchimento; cláusula de confidencialidade quanto ao uso, acesso 
e sigilo das informações fornecidas; forma e período de armazenamento e processamento 
de dados; e autorização para contato.

O questionário (Quadro 1) foi enviado aos dirigentes das instituições incluídas na 
amostra, que foram solicitados a dar anuência institucional à pesquisa e encaminhar o 
questionário ao(s) responsável(is) pela gestão/conservação das coleções. O formulário 
permaneceu aberto para respostas entre junho e agosto de 2021, procedendo-se neste 
intervalo contatos de lembrete para o preenchimento. Em alguns casos, de instituições 
com grande diversidade de espaços expositivos ou de armazenamento, foram feitas reu-
niões remotas para explicar o questionário e verificar a melhor maneira de incluir as refe-
ridas instituições na amostra de pesquisa.

Acerca do conteúdo das perguntas, cabe frisar concisamente o seu objetivo: é impor-
tante compreender a composição material predominante nos objetos do acervo (pergunta 
2). A interação da luz com o objeto é uma variável essencial neste estudo para a avaliação 
de riscos na conservação preventiva de coleções. Deve-se levar em conta o mapeamen-
to do estado da arte tanto no aspecto tecnológico da iluminação quanto no acervo a ser 
iluminado. Há vários tipos de objetos, materiais, pigmentos e respectivos níveis de res-
ponsividade à radiação. É necessário avaliar as categorias de materiais que compõem a 
maior parte do acervo, podendo ser categorizados sucintamente em materiais orgânicos, 
inorgânicos e híbridos.

Quadro 1: Questionário de pesquisa.

Nº Pergunta Alternativas
1 O edifício apresenta caráter histórico (é 

tombado ou considerado de interesse para 
preservação patrimonial)?

Múltipla escolha (S/N)

2 Qual é a tipologia de composição material 
predominante NA MAIORIA dos objetos do 
acervo?

Caixas de seleção: Materiais orgânicos (p. ex. 
papel, têxteis de fibras naturais, madeira, cou-
ro) / Materiais inorgânicos (p. ex. metal, pedra) 
/ Materiais Híbridos (objetos e/ou coleções de 
composição orgânica/inorgânica).

3 O sistema de iluminação nas salas de 
exposição do museu utiliza predominante-
mente:

Múltipla escolha: Iluminação Natural / Iluminação 
Artificial / Iluminação Híbrida (Natural + artificial).

4 As condições do sistema de iluminação 
natural e/ou artificial (incluindo elementos 
de proteção e controle externos ou inter-
nos, como para-sóis, cortinas, películas e 
filtros em janelas ou luminárias, tipos de 
lâmpadas) favorecem a preservação das 
coleções, minimizando riscos de fotodete-
rioração (p. ex. alterações cromáticas)?

Múltipla escolha (S/N);
Campo aberto para observações.
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Nº Pergunta Alternativas

5 Há monitoramento ou já foi feita alguma 
medição da luz incidente no acervo?

Múltipla escolha (S/N).

5.1 Em caso positivo, informar como foi feita a 
medição.

Campo aberto para resposta em texto.

6 A instituição mantém algum tipo de regis-
tro e/ou controle do consumo energético 
mensal?

Múltipla escolha (S/N).

7 Que tipos de lâmpadas são utilizadas no 
museu? Pode marcar mais de um tipo.

Múltipla escolha (Incandescente / Fluorescente / 
LED / Outros – campo aberto).

8 Há filtros para radiação ultravioleta nas 
janelas e/ou nas  lâmpadas/luminárias das 
salas de exposição?

Múltipla escolha (S/N).

9 Há algum sistema de iluminação por fibra 
ótica instalado nas salas de exposição?

Múltipla escolha (S/N).

9.1 Em caso positivo, informar o fabricante e 
modelo:

Campo aberto para resposta em texto.

9.2 Em caso negativo, considera que a instala-
ção de um sistema de iluminação por fibra 
ótica melhoraria as condições de ilumina-
ção nas salas de exposição?

Múltipla escolha (S/N /Tenho dúvidas / outros) – 
campo aberto.

10 Nos últimos dois anos, o museu teve 
dificuldades para manutenção de sua in-
fraestrutura, particularmente infraestrutura 
relacionada à ilum. natural/artificial?

Múltipla escolha (S/N).

10.1 Em caso positivo, indique o(s) tipo(s) de 
dificuldade:

Troca de película UV / Troca de componentes  
sist. artificial convencional / Troca de compo-
nentes do sist. fibra ótica / Diminuição de fluxo 
luminoso em lâmpadas / Manutenção de gerador / 
Manutenção da limpeza / Mal funcionamento ou 
pane no sistema elétrico (exceto falta de energia 
por interrupção no fornecimento) / Manutenção ou 
limpeza de esquadrias / Manutenção elementos 
arquitetônicos de sombreamento / Manutenção 
e/ou custeio de sistema de climatização / Obras 
civis de construção ou reforma / Outros (campo 
aberto)

11 Observações / Informações complemen-
tares:

Campo aberto para resposta em texto.

Para entender o estado da arte em iluminação artificial nos museus pesquisados, é 
importante compreendermos a situação atual dos sistemas de iluminação das salas ex-
positivas das instituições (pergunta 3). Assim, procuramos levantar qual é o sistema de 
iluminação atual das salas expositivas: natural, artificial ou híbrido.

Sobre o monitoramento (pergunta 5), cabe destacar que o passo inicial para o con-
trole da iluminação é o conhecimento da extensão do dano que a radiação pode causar 
em quantidades incorretas, com base em dados de monitoramento principalmente nas 
salas de exposição, levando em conta que a luz é um agente de deterioração que, em 
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geral, causa danos cumulativos e irreversíveis ao acervo (TEIXEIRA E GHIZONI, 2012, 
p. 21). Ou seja, é necessário monitorar para ajustar as doses de iluminação aos padrões 
de conservação.

É igualmente importante considerar se a instituição mantém algum tipo de registro 
e/ou controle do consumo energético mensal (pergunta 6). Essa pergunta visa um con-
tato futuro, na continuidade da pesquisa, sobre a eficiência energética dos edifícios que 
abrigam coleções e dialoga com a sustentabilidade ambiental em interface com a con-
servação preventiva de coleções. Relaciona-se com a pergunta anterior, uma vez que o 
monitoramento da radiação incidente pode ser cruzado com o consumo energético e a 
eficiência do sistema de iluminação. Um exemplo seria uma lâmpada utilizada no museu 
que, pelo desgaste natural do tempo, tem o seu fluxo luminoso diminuído ao longo do 
tempo, mas continua consumindo a mesma quantidade de energia. Ademais, conhecido 
o consumo energético, é possível setorizar o uso de energia de acordo com o ambiente e 
os gastos. Para exemplificar, um edifício climatizado possui de 16 a 41% de seu consumo 
devido ao uso de ar condicionado, sendo de 30 a 63% do consumo devido à iluminação 
artificial (GHISI, 2002, p. 13). 

Acerca da pergunta sobre filtros de radiação ultravioleta (UV)  nas janelas e luminá-
rias (pergunta 8), é básico o entendimento de que a radiação UV deve ser completamente 
eliminada da área expositiva,  devido a ser a frequência que provoca mais fotodeteriora-
ção e não contribui efetivamente para o conforto visual humano (CIE, 2004, p. 22; SZCZE-
PANOWSKA, 2013, p. 24).

A pergunta 9 focou no uso de sistemas de fibra ótica, procurando averiguar o quanto 
essa tecnologia é utilizada nos museus pesquisados. A pergunta 10 foi elaborada com a 
intenção de identificar as maiores dificuldades das instituições quanto à manutenção do 
sistema de iluminação, e a pergunta 11 para a inserção de quaisquer informações adicio-
nais que o respondente julgasse conveniente para a pesquisa.

3� Resultados preliminares e discussão
Os resultados preliminares aqui apresentados foram baseados em 26 (vinte e seis) res-
postas institucionais ao questionário da pesquisa, até o fechamento deste artigo.

Das vinte e seis instituições respondentes, dez respostas foram fornecidas por pes-
soas que ocupam cargos de direção nas instituições. É interessante observar esse aspec-
to, uma vez que a visão do gestor impacta diretamente na tomada de decisão da escolha 
da melhor tecnologia de iluminação a ser aplicada na instituição.

Com relação às respostas da pergunta 1, cará-
ter histórico do edifício (figura 1), 61,5% dos museus 
respondentes estão instalados em edifícios de caráter 
histórico (tombado ou considerado de interesse para a 
preservação patrimonial).  

Figura 1: Gráfico referente às respostas da pergunta 1 – caráter 
histórico do edifício.
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A publicação Museus em Números (IBRAM, 2011, p. 99-100) revela que 82,9% das 
edificações ocupadas por museus não foram inicialmente projetadas para essa função, ou 
seja, são edificações adaptadas. Relata-se que a maior parte dos museus ocupa espaços 
arquitetônicos de caráter histórico, pelo próprio valor histórico e/ou cultural do imóvel, que 
pode ter sido ocupado por figuras importantes, usado para exercer atividades estatais no 
passado ou atrelado a conjuntos históricos e/ou circuitos culturais pelo próprio valor es-
tético, que reflete algum movimento arquitetônico e/ou elementos de determinada época. 
Na mesma publicação, informa-se a ocupação de residências, estabelecimentos públicos 
e privados, escolas, igrejas, ferrovias, instituições militares, casas de câmara e cadeia, 
espaços culturais, arquivos, bibliotecas, entre outras funções originais (IBRAM, 2011, p. 
100 e 101). Alguns destes bens imóveis históricos são tombados por uma, duas ou três 
esferas de governo em nível municipal, estadual e federal, uma vez que o próprio instru-
mento de tombamento é utilizado como ferramenta para proteger determinado patrimônio.

Figura 2: Gráfico referente às respostas da pergunta 2 – composição material do acervo.

Com relação às respostas da pergunta 2, associada à composição material do acervo 
(Figura 2), 42,3% dos museus respondentes possuem a composição de materiais orgâni-
cos, 23,1% possuem materiais inorgânicos e 46,2% materiais híbridos. Cabe destacar 
que essa pergunta poderia ser marcada por mais de uma alternativa. Dos 26 museus 

respondentes, 3 deles marcaram mais de uma alterna-
tiva, sendo a combinação das alternativas de material 
orgânico e de material inorgânico, o que os classificaria 
como tipologia de materiais híbridos.

Com relação às respostas da pergunta 3, tipo de 
iluminação (figura 3), 42,3% dos museus responden-
tes utilizam predominantemente a iluminação híbrida, 
50% utilizam predominantemente a iluminação artificial 
e 7,7% fazem uso da iluminação natural.

Figura 3: Gráfico referente às respostas da pergunta 3 – tipo de 
iluminação.
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Nota-se, na amostra, a predominância do uso da técnica de iluminação artificial. É 
necessário, assim, pensar alternativas de custo e eficiência energética com uso combina-
do de iluminação natural e/ou sistemas de iluminação artificial mais eficientes e seguros 
para o acervo, como a iluminação através do sistema remoto de fibra óptica.

Com relação às respostas da pergunta 4 (riscos de 
fotodeterioração – figura 4), 34,6% dos respondentes 
consideram que as condições do sistema de ilumina-
ção natural e/ou artificial favorecem a preservação das 
coleções, minimizando os riscos de fotodeterioração.

As instituições respondentes relataram: personali-
zação de iluminação a cada troca de expografia; uso de 
elementos arquitetônicos como varandas e janelas de 
madeira; e medidas de manutenção do tempo em que 
a iluminação permanece desligada, tempo de abertura 
do local para minimização dos riscos e tempo de janelas 
fechadas para evitar o excesso de exposição à luz solar.

Com relação às respostas da pergunta 5 (monito-
ramento da iluminação – figura 5), 26,9% informaram 
realizar monitoramento e medição de luz incidente no 
acervo. Foi relatado o uso de luxímetros (manuais) e, 
em alguns casos, de registradores (dataloggers) em sa-
las de exposição. Também foi informado que a ilumina-
ção é periodicamente analisada pela equipe de conser-
vação e que a medição é realizada no momento da 
definição de quais películas de filtragem UV seriam uti-
lizadas ou com monitoramento realizado na montagem 
de cada exposição. Há um relato de que funcionários do 
museu também realizam o monitoramento a olho nu.

É desejável que o monitoramento seja contínuo 
por pelo menos 12 (doze) meses para o cálculo de mé-
dias anuais e verificação da ocorrência de variações 
sazonais (REILLY et al., 2007, p. 127). A norma técnica 
CIE 157/2004 (CIE, 2004) discrimina categorias de fo-
tossensibilidade dos materiais componentes de cole-
ções e indica diretrizes para o monitoramento e contro-
le da fotodeterioração.

É alarmante o fato de que 73,1% das instituições 
não realizam a medição da luz incidente no acervo, ten-
do em vista a relevância deste agente de deterioração.

Com relação às respostas da pergunta 6 (moni-
toramento de consumo energético – figura 6), 42,3% 
mantém registro e/ou controle do consumo energético 
mensal. Essa pergunta visa um contato futuro, na con-
tinuidade desta pesquisa, sobre a eficiência energética 
dos edifícios que abrigam coleções. 

Figura 4: Gráfico referente às 
respostas da pergunta 4 – riscos de 
fotodeterioração.

Figura 5: Gráfico referente às respostas 
da pergunta 5 – monitoramento da 
iluminação.

Figura 6: Gráfico referente às respostas 
da pergunta 6 – monitoramento de 
consumo energético.
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Com relação às respostas da pergunta 7 (tipos de lâmpadas – figura 7), 9 instituições 
respondentes informaram utilizar lâmpadas de LED; 3 delas utilizam lâmpadas fluores-
centes; 6 delas fazem uso combinado de LED e fluorescentes; 2 utilizam incandescentes 
e LEDs; 1 combina o uso de incandescentes e fluorescentes; e 5 delas fazem uso combi-
nado de LED, fluorescentes e incandescentes. Nota-se grande adesão das instituições à 
iluminação utilizando lâmpadas LED, o que provavelmente está relacionado à durabilida-
de e eficiência. 

Figura 7: Gráfico referente às respostas da pergunta 7 – tipos de lâmpadas utilizadas.

Cabe comentar que diversos tipos de lâmpadas podem ser usados no sistema de 
iluminação por fibra ótica. O sistema permite iluminar diversos pontos a partir de uma 
única lâmpada fonte (KAY, 1999, p. 6), o que tende a reduzir o número de lâmpadas, sen-
do possível o uso de uma única lâmpada para iluminar diferentes pontos – por exemplo, 
diferentes vitrines ou obras ao mesmo tempo –, otimizando o consumo, diminuindo a ne-
cessidade de manutenção e aumentando a eficiência energética.

Com relação às respostas da pergunta 8 (filtros UV – figura 8), 23,1% das institui-
ções respondentes informaram fazer uso de filtros para radiação. Este resultado indica 
precariedade no controle da radiação UV no ambiente interno, o que pode estar relacio-

nado com questões de capacitação da equipe para 
especificar os filtros ou dificuldades na manutenção e 
durabilidade dos mesmos.

Com relação às respostas da pergunta 9 (uso de 
fibra ótica – figura 9), 96,2% não possuem instalação 
de sistemas de iluminação por fibra ótica em seus 
espaços, ou seja, apenas uma das vinte e seis insti-
tuições na amostra informou utilizar o sistema. A ins-
tituição que utiliza o sistema informou que faz uso da 
fibra ótica lateral, não sabendo informar o fabricante. 
Portanto, considerando o uso de fibra ótica lateral ape-
nas para fins estéticos/cenográficos, a totalidade dos 
museus pesquisados nesta amostra preliminar não faz 
uso da tecnologia de iluminação por fibra ótica para ilu-
minação de desempenho.

Figura 8: Gráfico referente às respostas 
da pergunta 8 – uso de filtros UV em 
janelas ou luminárias.
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Figura 9: Gráfico referente às respostas da pergunta 9 – uso de fibra 
ótica para iluminação.

A segunda parte da pergunta 9, para os respon-
dentes que não possuíam sistemas de fibra ótica, ava-
liou se consideram que a adoção desse sistema pode-
ria melhorar as condições de iluminação nas salas de 
exposição, com intuito de observar se as instituições 
têm conhecimento dos benefícios do sistema de fibra 
ótica para iluminação das coleções que salvaguardam 
(figura 10).
Figura 10: Gráfico referente às respostas da pergunta 9.2 – avaliação 
do uso de fibra ótica para melhorar as condições de iluminação.

Observa-se que a maioria dos respondentes tem dúvidas sobre o sistema de ilumina-
ção por fibra ótica. As dúvidas foram indicadas na pergunta 9.2.1 do questionário. Duas 
instituições relataram a necessidade de um estudo prévio para emitir opinião sobre o as-
sunto. Houve seis afirmações de desconhecimento do sistema de iluminação por fibra 
ótica. Uma instituição informou não ter planejamento de iluminação e que iria inseri-lo 
após a aplicação deste questionário. Foi relatado ainda que a fibra utilizada em uma das 
exposições é meramente cenográfica. Uma das instituições relatou que não há dúvidas 
sobre a necessidade de substituição da iluminação de fonte fluorescente em exposições, 

porém possuía dúvidas se a melhor opção de substitui-
ção era para a fibra ótica, não parecendo interessante 
a substituição no caso de LEDs.

Observa-se a falta de conhecimento sobre o siste-
ma de iluminação por fibra ótica e seu funcionamento, 
em especial sobre a separação do que seria um siste-
ma de iluminação (composto por partes além da lâmpa-
da) e a própria lâmpada. Isso ocorreu, por exemplo, na 
afirmação de que não seria interessante a substituição 
das lâmpadas de LED por fibra ótica, sendo que fibra 
ótica não é uma lâmpada, mas um sistema que pode 
ser alimentado pela própria lâmpada de LED, ou outros 
tipos de lâmpada.

Figura 11: Gráfico referente às respostas 
da pergunta 10 – ocorrências de 
manutenção.
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Com relação às respostas da pergunta 10, manutenção e ocorrências nos últimos 
dois anos (figura 11), 61,5% das instituições apontaram tais ocorrências. 

É notável que os sistemas convencionais de iluminação artificial são objeto de ma-
nutenção constante e dificultosa, uma vez que, em cada ponto de luz, encontra-se uma 
lâmpada. O fato de existir uma fonte única de luz no sistema de fibra ótica diminui a neces-
sidade de manutenção – bem como seus custos – e cria uma iluminação mais uniforme e 
bem desenvolvida, evitando a aquisição de lâmpadas de temperatura de cores diferentes 
umas das outras para iluminar o mesmo espaço, bem como a quebra estética pela com-
binação inadequada de lâmpadas de temperatura de cores diferentes em um mesmo am-
biente – para a iluminação geral, por exemplo. Além disso, evita o problema de binagem 
das lâmpadas de LED na aquisição de lâmpadas de diferentes lotes de fabricação, o que 
ocorreria na troca de uma lâmpada, por exemplo. No fenômeno de binagem, a variação 
dos materiais na fabricação da própria lâmpada pode trazer variações que alteram a tem-
peratura de cor e o índice de reprodução de cores da lâmpada (MIER, 2016, p. 88).

Com relação às respostas da pergunta 10.1, ocorrências de manutenção (Figura 
12), as instituições informaram, de maneira uniforme, que a troca de lâmpada dentro das 
especificações é um problema. O custo alto dos equipamentos e lâmpadas também foi 
mencionado.

Um dos respondentes ressaltou que as exposições em seu espaço são distribuídas 
em diferentes edificações e, por esse motivo, possuem sistemas de iluminação distintos 
instalados em períodos diferentes. Foi também relatado que as contas de energia são 
encaminhadas à sede governamental, não sendo de amplo conhecimento os seus valores 
e consumo. Dificuldade financeira e problemas de infraestrutura foram ressaltados, bem 
como a necessidade de um plano de manutenção. Foi esclarecido que uma das institui-
ções adequa a iluminação de acordo com cada expografia ou necessidade individual das 
exposições e do acervo.

Figura 12: Gráfico referente às respostas da pergunta 10.1 – ocorrências de manutenção.

Na etapa final da pesquisa, as observações apresentadas pelos respondentes nos 
campos abertos do questionário de pesquisa serão processadas para identificação dos 
termos mais frequentes.
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4� Considerações finais
Espera-se, como resultado desta pesquisa, um melhor entendimento do estado da arte 
da iluminação de museus, seu consumo e eficiência energéticos, particularmente de sis-
temas de iluminação utilizando fibra ótica, na amostra pesquisada sob a perspectiva da 
conservação preventiva de coleções, em diálogo com a eficiência energética e a susten-
tabilidade econômica e ambiental.

O processamento das respostas ao questionário eletrônico, posteriormente comple-
tadas com informações mais detalhadas sobre os museus respondentes, vai gerar infor-
mações importantes para a compreensão do impacto dos sistemas de iluminação nas 
condições de conservação das coleções. Esses resultados poderão auxiliar e fundamen-
tar a tomada de decisão de gestores na elaboração de políticas institucionais de preser-
vação de acervos, infraestrutura e segurança, com base em princípios de conservação 
preventiva.

Investigar o estado da arte é o primeiro passo de qualquer pesquisa científica, uma 
vez que possibilita conhecer o objeto de pesquisa. Ato contínuo, é possível entender me-
lhor as demandas luminotécnicas e de conservação dos museus, bem como as opções 
tecnológicas projetuais aplicadas à área da arquitetura de museus, em interface com a 
preservação do patrimônio cultural.

Os resultados da pesquisa podem ser usados como um panorama ou parâmetro para 
o cenário brasileiro das instituições museais no que tange às condições de conservação 
de coleções. Além disso, poderão informar a tomada de decisão dos gestores dessas 
instituições no que tange às políticas institucionais, composição do material das coleções, 
infraestrutura e segurança, com base nos princípios da conservação preventiva, eficiência 
energética e gerenciamento ambiental.
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• Resumo
Apesar da força discursiva do objeto – configurado na produção artística ou no artefato –, 
nos últimos anos, inúmeras coleções de museus foram destruídas por atos de vandalismo, 
crimes de guerras, negligência e acidentes. A perda dessas coleções pode ser analisada 
sob a ótica da perda do potencial de estudos, mas acima de tudo através da compreensão 
do impacto dessas perdas em relação ao esvaziamento de vozes de comunidades nati-
vas remanescentes; destruição da memória de grupos ou sociedades com propriedades 
religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais particulares; e  do desaparecimento dos 
modos de produção de artefatos, tanto em relação aos objetos de uso cotidiano, quanto 
em relação aos objetos simbólicos. Tais perdas são agravadas quando dimensionamos o 
impacto da destruição de acervos oriundos de comunidades extintas, cuja única memória 
permanece viva nos vestígios culturais deixados. No Brasil, o impacto dos incêndios em 
museus públicos amplifica essas questões. Esta apresentação pretende discutir questões 
conceituais e técnicas que envolvem a proteção de acervos em museus e faz parte da 
pesquisa financiada pelo CNPq, Protocolos de gestão sustentável de acervos em mu-
seus: competências técnico-científicas para a definição de standards, recomendações e 
políticas públicas de salvaguarda. 
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• Abstract
Despite the discursive force of the object – organized by the artistic production or by the 
artifact –, in recent years, countless collections have been destroyed by acts of vandalism, 
war crimes, negligence, and accidents. The loss of these collections can be analyzed from 
the perspective of the potential loss of their studies but, above all, by understanding the 
impact of these losses in relation to the emptying of  native communities’ voices; destruc-
tion of the memory of religious, racial, political, cultural, and territorial properties of certain 
groups or societies; and the disappearance of production systems, both concerning every-
day  and symbolic objects. Such damages are aggravated when we dimension the impact 
of the destruction of extinct communities’ collections, whose only memory remains alive 
in the cultural vestiges left in museums. In Brazil, the impact of fires on public museums 
amplifies these issues. This presentation intends to discuss the conceptual and technical 
issues surrounding the protection of collections in museums and is part of the research 
funded by CNPq: Protocols for the sustainable management of collections in museums: 
technical-scientific competences for the definition of standards, recommendations, and 
public safeguard policies.

Keywords: standards; preservation; preventive conservation.

1� Introdução
Apesar da força discursiva do objeto – configurado na produção artística ou no artefato 
–, nos últimos anos, inúmeras coleções de museus ao redor do mundo foram destruídas 
por atos de vandalismo, crimes de guerras, negligência e acidentes. A perda dessas co-
leções pode ser analisada sob a ótica da perda do potencial de estudos, mas acima de 
tudo através da compreensão do impacto dessas perdas em relação ao esvaziamento de 
vozes de comunidades nativas remanescentes, grupos ou sociedades com propriedades 
religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais particulares, a partir do desaparecimen-
to da memória dos modos de produção de artefatos, tanto em relação aos objetos de uso 
cotidiano, quanto em relação aos objetos simbólicos.

Tais perdas são agravadas quando dimensionamos o impacto da destruição de acer-
vos oriundos de comunidades extintas, cuja única memória permanece viva nos vestígios 
culturais deixados.

Cada vez mais, percebemos que os objetos são capazes de lançar luz e ampliar as 
vozes, assim como revisitar questões e propor novas óticas, quebrar paradigmas consue-
tudinários e rever modelos de análise, aproximação, acesso e apropriação.

Desde a Carta de Nova Zelândia de 1992, comunidades indígenas reivindicam sua 
atuação como agentes de preservação de sua própria cultura, herdeiros de seus objetos, 
donos de sua própria memória e entes capazes de discutir os significados de sua própria 
cultura material e imaterial. O Tratado de Waitangi (1840) é a base histórica da confirma-
ção da sociedade indígena como mantenedora e guardiã de sua própria cultura, confirma-
da em seu texto: 
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This interest extends beyond current legal ownership wherever such heritage 
exists. Particular knowledge of heritage values is entrusted to chosen guardians. 
The conservation of places of indigenous cultural heritage value therefore is con-
ditional on decisions made in the indigenous community and should proceed 
only in this context. Indigenous conservation precepts are fluid and take account 
of the continuity of life and the needs of the present as well as the responsibilities 
of guardianship and association with those who have gone before. In particular, 
protocols of access, authority and ritual are handled at a local level. General prin-
ciples of ethics and social respect affirm that such protocols should be observed. 
(ICOMOS, 1992, p.1)

Portanto, objetos não devem ser vistos como um produto manifesto fora da vida so-
cial, alheio a sua existência e ignorante de seus valores, mas como uma manifestação 
integrada à complexa rede das relações sociais. Desde o momento em que o homem atua 
sobre a matéria, o discurso entre esta matéria e a humanidade já está presente. A obra de 
arte e o objeto tornam-se possíveis e vivem por intermédio de uma relação integrada com 
a sociedade; caso contrário, seus discursos inexistem.

Berenson (1972, p. 230) afirma que nenhuma história pode ser escrita sem valores 
postulados, conscientemente manifestos ou inconscientemente supostos. Os objetos ad-
quirem valor pelas mãos do conhecimento, mas o conhecimento não é um produto en-
gessado ou existente fora de uma rede de intercomunicações. Enunciados são revistos, 
assim como a percepção dos objetos.

O objeto existe enquanto um elemento a ser preservado quando lhe é imputado um 
valor histórico, artístico e cultural. Assim, a noção de objeto permeia duas possibilidades 
de significados na rede das trocas simbólicas: o valor é dado em função da luz que ele traz 
ao conhecimento e é inerente à sua condição estética, fazendo com que os parâmetros 
oscilem entre esses polos. 

De fato, tanto a cultura material como a história das artes referem continuamente 
objetos que não teriam sentido sem este dado imprescindível: a referência ao objeto con-
creto e também ao valor estético que concorre para lhe definir a especificidade, ambos 
interligados pelas várias análises discursivas. O modo de ver de uma sociedade não é um 
modo de ver único, mas vários modos de ver, determinados por uma relação contínua e 
circular entre o saber erudito e o saber popular. Os diversos níveis sociais influenciam-
-se mutuamente, ainda que de maneira diferenciada, estabelecendo um comportamento 
característico intimamente ligado à sua história, tempo e lugar. Walter Benjamin afirma: 
“o cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, 
leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 
perdido para a história” (1985, p. 223). Assim, todo produto da ação humana torna-se um 
documento fundamental para o resgate do passado: a produção artística destaca-se não 
apenas como objeto inserido no sistema das artes, mas como um produto elaborado pela 
consciência humana, e, deste modo, o registro de uma mentalidade, uma época, uma 
ideologia e um modo de fazer; isto é, a força do registro artístico consiste em determinar, 
por intermédio de um ato voluntário, uma parcela do mundo visível. 

A partir dessas reflexões, é possível perceber a transformação dos sentidos em rela-
ção aos objetos; porém, não é possível localizar os parâmetros que determinam quais são 
os objetos que merecem lugar nos enfoques da preservação e do sistema de organização 
da memória, a partir dos espaços museológicos: a exceção; o raro; o documento; a obra 
de arte; o artesanato; o sagrado; o profano; o cotidiano; o incomum? 
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Considerando a função social dos acervos, em 2015, o IBRAM (Instituto Brasileiro 
de Museus) assumiu o protagonismo internacional da elaboração da Recomendação re-
ferente à Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, sua Diversidade e seu Papel na 
Sociedade, aprovada na UNESCO. O texto é uma referência para as políticas públicas de 
gestão, interpretação, uso e difusão de acervos, destacando o papel dos museus e suas 
coleções no campo do resgate das memórias.

Na atualidade, os estudos relacionados à memória reivindicam as mobilidades de 
percepção e revisitação dos sentidos atribuídos. Na introdução de A memória, a história e 
o esquecimento (2007, p. 23), Paul Ricoeur questiona: “De que há lembrança? De quem 
é a memória?”.

Essas duas perguntas estabelecem os princípios fundamentais que determinam 
a demanda da preservação da cultura material na atualidade. O império dos sentidos 
sobre os objetos têm sido construído pela lógica colonialista ancorada em uma única 
visão de mundo e, a partir do momento em que ocorre o deslocamento das estruturas 
de dominação para as estruturas singulares, os objetos adquirem sentidos polifônicos e 
políticos, múltiplas vozes escondidas por trás de um único denominador. A preservação 
material das coleções garante a todos os atores esquecidos, omitidos e ignorados a 
possibilidade do estabelecimento de novos diálogos, conexões e apropriações, gerando 
uma outra relação de memória para com as coleções expostas ou ocultas nas reservas 
técnicas dos museus.

Assegurar a proteção dessas coleções é fundamental, principalmente se considerar-
mos: políticas de descarte geradas de forma inconsequente, a partir da premissa de que 
a digitalização garante a preservação; a falta de planos museais voltados à prevenção de 
danos subsidiados por protocolos de gestão técnico-científica e a carência de políticas 
públicas, tanto em relação ao apoio às pesquisas quanto aos princípios norteadores que 
suportam o sistema legal de proteção ao patrimônio cultural; os editais de fomento direcio-
nados a medidas protetivas ou a formação de profissionais de museus capacitados para 
atuar no campo da documentação, diagnóstico e conservação preventiva.

O texto que apresentamos para o encontro procura articular as bases epistemológi-
cas, metodológicas e conceituais que suportam o projeto Protocolos de gestão susten-
tável de acervos em museus: competências técnico-científicas para a definição de stan-
dards, recomendações e políticas públicas de salvaguarda, desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa ARCHE e vinculado aos Programas de Pós-Graduação em Artes e em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG. 

Ao longo de sua condução, esperamos demonstrar a demanda do diálogo em uma 
via de mão dupla sobre o significado plural da memória exposta na cultura material e a 
demanda técnico-científica para sua proteção.

2� Memória, esquecimento e destruição das coleções
Nos últimos anos, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, assistimos inúme-
ras perdas de importantes coleções, insubstituíveis em relação ao seu valor intrínseco e 
ao seu potencial de pesquisa, como resultados de vandalismos, crimes, negligências e 
desastres naturais.
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Em 2010, o incêndio do Instituto Butantã destruiu um dos maiores acervos vivos de 
cobras tropicais do mundo, estimado em oitenta mil exemplares, além de milhares de 
aranhas e escorpiões; em 2013, o incêndio do Memorial da América Latina arruinou os 
interiores do auditório Simón Bolívar, parte integrante do complexo, além danificar total-
mente a tapeçaria da artista Tomie Ohtake que recobria uma de suas paredes; em 2015, 
o incêndio do Museu da Língua Portuguesa atingiu principalmente a torre do museu, ins-
talado no prédio da Estação da Luz, consumindo todo seu acervo, em sua maioria, digital.

No entanto, nenhuma perda foi tão irreparável em relação à memória nacional quanto 
o incêndio que consumiu toda a exposição e todas as reservas técnicas do prédio principal:

On the night of September 2nd, 2018, one of the greatest tragedies in the fields 
of science and culture befell Brazil: the burning of the National Museum, a fe-
deral patrimony and research center linked to the Federal University of Rio de 
Janeiro (UFRJ). The disaster affected not only Brazilian scholars and the public, 
but was a tragedy felt around the globe in view of the importance and signifi-
cance of its collections to humanity worldwide. Priceless objects lost to the fire 
include: the Throne of the Kingdom of Dahomey offered to King João VI by King 
Adandozan in 1811; linguistic recordings of Brazilian indigenous communities 
now extinct; the oldest human remains found in Brazil, named “Luzia”; remnants 
of the Maxakalisaurus topai, a sauropod dinosaur found in Minas Gerais; ethno-
graphic collections composed of cultural artefacts from all continents; and inter-
national archaeological collections, including Pompeian frescoes and the Egyp-
tian collection of Pedro II, as well as the national archaeological collection. The 
entomological collection alone, consisting of about five million insects, including 
specimens collected by the naturalist Fritz Müller, a popularizer of Charles Da-
rwin’s ideas, was a horrific loss to scientific communities internationally. In short, 
more than two hundred years of research in several significant areas of science 
were impacted by the fire (FRONER; RODRIGUES-CARVALHO, 2019, p. 9).

Essas tragédias tornam expostas a falta de protocolos antecedentes às perdas que 
poderiam minimizar os prejuízos; bem como a carência de gestão documental, capaz de 
informar com clareza à população e aos órgãos públicos os bens perdidos ou danificados; 
ou a inexistência de projetos de controle, combate e evacuação em caso de incêndio que 
poderiam mitigar os danos.

Em 2011, o ICCROM efetuou uma pesquisa encomendada pela UNESCO indicando 
que 60% das coleções em armazenamento estão em risco, seja por questões de gestão 
e documentação, edificação, mobiliário ou acondicionamento inadequados, e que essa 
situação existe em todos os países, independentemente do seu nível de desenvolvimento. 
Também indicando que, em média, apenas 10% das coleções dos museus são exibidas e 
acessíveis ao público, enquanto 90% estão armazenadas. 

A maior parte das perdas ocorrem, exatamente, nas áreas de guarda, significando a 
destruição ou a degradação da maioria dos objetos pertencentes aos acervos museais. 
Torna-se mais temerária essa situação quando as instituições são incapazes de informar 
à sociedade quais bens culturais foram perdidos ou danificados, simplesmente por falta 
de uma política mínima de catalogação, inventário, documentação ou geração de base de 
dados. Como consequência da falta desta documentação, comunidades ali representadas 
jamais saberão quais objetos relacionados à sua própria cultura foram perdidos.

Em 2019, a 34ª Assembleia Geral do ICOM, em Kyoto-Japão, aprovou a resolução 
Measures to safeguard and enhance collections in storage throughout the world. Este 
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documento não é o único, mas demonstra a premência de ações técnico-científicas em 
relação à proteção de acervos. O princípio que gerou este documento decorre de um 
longo amadurecimento da área. Contudo, não estabelece determinações específicas, 
mas como estruturação de princípios amparados em conceitos gerais sobre significado. 
O documento conclama aos membros do ICOM, instituições, governos e profissionais de 
museu a:

• take all measures to reduce risks for collections in storage throughout the world. 
This includes allocating funds and making use of all available tools and methodo-
logies at their disposal, ensuring museums’ mission for research, education, and 
enjoyment by present and future generations.
• recognize the importance of culture in its various forms in time and space, and 
the need to adopt appropriate methods to preserve natural and cultural testimo-
nies, in their diversity, in national and international development policies, in the 
interest of communities, peoples and countries.
• reaffirm that different kinds of institutions of memory have a fundamental value 
as custodians of heritage, and that their role involves preserving the material 
characteristics and documentation of their collections for further study, exhibi-
tion, and access.
• consider the fundamental mission of museums, libraries, archives and other 
institutions of memory to preserve, produce knowledge and give access to mate-
rial culture, thereby contributing to the wide diffusion of culture and the education 
of humanity for justice, freedom and peace.
• further affirm that the preservation of collections contributes to the enhance-
ment of human rights, as set out in the Universal Declaration of Human Rights, 
and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; and
• commit to strengthen the role of Conservation Science and Heritage Science in 
the production of specialized knowledge for the preservation and conservation of 
collections in favor of the protection of cultural and natural heritage, considering 
their role and related social responsibilities.
• rethink the management of cultural heritage, and in particular the policies, prac-
tices and exhibiting criteria of collections stored in deposits (ICOM, 2019).

Apesar dos avanços, tanto em relação às discussões apontadas na Recomendação 
referente à Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, sua Diversidade e seu Papel 
na Sociedade (2015) quanto em relação à resolução adotada pelo ICOM em 2019, há, 
no sistema de museus, uma demanda emergencial para o desenvolvimento, a aplicação 
e a adoção contínua de ações de salvaguarda, subsidiadas por competências técnico-
-científicas.

A inexistência de um campo interdisciplinar voltado à Ciência do Patrimônio, tanto 
nas agências de pesquisa brasileiras – notadamente CAPES e CNPq – produz uma lacu-
na epistemológica, além da falta de subsídios voltados às pesquisas relacionadas a essa 
área de conhecimento.

No Reino Unido, em 2010, o relatório National Heritage Science Strategy (NHSS) 
foi produzido para abordar a pesquisa sobre Ciência e Patrimônio junto à House of Lords 
Science and Technology. A pesquisa constatou que o setor estava fragmentado e subva-
lorizado e recomendou que o setor do patrimônio deveria se unir no desenvolvimento de 
uma estratégia nacional ampla para a Ciência do Patrimônio (FRONER, 2018). 
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A compreensão histórica da Ciência do Patrimônio, bem como seus avanços no cam-
po do conhecimento são indispensáveis para a geração de ações que permitam a preser-
vação das coleções e dos mecanismos de acesso, interpretação e uso das memórias dos 
objetos. 

3� Protocolos de gestão sustentável de acervos em museus: compe-
tências técnico-científicas para a definição de standards, recomen-
dações e políticas públicas de salvaguarda

Na realização desta investigação, propomos uma revisão dos termos “protocolo” e “stan-
dard”, as suas históricas retrospectivas com base na etimologia das palavras e as atribui-
ções de conceito, conforme empregados pelos diversos autores que tratam dos temas 
correlacionados às áreas que compõem esta pesquisa. 

Inicialmente, o conceito de protocolo1 utilizado está associado às imputações defini-
das em dicionário da língua portuguesa: “um documento que incorpora uma declaração 
oficial de uma regra ou regras”, bem como “um documento que especifica princípios na-
cional ou internacionalmente acordados.” Assim, as normatizações que regem as políticas 
de aquisição e descarte, o acesso às pesquisas e as condutas específicas dos setores 
em relação às coleções, podem ser consideradas protocolos de gestão. Por sua vez, o 
conceito de standard, recorrente nas línguas inglesa2 e portuguesa3, é empregado como 
“padrão”, “tipo”, “modelo”, termos mais específicos aos parâmetros de modelagem, como 
temperatura, umidade relativa, iluminação, vibração, ruído, índice de poluentes e particu-
lados, próprios do campo da Conservação Preventiva; e, em relação aos sistemas com-
putacionais, próprios da Ciência da Informação.

Cabe ressaltar que este último termo vem continuamente sendo absorvido no campo 
da Conservação Preventiva e da Ciência da Conservação, fundindo ambas as terminolo-
gias. De acordo com Rebeca Alcantara (2002, p. 5):

In recent times, a standard has come to mean “a document embodying an official 
statement of a rule or rules” as well as “a document specifying nationally or in-
ternationally agreed principles for manufactured goods, procedures, etc.” Thus, 
a museum’s rules for allowing access to its collections could be considered a 
standard.

Durante a década de 1960, surgem os primeiros artigos que usam a palavra “stan-
dard” em relação às medidas preventivas de conservação. Um dos primeiros foi Stan-
dards of Exposure to Light de Robert Feller (1963), relacionado ao uso do “Blue Wool 
Scale”, amostras de tecido azul que aferiam o impacto da incidência de luz nos objetos. 
Sua pesquisa contribuiu para a apropriação da ISO 105, aplicada à indústria têxtil, como 
um método de testagem para medir a resistência da cor à luz. 

1   HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2009, p. 1566.
2   Standard. 1. Something considered by an authority or by general consent as a basis of comparison; an approved model. 2. An object 
that is regarded as the usual or most common size or form of its kind: We stock the deluxe models as well as the standards. 3. A rule or 
principle that is used as a basis for judgment: They tried to establish standards for a new philosophical approach. 4. An average or nor-
mal requirement, quality, quantity, level, grade, etc.: His work this week hasn’t been up to his usual standard. The New Shorter Oxford 
English Dictionary, Vol. 2, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 3028.
3    HOUAISS, op. cit, p.1777.



Yacy-Ara Froner; Luiz Antônio Cruz Souza; Willi de Barros Gonçalves; 
Ana Carolina Motta Rocha Montalvão; 

ISBN 978-65-00-41614-5 - Destruição e proteção de acervos em museus - p. 406-418

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

413

The International Organization for Standardization (ISO) currently defines stan-
dards as documented agreements containing technical specifications or other 
precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of cha-
racteristics, to ensure that materials, products, processes, and services are fit for 
their purpose (ALCANTARA, 2002, p.6). 

Voltado majoritariamente à indústria, no campo da Conservação Preventiva, a ISO é 
utilizada para comprovar a qualidade dos exames e procedimentos nos estudos da mate-
rialidade dos bens culturais.

Em virtude do volume considerável de documentos levantados, a sistematização pro-
posta nesta investigação procurou estabelecer inter-relações entre as fontes e a geração 
de parâmetros sintéticos em relação aos protocolos de gestão conservativa de coleções 
em museus. Assim, a metodologia que subsidia esta investigação está vinculada ao es-
tudo do desenvolvimento de standards, normatizações, recomendações e protocolos de 
gestão conservativa de acervos em museus a partir de documentos já estabelecidos na 
área, procurando identificar os princípios comuns e as orientações práticas advindas des-
se estudo, visando suportar prioritariamente as políticas públicas no Brasil, mas também 
apresentar um produto conceitual de referência para a comunidade internacional.

Gestão conservativa ou gestão em conservação estabelece um recorte específico na 
pesquisa, uma vez que está relacionado às questões determinadas pelo campo da Con-
servação Preventiva, ainda que integrado com outras áreas, demandando delas uma as-
sociação interdisciplinar a partir de uma compreensão de suas competências exclusivas.

Ao propor uma definição clara dos termos, procuramos contribuir para o estabeleci-
mento de documentos normativos internos aos museus que abarquem as orientações in-
ternacionais, independente da diversidade das tipologias museais, uma vez que os princí-
pios instrucionais genéricos podem ser vistos como estruturantes, capazes de se adaptar 
às distintas realidades de forma inclusiva.

Do mesmo modo, propomos que o levantamento dos instrumentos normativos se 
torna fundamental para o estabelecimento do percurso da área.

• Instrumentos normativos
Ao discutir os parâmetros técnico-científicos para a geração de protocolos e standards 
voltados à gestão conservativa de acervos em museus, por meio da compilação e análise 
dos documentos basilares estruturados desde o encontro de Madrid (1934), mapeamos 
conceitos estruturantes da área, a partir de sua origem e por meio da compreensão de sua 
evolução. Como objetivo desta investigação, procuramos sistematizar os instrumentos 
normativos relacionados à gestão de salvaguarda de coleções, com o intuito de compre-
ender as transformações dos parâmetros, conceitos, modelos e ferramentas desenvolvi-
dos na área. 

Cabe pontuar que, para a sistematização da recomendação Measures to safeguard 
and enhance collections in storage throughout the world, aprovada em Kyoto-Japão, na 
34ª Assembleia Geral do ICOM, em 2019, o grupo de trabalho do ICOM-CC levantou a 
seguinte documentação:
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a) Museographie, Architecture and Management of Art Museums, organizada em 
1934, em Madrid pela Liga das Nações, durante a qual se levantou a situação alarmante 
de coleções nos depósitos de museus;

b) A Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Ex-
port and Transfer of Ownership of Cultural Property, adotada pela Conferência Geral da 
UNESCO em sua 16ª sessão em 1970, em Paris;

c) A 1st International Conference on Museum Storage, organizada em 1976 pelo 
ICOM, em parceria com o Smithsonian Institution, em Washington D.C., que instou aos 
profissionais de museu a dar atenção imediata à gestão de Reservas Técnicas em museus;

d) A resolução D2, votada na mesma conferência em 1976, que exigia que o ICOM 
criasse um Comitê Internacional de RTs de Museus, o qual nunca foi criado;

e) As publicações da UNESCO sobre o tema, enfatizando Museum Collection Stora-
ge (1979) e Collection Storage (1995), as quais afirmam que “na verdade, provavelmente 
mais danos foram causados   às coleções de museus por meio de armazenamento impró-
prio do que por qualquer outro meio”;

f) O relatório Standards in Preventive Conservation: Meanings and Applications, pro-
duzido por Rebeca Alcántara, em 2002, no ICCROM;

g) A resolução aprovada na XXVII Assembleia Geral do ICCROM, em 2011, sobre a 
necessidade de uma estratégia global para abordar a situação das coleções em armaze-
namento em todo o mundo;

h) O resultado da pesquisa ICCROM-UNESCO de 2011, indicando que 60% das co-
leções em armazenamento estão em risco, seja por questões de gestão e documentação, 
edificação, mobiliário ou acondicionamento inadequados, e que essa situação existe em 
todos os países, independentemente do seu nível de desenvolvimento. Também indican-
do que, em média, apenas 10% das coleções do museu são exibidas e acessíveis ao 
público, enquanto 90% estão armazenadas;

i) Declaration on the Collections Preservation Environment, o qual é proposto em um 
encontro organizado pelo Smithsonian Institute, em 2013;

j) A Recomendação sobre a Proteção e Promoção de Museus e Coleções, sua Di-
versidade e seu Papel na Sociedade, articulada pelo IBRAM e pelo ICOM-BR, adotada 
pela Conferência Geral da UNESCO em sua 38ª Sessão, em 2015, em Paris.

Em relação ao último instrumento normativo, o documento de trabalho 38 C/25, da 
38a Sessão da Conferência Geral da Unesco, denominado Proposal for a non-binding 
standard-setting instrument on the protection and promotion of various aspects of the role 
of museums and collections, reconhece a importância do estabelecimento de normativos.

Antecedem a essas discussões, a responsabilidade estabelecida no Artigo 2.23 do 
Código de Ética do ICOM, que afirma: “É uma responsabilidade essencial dos membros 
da profissão de museu criar e manter um ambiente de proteção para as coleções sob seus 
cuidados, sejam elas armazenadas, expostas ou em trânsito.” (2009, p.23).

Concomitantemente ao desenvolvimento de padrões de conservação no campo de 
bens culturais móveis, a partir da década de 1970, estudos começam a estabelecer stan-
dards no campo da conservação-restauração de edifícios e sítios. Em 1975, os Estados 
Unidos desenvolveram suas Standards for the Treatment of Historic Properties. 
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Durante os últimos cinquenta anos, as normas que tratam da conservação preventiva 
e da gestão de coleções procuraram auxiliar, principalmente, na orientação de políticas 
públicas em estados ou regiões específicas:  

• Na Rússia, em 1973, Recommendations on Projecting Artificial Light in Museums, 
elaborada pelo Ministério da Cultura;

• No Canadá, Standards for Saskatchewan Museums (1991) e Standards for Mani-
toba Museums (1995) foram produzidos no contexto de associações regionais; 

• Na Inglaterra, distintos instrumentos gerados entre 1990 e a atualidade, a partir da 
Museums and Galleries Commission, de Londres;

• Na Venezuela, Normativas técnicas para museos (1991), elaborada pelo Consejo 
Nacional de la Cultura;

• Standard di qualità dei musei (2001), desenvolvido pelo Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali da Itália;

• Nos EUA, Preservation of Historical Records, em 1986, pelo National Research 
Council e Draft Environmental Standards for Exhibiting Library & Archival Materials, em 
1995, pela National Information Standards Organization; Standards for Museum Exhibi-
tions and Indicators of Excellence, em 2012, pela AAA;

Internacionalmente, no âmbito do ICOM:

• ICOM Guidelines for Loans (ICOM Secretariat, 1974);
• Labelling and Marking Objects (CIDOC Fact Sheet 2, 1993);
• Guidelines for Disaster Preparedness in Museums (ICMS, 1993);
• Registration Step by Step: When an Object Enters the Museum (CIDOC Fact 

Sheet 1, 1993);
• International Guidelines for Museum Object Information: the CIDOC Information 

Categories (CIDOC, 1995);
• International Core Data Standards for Ethnology/Ethnography (CIDOC, 1996);
• The CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC, 2001; 2011);
• University Museums and Collections – Importance, Responsibility, Maintenance, 

Disposal and Closure (UMAC, 2007);
• Lightweight Information Describing Objects (CIDOC, 2010);
• Recommendations for Identity Photography (CIDOC, 2010);
• Statement of Principles of Museum Documentation (CIDOC, 2012);
• Environmental Guidelines: ICOM-CC and IIC Declaration (ICOM-CC, 2014);
• Best Practice in Museum Education and Cultural Programmes (ICOM-CECA, 2017);
• Education Toolkit, Methods and Technique from Museum and Heritage Education 

(ICOM-CECA/LCM, 2017);
• Natural History Museums Conference Planning Guide (NATHIST, 2018);
• Guidelines on Deaccessioning of the International Council of Museums (ETH-

COM, 2019).
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O que é possível mapear a partir desses instrumentos normativos? Qual o descom-
passo entre as discussões acadêmico-científicas e as políticas públicas? De que forma e 
em qual medida os objetos sofrem pela dupla inércia do sistema: a incapacidade de utilizar 
as competências técnico científicas para a salvaguarda dos acervos e a incapacidade de 
expandir seu acesso, prioritariamente, às comunidades de onde essas coleções advêm?

4� Considerações finais
A fenomenologia da memória aponta para uma relação diversa das questões postas pelas 
áreas acadêmicas, principalmente por considerar as relações de afetividade despertas 
pelos objetos. A relação do conhecimento expresso pelos documentos, obras de arte e 
artefatos tem sido privilegiado nas estruturas conceituais, em detrimento das relações 
afetivas e simbólicas de uso e percepção. Essa abordagem restrita imputa um problema 
operacional acerca da validade e do significado dos objetos dos museus no plano da 
memória ao longo do tempo, sua capacidade de reminiscência e reverberação de iden-
tidades, além de seu uso político enquanto instrumento de resistência de determinadas 
culturas ou modos de vida.

Ao compreender o deslocamento dos sujeitos em relação aos objetos e a demanda 
de uso desses objetos como instrumentos para o resgate dos modos de fazer e se ex-
pressar de distintas comunidades, as coleções de museus passam a trilhar um caminho 
inverso: se no passado esses objetos foram expropriados das comunidades de origem por 
meio da ação de compra, coleta e, eventualmente, tráfico ilegal; na sociedade contem-
porânea, produzir sistemas de acesso das comunidades aos seus bens culturais devolve 
para essas comunidades o sentido de pertencimento e identidade cultural.

Contudo, tal operação não é simples e demanda uma rede interdisciplinar, colabo-
rativa e subsidiada por competências técnico-científicas. Antes de dar acesso, torna-se 
necessário um trabalho extenso de documentação e conservação dos acervos dos mu-
seus. Da mesma forma, nenhuma discussão conceitual sobre o papel social do museu 
na atualidade poderá responder a esta questão sem uma política clara de preservação, 
uma vez que os objetos perdidos, devido aos incêndios, à negligência, aos crimes ou à 
degradação, perderão, totalmente, sua capacidade de articular novas vozes através da 
interpretação, acesso e reintegração de sentidos.

Assim, manifesta-se aqui o ouroboros da questão: os princípios conceituais que dis-
cutem o significado das coleções são esvaziados diante da destruição da cultura material; 
da mesma forma, a salvaguarda da cultura material, por meio de uma gestão conservativa 
técnico-científica, não tem sentido diante do esvaziamento do significado conceitual dos 
acervos.

Cabe aqui a potência da Ciência do Patrimônio de conciliar artes e humanidades, ci-
ência e habilidade técnica em ações práticas que salvaguardam o patrimônio cultural das 
forças da destruição física e espiritual.
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• Resumo
O presente trabalho busca elucidar as relações de salvaguarda preventiva de acervos 
documentais a partir da vertente de digitalização no Brasil, de modo a apresentar como 
tal tema é afetado por impasses jurídicos e econômicos. O resguarde preventivo de infor-
mações por meio desta aplicação ainda é de difícil acesso e implementação para muitos 
acervos, pois apresenta pouco material elucidativo sobre o tema. A pesquisa consistiu 
em abordagem de caráter qualitativo, com ênfase em pesquisa documental, produzida 
a partir de informações obtidas em sites e artigos, e com conteúdo disponível no site do 
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Em suma, o texto tem como finalidade evidenciar 
a necessidade de novas propostas jurídicas e econômicas para a salvaguarda dos acer-
vos, utilizando-se de uma ferramenta que cada vez mais está ganhando espaço e sendo 
aprimorada.

Palavras-Chave: digitalização; acervos culturais; salvaguarda; patrimônio. 
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• Abstract
This study seeks to elucidate the preventive safeguard digitization processes of documen-
tary collections  in Brazil and how they are affected by economic impasses. The preventive 
safeguard of information through this application is still difficult to access and implement in 
many collections because there is little  clarifying materials on the subject. This research 
is of a qualitative nature, emphasizing the documentary research, based on information 
obtained from websites and articles, and content available on the Brazilian Institute of Mu-
seums (IBRAM) website. In short, this text highlights the need for new legal and economic 
proposals for the safeguarding of collections, using a tool that is increasingly popular and 
improved. 

Keywords: digitization; cultural collections; safeguard; patrimony. 

1� Introdução
• Ambientação temática 

A partir da revolução industrial, a mecanização de diversos setores da sociedade, como 
imprensa, artes, alimentício, dentre outros, anteriormente produzidos por manufatura, tor-
nou-se algo de crucial importância aos meios de produção, levando, assim, à revolução 
de outros setores da sociedade. A digitalização dos meios de comunicação, acometidos a 
partir do século XIX, passou por diversas mudanças até a chegada do século XXI, quando 
se difundiu a novos meios de guarda e repasse de informações. As mudanças acarreta-
das pela nova organização mundial, a partir das revoluções, visa a fácil manipulação dos 
dados e a democratização de seu uso, facilitando assim os novos meios de guarda a sua 
alocação e administração.

Assim, o presente artigo visa elucidar os meios de guarda digitais e as perspectivas 
acerca da digitalização de acervos documentais, com enfoque aos acervos documentais 
em demanda particular e pública, além da utilização de tecnologias intencionais à demo-
cratização do acesso a objetos culturais da sociedade contemporânea. 

A temática, sobretudo, ganhou relevância a partir do colapso mundial acarretado pela 
pandemia de COVID-19 no ano de 2020, pois o cenário epidêmico concebeu uma realida-
de antes não acometida, na qual a circulação antropomórfica não poderia ocorrer. Assim, 
o acesso a acervos culturais e documentais passou a ser possível apenas por meios digi-
tais, visto que o acesso presencial estava terminantemente impossibilitado. 

Posto que o assunto envolve diferentes campos acadêmicos e sociais, busca-se uma 
abordagem ampla, pois somente quando a inter-relação dos campos do direito, da história 
e da preservação e restauração estão inter-relacionados é possível transmitir todos os 
aspectos relevantes da digitalização brasileira de forma concisa e clara.

A fim de melhorar a salvaguarda dos bens culturais, a metodologia utilizada nos acer-
vos culturais e documentais encontra-se sempre em constante mutação para a sua melhor 
aplicabilidade e eficiência. Ao longo dos anos, inúmeros estudos e métodos têm sido apli-
cados a acervos públicos e privados, com o objetivo de aproveitar melhor o espaço e dis-
tribuir corretamente os objetos artísticos e históricos para manter as suas características. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/preventive
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/safeguard
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/information
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/through
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/this
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/application
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Desde o final do século XX, um dos desafios enfrentados por esses acervos é proteger os 
bens culturais do ponto de vista digital, de modo que, na maioria das vezes, os acervos 
contêm bens e documentos em papel e suportes semelhantes.

• Digitalização 
Entende-se por digitalização a aplicação de um processo de conversão dos documentos 
para o formato digital, que apresenta por constituinte dados binários, denominados bits, 
algarismos 0 e 1, agrupados em matrizes que são parte do funcionamento dos computa-
dores, realizando, assim, sua base de dados. 

São utilizados diversos aparelhos e programas que convertem as informações físicas 
para as plataformas digitais a partir da transmutação de seus dados a códigos binários, 
podendo este ser manipulado em diversos aparelhos concomitantemente e, assim, pre-
servando o original da manipulação desnecessária. A digitalização surge como suporte à 
conservação e à longinquidade das informações (CONARQ, 2010, p. 6).  

O papel é majoritariamente o material mais utilizado em alocação de informações 
em acervos e em plataformas digitais, devido a sua base plana (objeto bidimensional) e 
seu fácil manuseio, o que também é um dos pontos característicos da fragilidade do seu 
suporte. Sua utilização ainda se dá devido ao custo benefício, tornando, assim, sua pre-
sença abundante nos acervos, tanto em bens culturais, como pinturas, gravuras, livros 
e documentos históricos, como em sua função relacionada à guarda e arquivamento de 
informações (fichas catalográficas), tornando-os, desse modo, uma prioridade no arquiva-
mento, como citado pela Biblioteca Nacional: 

A digitalização do acervo desempenha papel fundamental na preservação dos 
documentos originais, já que permite o acesso ao conteúdo dos documentos, 
evitando seu manuseio desnecessário. Para a captura dos arquivos digitais, são 
adotados padrões e normas que garantirão sua preservação por longo prazo, 
assim como a qualidade do acesso através das imagens derivadas produzidas 
para transmissão na Internet (BIBLIOTECA NACIONAL, 2021).

A digitalização de documentos e objetos surge a partir da necessidade de se res-
guardar informações relevantes para as organizações. A partir de 2007, foi-se aplicando 
diretrizes básicas com o intuito de auxiliar as organizações culturais brasileiras a pedido 
do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que iniciou e concluiu um manual de “Re-
comendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes”, visando o 
emprego de processos de digitalização de documentos (FUNARTE, 2012).  A utilização 
da metodologia voltada a meios digitais como possibilidade de salvaguarda obteve um 
maior engajamento devido a sua facilidade no compartilhamento de informações em acer-
vos culturais, pois aproxima, assim, o conhecimento das peças e o compartilhamento de 
informações ao público. 

Um dos pontos de crucial relevância na utilização da digitalização das informações 
é a sua facilidade de procura, guarda e acesso. Assim como citado pela Funarte (2021):

Um dos maiores desafios de quem trabalha com acervos culturais é fazer com 
que esse material chegue ao público interessado. A digitalização de arquivos é 
uma das saídas para facilitar o acesso, mas há diversos desafios envolvidos no 
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processo, tanto por conta dos recursos tecnológicos implicados quanto do aces-
so deste material digitalizado na internet (FUNARTE, 2021).

Este aspecto é reforçado pelo trecho de abertura do manual de “Recomendações 
para digitalização de documentos arquivísticos permanentes”, assim como visto no trecho: 

Considerando propiciar o acesso e a disseminação dos documentos custodia-
dos pelos arquivos por meio da digitalização, uma das tecnologias da informa-
ção e comunicação aplicadas a arquivos (…) Considerando a necessidade de 
disciplinar e recomendar padrões técnicos e metodologia adequados à digitali-
zação de acervos convencionais de valor permanente, para acesso em longo 
prazo (CONARQ, 2010, p. 1).

A facilidade de acesso aos arquivos e a possibilidade de mobilidade das informações, 
além de sua fácil utilização a partir da conexão com um servidor com disponibilidade de 
internet, auxilia o acesso aos documentos em qualquer local que os trabalhadores do 
acervo estejam, sem que haja a necessidade de seu manejo. Desse modo, diante das ca-
racterísticas de armazenagem e acesso, fez-se necessário uma predileção por parte dos 
acervos a serem mantidos digitalmente, para que as plataformas não acabem na obsoles-
cência pelo excesso de informações contidas no local, e também para que não acarrete 
a possibilidade do surgimento de um dos agentes de deterioração, como a dissociação 
das informações. Para tanto, criou-se uma comissão para a seleção das informações que 
seriam digitalizadas e locadas, assim como citado por Silva (2005): 

O processo de seleção de documentos ou coleções para conversão digital pode 
ser bastante similar a outros processos de seleção já bastante conhecidos de 
profissionais de bibliotecas, arquivos e museus como, por exemplo, seleções 
prioritárias para conservação, seleção de conteúdo para exibição ou publica-
ção, seleção para tratamento em função de demanda de usuários, seleção de 
documentos com restrições legais de reprodução e ou acesso, etc. Processos 
de seleção sempre envolvem indicações, avaliações e prioridades, as quais não 
podem ser decididas por uma ˙única pessoa. O primeiro passo, portanto, deve 
ser o estabelecimento de uma comissão para o processo de seleção (SILVA, 
2005, p. 21).

A temática acerca da prevenção por meios digitais é uma das maiores preocupações 
dos conservadores-restauradores, museólogos, historiadores, curadores de arte, dentre 
outros profissionais que atuam em museus e acervos.

• Impasses jurídicos acerca da digitalização 
No Brasil, a lei em torno dos Direitos Autorais, de 1998, contribui com a dificuldade de 
disseminação pública das informações digitalizadas dos acervos, pois criar uma versão 
alternativa ou semelhante de aparatos artísticos e documentais sem o conhecimento e 
aprovação prévia do autor ou proprietário é proibido, como pode ser visto conforme a Lei 
nº 9.610 de 1998, Art. 5º: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhe-
cimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular 
de direito de autor, por qualquer forma ou processo;
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II - Transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio 
de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios 
óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;
III - Retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por 
outra;
IV - Distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de 
obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e 
fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferên-
cia de propriedade ou posse;
V - Comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance 
do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribui-
ção de exemplares;
VI - Reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo 
qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou 
qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;
VII - Contrafação - a reprodução não autorizada; (…) (BRASIL, 1998).

Devido à ilegalidade da prática de digitalização, mesmo com a intenção de salvaguar-
da do bem cultural e documental, a legislação brasileira permite a disseminação e modifi-
cação somente de obras que já detenham obtido o domínio público ou a aprovação prévia 
do detentor dos direitos autorais, exercendo, assim, um dilema de preservação das infor-
mações e mantimento dos direitos autorais. Deste modo, faz-se com que se torne difícil a 
proteção das informações e sua distribuição (Funarte, 2021). A partir deste levantamento, 
vislumbra-se a necessidade de uma revisão legislativa para a utilização, flexibilização e 
disseminação de informações nas plataformas digitais e de guarda e uso das informações 
por instituições públicas e privadas.  

O impasse jurídico em relação aos meios de digitalização entra em conflito com a 
importância de manter o patrimônio documental, tanto em obras culturais quanto em do-
cumentos oficiais, por meio do uso da tecnologia de digitalização. Um exemplo acerca do 
tema ocorreu no ano de 2018, quando houve o incêndio do Museu Nacional situado na 
cidade do Rio de Janeiro, onde acervos contendo documentos de Antropologia Social e 
Linguística foram perdidos (BBC, 2018). 

No caso da área de Antropologia Social, perdemos cadernos de campo, entre-
vistas, fotografias, trabalhos desde os anos 1960. São histórias e de narrativas 
de pesquisadores que estudavam populações indígenas, camponeses, princi-
palmente no Nordeste, migrantes (BBC, 2018).

A utilização da digitalização de parte do acervo do Museu Nacional estava em seu 
início quando o incêndio ocorreu. Devido a caracterização da lei de direitos autorais, o 
exercício da digitalização de parte ou da totalidade do acervo não foi possibilitado devido 
à falta de pessoal especializado e a falta de verba financeira para este projeto, fazendo, 
assim, com que não fosse possível a guarda preventiva das informações.

O site de disponibilização das obras digitalizadas é mantido pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, a qual é responsável pelo acervo formado por 49 livros e 1 periódico. 
Este número deveria ser maior, pois caso a digitalização obtivesse êxito, mesmo com o 
trágico incêndio as obras de valor inestimável para a sociedade não estariam para sempre 
perdidas. Este exemplo deixa explícita a importância social, cultural e antropológica da 
salvaguarda dos bens móveis e imóveis pertencentes a acervos brasileiros. 



Ana Carolina Fernandes da Silva; Aline Fernandes da Silva; Janaina 
Vergas Rangel; Kerllen Peres Cavalheiro; Clara Ribeiro do Vale

ISBN 978-65-00-41614-5 - A digitalização de acervos documentais no Brasil e suas intermitências
p. 420-429

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

425

Figura 1: Site do Museu Nacional - Obras digitalizadas. Local de alocação das obras digitalizadas do Museu Nacional.
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

• Impasses Logísticos e financeiros acerca da digitalização de acervos 
Um dos aspectos importantes acerca da digitalização de acervos documentais e sua difícil 
aptidão por parte das instituições é o custo elevado para a implantação de um bom projeto 
de digitalização, pois softwares e plataformas digitais que estão disponíveis no mercado 
precisam ser modificados para atender as necessidades específicas de armazenamento e 
preservação desses arquivos. Juntamente com o custo, os gastos com logística também 
se fazem presentes, visto que é necessário conhecer as tecnologias usadas e as especi-
ficidades do próprio acervo, como citado por Valente (2017): 

Um dos principais aspectos das tecnologias para digitalização de acervos, arma-
zenamento e preservação dos arquivos digitais, e sua disponibilização, é o custo 
elevado para sua implementação. Por exemplo, sites e plataformas construídos 
para outras finalidades precisam ser reformados, para comportar o grande vo-
lume de dados exigido para projetos de digitalização  (VALENTE, 2017, p. 8).

A preservação das plataformas digitais e, consequentemente, de seus objetos custo-
diados enfrentam, além das situações já supracitadas, a suscetível obsolescência tecnoló-
gica, seja ela referida em níveis de plataforma e também, hardware e software (SANTOS, 
2017, p. 28). Ainda segundo o autor, há a constante mutação do aparato tecnológico, na 
busca de uma melhora sistemática, fazendo com que os usuários busquem aderir sem-
pre novas tecnologias, defasando assim as antigas plataformas e tornando-as obsoletas. 
Uma das dificuldades em relação a esta prática é a difícil precisão das previsões de quan-
do as plataformas deixarão de ser utilizadas e, assim, acarretar uma mudança constante 
das informações digitalizadas em um looping digital.  A partir deste panorama, pode-se 
desencadear e suscitar uma dissociação de informações em massa, se não houver uma 
alocação adequada aos arquivos.
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• A digitalização em instituições pública e público-privadas 
A digitalização tem por objetivo facilitar a procura e a guarda das informações pelos pes-
quisadores e pelo público em geral. O manuseio incorreto de papel (geralmente o suporte 
utilizado em documentos oficiais) é um dos meios de degradação mais recorrentes do 
material; sendo assim, a digitalização permite que o manuseio incorreto e o desgaste me-
cânico que este acarreta, deixe de afetar o acervo. 

Outro importante meio de degradação é a exposição à luz, o que amarelece as folhas 
de papel e fragiliza seu suporte. A partir de sua guarda e evitando o acúmulo de luz nos 
suportes documentais, a digitalização possibilita a conservação adequada do acervo.  

Devido a isso, diversas instituições têm aderido à proposta de digitalização de seus 
acervos documentais. As instituições privadas ou público-privadas têm uma maior facili-
dade em disponibilizar seus acervos culturais, visto que a autorização dos artistas e por-
tadores legais dos direitos de imagem das obras são concedidas aos locais, enquanto a 
disponibilização dos acervos de instituições públicas é um processo mais demorado. 

Como exemplo, pode-se citar a Biblioteca Nacional, considerada pela UNESCO, uma 
das dez maiores do mundo e também a maior biblioteca da América Latina, tendo sua 
fundação no ano de 1810 por D. João VI. Seu acervo conta com aproximadamente dois 
milhões de exemplares, que a partir do ano de 2006 ganharam a criação da Biblioteca 
Nacional Digital (BNDigital), que disponibiliza os títulos em situação de domínio público 
aos cidadãos do mundo todo, somando-se às maiores bibliotecas do mundo (Biblioteca 
Nacional, 2021). 

Outra instituição que utiliza a digitalização como base para a disponibilização de 
seus acervos é o Mosteiro de São Bento da Bahia, onde após o restauro de alguns de 
seus exemplares raros de livros, foi disponibilizado de forma digital pontuais obras (São 
Bento, 2021).

Figura 2: Site do Mosteiro de São Bento da Bahia - Obras digitalizadas. Local de alocação das obras digitalizadas do 
Mosteiro de São Bento da Bahia.
Fonte: Mosteiro de São Bento da Bahia.
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A utilização de arquivos digitais também é utilizada pelo Ministério da Educação 
(MEC), que disponibiliza de forma gratuita arquivos de áudio, vídeo, imagens e livros 
livres de direitos autorais na plataforma Domínio Público (2021), que disponibiliza ainda 
publicações científicas da base de dados da CAPES. 

Figura 3: Site Domínio 
Público - Obras digitali-
zadas. Local de alocação 
das obras digitalizadas do 
Domínio Público.
Fonte: Portal Domínio 
Público.

2� Metodologia
A metodologia utilizada teve como objetivo a busca por uma interdisciplinaridade entre as 
áreas sociais, históricas, jurídicas e de conservação, para compilar de maneira completa 
todas as características intrínsecas à digitalização no Brasil e às suas intermitências. Des-
sa forma, a metodologia foi caracterizada pela utilização da pesquisa documental qualita-
tiva (GIL, 2002, p. 50). A partir da pesquisa em sites de instituições, artigos e plataformas 
digitais, compilou-se os resultados dos textos em uma análise semiótica acerca do tema. 
Além disso, foi utilizado a pesquisa exploratória para elucidar alguns campos da digitaliza-
ção de acervos culturais em sites, revistas e plataformas governamentais. 

3� Resultados e discussão
A partir da ótica apresentada sobre os impasses atuais acerca da digitalização de acer-
vos culturais e documentais no Brasil, faz-se necessária a sua utilização efetiva, visto 
que para manter a memória e o patrimônio nacional é preciso resguardar as informações 
relevantes à sociedade e aos acervos em questão. Como pode se evidenciar pelo texto, 
necessita-se de um suporte jurídico para um melhor aproveitamento das tecnologias para 
a conservação e distribuição de informações, pois, analisando as leis em vigor acerca da 
temática, o mantimento de versões digitais de qualquer documento que não tenha apro-
vação prévia caracteriza-se como crime. Porém, com o devido suporte legal, para que 
se evite a propagação ilegal e irregular de informações, será possível a acessibilidade a 
importantes documentos que contribuam a compreensão e aprendizado da sociedade. 
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O governo brasileiro demonstra um grande interesse em iniciar o acesso democrá-
tico das informações à população, a partir da criação da plataforma digital denominada 
domínio público, onde são disponibilizados diversos documentos de relevância cultural e 
científica que já não tenham direitos autorais sobre elas – além de promover a conserva-
ção das informações em diversos locais do país, a partir da utilização da Lei Rouanet em 
editais em conjunto com outras instituições público-privadas e privadas, que disponibili-
zam aporte financeiro para a compra de matériais que contribuam com a manutenção e 
conservação dos locais aprovados,  promovendo, assim, a sua salvaguarda.

Tendo em vista a temática, a especialização e capacitação de funcionários também 
se faz fundamental, tanto em âmbito de evitar o manuseio incorreto dos arquivos e bens 
na implementação digital quanto na manutenção de suas plataformas digitais, sendo ne-
cessário treinamento específico para os responsáveis pela função.  

Em suma, são necessários aportes específicos a instituições públicas e público-pri-
vadas para uma implementação correta da utilização de novas tecnologias e conceitos de 
conservação. 

4� Considerações finais
A digitalização de acervos documentais tem por interesse a preservação de informações 
relevantes às instituições e a democratização das informações à população. Sua utiliza-
ção pode ser galgada tanto em objetos culturais quanto em documentos relevantes à sua 
história, características, formas de preservação, dentre outras. 

A utilização de meios digitais para a disseminação de conhecimento também é outro 
importante ponto de relevância do meio de repasse de informações, sendo de fácil acesso 
e manuseio aos pesquisadores e interessados nos objetos. 

Em suma, a utilização das novas tecnologias para a preservação dos patrimônios do-
cumentais, acervos culturais e de informações relevantes das instituições, vem apresen-
tando resultados promissores quanto a sua utilização por instituições públicas e privadas 
para a preservação das informações e salvaguarda dos objetos em questão – visto que 
a metodologia digital permite que o manuseio indevido e exposição a possíveis agentes 
degradantes não entre em contato com os bens culturais.
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• Resumo
O artigo aborda a aplicabilidade de análises químicas na conservação de bens culturais 
em papel, buscando esclarecer aspectos relacionados à composição química dos bens 
culturais provenientes deste material. Para tanto, apresentamos os materiais utilizados 
na cadeia produtiva do papel (celulose, água, solventes orgânicos, bases, adesivos) e 
nos processos de conservação preventiva (medição de pH, tratamentos aquosos, acon-
dicionamentos) que, posteriormente, se articulam a reflexões de algumas metodologias 
de análise (a Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier, e o Espe-
lhamento de Luz Raman), atentando para as possibilidades de aplicação e resultados. 
Acreditamos que o exercício reflexivo com o reconhecimento dos elementos constituintes 
do objeto e dos materiais utilizados em sua conservação possibilita o desenvolvimento de 
uma prática consciente e ética dos profissionais que se dedicam ao campo.

Palavras-Chave: conservação; química; análises; papel.

• Abstract
This article addresses the applicability of chemical analysis for the conservation of paper 
cultural heritage, seeking to clarify aspects related to the chemical composition of heritage 
assets in this material. Therefore, we present the materials used in the paper produc-
tion chain (Pulp, water, organic solvents, bases, adhesives) and in the preventive con-
servation processes (pH measurement, aqueous treatments, packaging). Later, they are 
articulated with reflections on some analysis methodologies (Fourier Transform Infrared 
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Spectroscopy, and Raman Scattering), paying attention to the possible applications and 
results. We believe that the reflection recognizing the constituent elements of the object 
and the materials used in its conservation will enable the development of a conscious and 
ethical practice by professionals of the field. 

Keywords: conservation; chemistry; analysis; paper.

1� Introdução
A aplicabilidade de análises químicas na preservação de acervos em papel visa a garan-
tir a integridade e perenidade do acervo, pois compreendem em ações e medidas que 
respeitem as propriedades físico-químicas do objeto. Dessa forma, é imprescindível a 
aplicação de técnicas não destrutivas que garantam a integridade e as características do 
bem cultural e evitem qualquer dano ou alteração no documento, assim como garantam 
as condições de segurança, prevenindo futuras deteriorações ou perdas. Nesse sentido, 
o diálogo interdisciplinar é estratégico e de grande valia, na medida em que o profissional 
da conservação se dispõe a construir um arcabouço teórico-metodológico interdisciplinar, 
ampliado com a colaboração de diferentes campos do conhecimento. Uma abordagem 
química dentro do contexto da conservação de bens culturais possibilita o aprofundamen-
to dos estudos sobre a materialidade do acervo e dos produtos utilizados na restauração, 
garantindo intervenções éticas e conscientes sobre os bens culturais, em especial o su-
porte papel.

A cada dia cresce a necessidade de ações integradas entre pesquisadores de dife-
rentes campos de conhecimento para fins de promoção do desenvolvimento científico e 
de uma ciência aberta, transparente e inclusiva. Esse desafio deve ser reforçado, sistema-
tizado e incorporado no campo da conservação de bens culturais a fim de produzir valores 
e princípios teóricos, metodológicos e éticos. Em nossa análise, buscaremos apresentar a 
presença e importância da química no cotidiano dos profissionais da conservação a partir 
da apresentação das propriedades do papel e dos materiais a ele associados no processo 
de conservação, no sentido de enfatizar a importância das interseções e reflexões.

•  A Química na Conservação de Bens Culturais
Ao estudar as transformações da matéria, a Química reflete sobre a natureza tangível 
a nível atômico, onde um mundo de partículas invisíveis aos olhos se relaciona em di-
ferentes tipos de interação, atração e repulsa. Por meio da reflexão sobre materialida-
de, percebemos a similaridade, o ponto em comum entre o bem cultural e o agente de 
conservação enquanto corpos constituídos de matéria que ocupam um lugar no espaço 
e possuem massa; enquanto agregados de partículas em constante transformação. A 
transformação é inerente à matéria, o que podemos fazer é retardá-la, melhorando as 
condições reacionais ao estudar os fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam 
os processos de degradação, um interesse compartilhado pela Química e Conserva-
ção de Bens Culturais. Para o desenvolvimento de metodologias científicas de con-
servação, compreendemos enquanto essencial a colaboração entre estes campos do 



ISBN 978-65-00-41614-5 - Aplicabilidade de análises químicas como método de conservação preventiva 
de acervos em papel - p. 430-443

Victoria Brandão; Angélica Borges; 
Bruno Melo de Araújo

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

432

conhecimento e a Museologia, em relação aos estudos acerca da natureza intangível 
dos bens culturais (BRANDÃO, ARAÚJO, 2021).

Reconhecendo a importância e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar 
para Conservação de Bens Culturais, propomos um aprofundamento em relação aos es-
tudos da materialidade dos objetos que compõem a herança cultural de diferentes povos 
que testemunham a capacidade singular de criação humana na manipulação de mate-
riais. Por isso, compreendemos a interdisciplinaridade enquanto valiosa estratégia episte-
mológica para elaboração de metodologias científicas, potencializadoras da conservação 
preventiva, conservação e restauro. Maria Isabel Argolo (2020, p. 7) destaca a importân-
cia dos fundamentos da Química na conservação de bens culturais, situação em que a 
Química pode ser “uma ferramenta bastante útil no monitoramento do estado de conser-
vação da obra, desde a utilização de instrumentos portáteis e de custo mais acessível”. 

O apuramento do olhar proporcionado pelas interseções  disciplinares com a Quí-
mica possibilita, em primeira instância, a identificação das características materiais do 
bem cultural, com o consequente reconhecimento das suas propriedades e dos possíveis 
danos/patologias a que a materialidade pode estar submetida. Em segundo momento, o 
cuidado deve ser direcionado aos materiais de conservação, utilizados nos processos de 
higienização ou de restauro, assim como no acondicionamento. As propriedades desses 
materiais, associadas ao controle ambiental, serão cruciais na mitigação dos fatores de 
deterioração do acervo. Por último, destacamos o papel das análises químicas que auxi-
liam na interpretação dos fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam os processos 
de degradação, atribuindo assim cientificidade à prática conservativa. Nesse sentido, o 
profissional da conservação, ao se debruçar em acervos de papel, foco desta análise, 
deve ter sua formação em constante diálogo com a química, no sentido de construir práti-
cas seguras e conscientes no trabalho com os acervos.

• Características químicas de alguns materiais utilizados na conservação de 
acervos em papel
O papel, em sua cadeia produtiva, está envolto em uma série de processos que influen-
ciam diretamente nas propriedades do suporte, como resistência mecânica, gramatura, 
cor, dentre outros aspectos. Para ações de conservação mais conscientes e eficientes, 
além do conhecimento acerca do processo utilizado para obtenção da polpa celulósica, in-
dicando possíveis fragilidades e danos às fibras, outros dados que devem ser considera-
dos são dos produtos utilizados na produção do papel, como aditivos químicos e agentes 
de branqueamento. Também potencializa as ações o conhecimento acerca dos materiais 
da conservação preventiva, tais como: a celulose, água, solventes orgânicos, compostos 
químicos de caráter básico, géis e adesivos.

A celulose (C6H10O5)n é o principal constituinte do papel. De origem natural, pode ser 
extraída a partir de diferentes espécies vegetais, como das classes angiosperma e gim-
nosperma. Quimicamente, a celulose é classificada enquanto um polímero, isto é, uma 
macromolécula orgânica cujo monômero são moléculas β–D-glicopiranose que se ligam 
umas às outras por ligações glicosídicas β (1-4), formando assim a cadeia polimérica 
(FIGUEIREDO, 2012, p. 124). 



ISBN 978-65-00-41614-5 - Aplicabilidade de análises químicas como método de conservação preventiva 
de acervos em papel - p. 430-443

Victoria Brandão; Angélica Borges; 
Bruno Melo de Araújo

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

433

Juntamente com a lignina e hemicelulose, também 
macromoléculas, estruturam a parede celular vegetal, 
mas a depender da espécie vegetal a quantidade de 
cada um destes componentes varia, assim como os 
procedimentos utilizados para a obtenção das fibras de 
celulose.

Atualmente, existem variados tipos de papel, com 
diferentes gramaturas, tamanhos, cores e utilidades, 
reflexo da evolução da produção deste suporte. De 

acordo com Castro (1970), o primeiro papel a ser utilizado foi produzido na China no ano 
de 105 d.C., sendo que os chineses empregavam aglutinantes como cola, gelatina e uma 
pasta à base de amido para reforçar as fibras, melhorando assim seu desempenho na 
absorção de tintas. Posteriormente, o suporte foi difundido na Europa e na América, e já 
no século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg, os livros, antes manuscritos 
de privilégio das classes mais abastadas, passaram a ser mais acessíveis, com produção 
em escala. A celulose, utilizada na fabricação do papel, era proveniente de trapos sele-
cionados, restos de tecido de algodão, linho e seda. As fibras têxteis produziam papéis 
de excelente qualidade, como os provenientes da região de Játiva, na Espanha, região 
produtora de linho – até final do século XVIII, livros e documentos eram escritos em papéis 
feitos artesanalmente destas fibras (KLOCK, 2013). 

Os trapos eram colocados na água e macerados até formar uma pasta, resultando em 
um papel de alta resistência e durabilidade. Livros que foram elaborados a partir de papéis 
de trapo se encontram em um melhor estado de conservação quando comparados aos 
livros produzidos no século XIX, desde que devidamente protegidos dos fatores externos 
de degradação (físicos, ambientais, químicos e biológicos). De acordo com d’Alambert 
(1998), por conta do longo comprimento das fibras têxteis e da disposição desordenada, o 
papel artesanal apresenta maior resistência ao rasgo, tração e encolhimento. 

Quanto maior o comprimento das fibras, maior o tamanho da cadeia polimérica. Se-
gundo Figueiredo (2012), o tamanho da cadeia polimérica é responsável pelas proprieda-
des mecânicas do papel, isto é, sua resistência. O tamanho da cadeia polimérica é dado 
pelo grau de polimerização (GP) que, de acordo com Figueiredo (2012, p. 125) 

É o número de unidades repetitivas do anel glicopiranose (que possui um peso 
molecular igual a 162 g.mol-1). Na madeira, o GP alcança um valor próximo de 
2.500 (ou 405.000 g.mol-1), no algodão 11.000 (1.782.000 g.mol-1) e no linho, a 
GP pode chegar a 36.000 (5.832.000 g.mol-1). 

Ademais, os papéis com longas cadeias poliméricas na composição são menos sus-
ceptíveis à oxidação, pois suas fibras derivam de espécies vegetais abundantes em celu-
lose, isentas de impurezas comuns ao papel derivado da madeira. Por sua alta qualidade 
e durabilidade, estes papéis são amplamente utilizados nos trabalhos de conservação e 
restauro de documentos bibliográficos e artes gráficas, dentre os quais destacamos o pa-
pel japonês, produzido artesanalmente, que apresenta longas fibras de celulose.

Para conservação deste tipo de suporte, a água (H2O) é submetida a processos de 
purificação, como a destilação e deionização. De acordo com Helmenstine (2019),a água 
destilada é um tipo de água desmineralizada, ou seja, que é purificada usando o processo 

Figura 1: β–D-glicopiranose, monômero 
da celulose (FIGUEIREDO, 2012, p. 124).



ISBN 978-65-00-41614-5 - Aplicabilidade de análises químicas como método de conservação preventiva 
de acervos em papel - p. 430-443

Victoria Brandão; Angélica Borges; 
Bruno Melo de Araújo

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

434

de destilação para remoção de sais minerais e outras impurezas. Entretanto, a água já 
destilada não se encontra totalmente pura, pois o método de destilação simples não con-
segue retirar todos os íons provenientes dos sais. Já na água deionizada, a maioria dos 
sais inorgânicos dissolvidos é removida ao passar por um sistema deionizado, retirando 
os íons dispersos no solvente. Um dos problemas acerca do uso da água deionizada na 
conservação de papel é que ela apresenta caráter anfótero, isto é, podendo se comportar 
como ácido ou base, a depender das condições do meio. Um exemplo disso é o gás car-
bônico (CO2) presente no ar atmosférico, um óxido ácido que, ao se dissolver em meio 
aquoso, provoca as seguintes reações:

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → HCO3- + H+

Na primeira equação há a formação de ácido carbônico pela reação do dióxido de 
carbono e água. Na segunda equação temos a ionização do ácido em solução, liberando 
os íons HCO3- e H+, sendo o último responsável pela alteração do pH da água. Quando é 
fornecida, a água deionizada apresenta um pH próximo a 7, isto é, neutro, mas ao entrar 
em contato com dióxido de carbono concentrado em ambientes fechados, este retorna a 
sua forma ácida que libera íons H+ no meio e diminui o pH da água para 5,6 (HELMENSTI-
NE, 2019). Outro problema com relação a água deionizada e tratamentos de conservação 
de papel é a facilidade que tem em dissolver mais cargas minerais (como os carbona-
tos) e outros materiais adicionados ainda na fabricação do papel (FIGUEIREDO, 2012). 
Para procedimentos como colagem de adesivos, higienização e retirada de intervenções 
anteriores, é indicada a imersão das folhas em água deionizada e/ou destilada morna 
(aproximadamente 38°C), seguido de imersão em outra cuba com água deionizada em 
temperatura ambiente (aproximadamente 23°C). 

Solventes orgânicos como Álcool Etílico (C2H5OH) e Isopropílico (C3H7OH), Acetato 
de Etila (C4H8O2) e Acetona (C3H6O) são utilizados na conservação para remoção de ade-
sivos, procedimentos de limpeza e tratamento de desacidificação. De acordo com Palos 
(2017), em ambientes favoráveis, o Etanol apresenta volatilidade e toxicidade reduzida 
em comparação com outros solventes, como o Acetato de Etila. 

Ainda sobre a desacificação do papel, tanto Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2) e Car-
bonato de Cálcio (CaCO3) são utilizados no banho alcalino com a finalidade de neutrali-
zar a acidez do papel, estabilizando o pH, além de criar uma reserva alcalina. Esta reserva 
alcalina protegerá o papel da acidificação gerada pela degradação química da celulose.   

Os géis vêm sendo amplamente utilizados nos procedimentos de higienização devi-
do a sua eficiência, pois permitem um maior controle da ação do solvente e do tempo de 
contato em áreas delimitadas do suporte. De acordo com Tavares (2020) estão sendo de-
senvolvidas cada vez mais pesquisas sobre géis e nanogéis como veículo de solventes, 
garantindo assim maior controle de aplicação e de umidade transferida para o suporte. 
Os géis são obtidos a partir de polímeros naturais ou sintéticos, tais como os éteres de 
celulose e do Ácido Poliacrílico e os Cabopóis, respectivamente.

Os adesivos são utilizados amplamente na prática da conservação e restauro para 
diversos fins, tais como: a adesão de um material, reforço de áreas danificadas, peque-
nos reparos de rasgos e lacunas, laminação, procedimentos de velaturas, faceamentos e 
consolidação, fixação de tintas solúveis e também formação de camada de proteção. Os 
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mais utilizados em conservação de papel são: pasta de Amido, Archibond®, Carboximetil-
celulose (CMC), Hidroxipropilcelulose (HPC) e Metilcelulose (MC). Entre eles, o Amido é 
um polímero de origem natural que apresenta alta tendência a ser colonizado por microor-
ganismos, pois possui bioreceptividade a fungos (capacidade de um material ser coloni-
zado por fungos). De acordo com Borges (2017), o Amido é o adesivo mais bioreceptivo, 
embora seja o mais estável, no que diz respeito a alteração de cor, grau de polimerização 
e pH. A Carboximetilcelulose e o Archibond®, embora muito pouco bioreceptivos aos fun-
gos, apresentam deterioração química e estética com o envelhecimento. A Metilcelulose e 
a Hidroxipropilcelulose são os adesivos que apresentam uma melhor relação entre esta-
bilidade química ao envelhecimento artificial e menor bioreceptividade a fungos.

2� Metodologia de análise aplicada aos bens culturais
Existe uma gama de técnicas que podem ser utilizadas para análise de bens culturais. 
Ao realizarmos a identificação dos materiais, das técnicas construtivas e da definição do 
tratamento apropriado a ser executado é primordial que a integridade física do suporte e 
da tinta sejam mantidas. Desta forma, as análises devem ser criteriosas, considerando 
os riscos que podem acarretar ao suporte, sendo assim evitadas análises destrutivas que 
retiram amostras do material ou podem provocar alterações em sua constituição. São as 
técnicas que nos permitem obter informações valiosas sobre a composição elementar e 
molecular, bem como o estado de conservação do objeto (RIZZUTTO, 2015).

Deste modo, diferentes estudos nos auxiliam na identificação da natureza e compo-
sição química dos materiais, além de indicar alterações internas e externas, ocasionadas 
por intervenções e processos graduais de degradação química, física e/ou biológica. Es-
sas análises devem ser realizadas durante e após o processo de conservação, identifican-
do assim os tipos de reações que o bem cultural está sofrendo.

Entre a variação de técnicas de análises existentes, podemos destacar o teste de 
solubilidade que antecipa qualquer tipo de tratamento a partir da utilização de solventes. 
Através deste teste, podemos verificar o comportamento de diferentes tintas provenientes 
de anotações feitas à caneta ou lápis, carimbos, pigmentos e impressões presentes no 
documento ou obra de arte em dado solvente. No entanto, o resultado do teste de solu-
bilidade pode não ser imediato, sendo necessário um tempo de espera para verificar se 
há ou não a dispersão da tinta no documento. Este efeito é observado principalmente nas 
tintas mais recentes, cuja solubilidade em álcool é mais elevada. As manchas causadas 
pela solubilidade das tintas normalmente são irreversíveis, uma vez que a tinta dissolvida 
penetra profundamente entre as fibras do papel. 

Os documentos escritos com tinta ferrogálica devem receber atenção especial antes 
da realização de tratamentos aquosos. A degradação causada pela tinta ferrogálica é um 
problema que abrange boa parte dos acervos de manuscritos. Utilizada desde a Idade 
Média até início do século XX, a tinta é constituída por três elementos: diluentes – água 
(H2O), vinho ou vinagre; aglutinante – goma-arábica; pigmento – noz de galha e sulfato de 
ferro (FeSO4), sendo o último, um dos principais responsáveis pela degradação do papel. 
A cor da tinta ferrogálica é resultado da reação entre Ácido Gálico, presente na noz de 
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galha, e o vitríolo de ferro, composto por Sulfato de Ferro (II) ou Sulfato Ferroso (Fe2SO4) 
em solução. Desta reação, há a formação do Galotanato de Ferro (II) e Ácido sulfúrico 
(H2SO4).

Figura 2: Formação do Galotanato de Ferro (II) e Ácido Sulfúrico a partir da reação de Ácido Gálico e 
Sulfato de Ferro (II). Fonte: Biblioteca Nacional.

Posteriormente, os íons Fe+2 são oxidados a Fe+3 ao entrar em contato com o gás 
oxigênio presente no ar atmosférico, havendo a perda de elétrons dos íons de ferro para 
o agente oxidante. 

Figura 3: Oxidação do Galotanato de Ferro (II) a Galotanato de Ferro (III). Fonte: Biblioteca Nacional.

De acordo com Gomes, Noite e Estevinho (2011, p. 2), a degradação da celulose é 
resultado de duas reações químicas envolvendo o sal inorgânico: a reação de oxidação 
dos íons Fe+2 a Fe+3 e a hidrólise ácida. Na hidrólise ácida, há a quebra das ligações da 
cadeia polimérica pela água em meio ácido, meio este que atua como catalisador, ou seja, 
aumenta a velocidade da reação de degradação oxidativa da celulose. (FIGUEIREDO, 
2012, p. 130).

Figura 4: Hidrólise ácida da celulose (FIGUEIREDO, 2012, p. 129).

Podemos observar os efeitos da degradação do papel pela tinta ferrogálica em 
quatro estágios:

A fluorescência de halos nas áreas da tinta ao serem iluminadas com radiação 
ultravioleta (UV) com comprimento de onda igual a 365nm; leve migração da 
tinta para o verso do papel; intensa migração da tinta para o verso do papel; 
rupturas e perdas do suporte nas áreas da tinta. (NEEVEL e REISSLAND, 1997 
apud GONÇALVES, 2014, p. 3569)

A utilização do Fitato de cálcio/Carbonato de Cálcio/Gelatina para o tratamento de 
documentos em tinta ferrogálica busca estabilizar e prevenir o agravamento destes efei-
tos. A solução de Ácido Fítico, um poderoso agente quelante que promove a formação de 
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íons Fe3+ por oxidação dos íons Fe2+. A eficácia des-
te procedimento foi comprovada por diversos estudos 
como um método aquoso eficaz no prolongamento da 
vida útil dos documentos. Dessa forma, além de blo-
quear as reações de Fenton, também oferece proteção 
contra a oxidação, diminuindo a concentração de íons 
Fe2+ livres. Nas reações de Fenton, os íons Fe2+ em ex-
cesso são oxidados pelo oxigênio presente na atmosfe-
ra, formando íons Fe3+ (GOMES et al, 2011, p. 2).

Caso os íons de Ferro não sejam neutralizados 
por tratamentos de conservação, o problema tende a 
se agravar com o tempo, disseminando-se ao longo da 

superfície do suporte. No diagnóstico do estado de conservação dos documentos em tinta 
ferrogálica, podemos observar o escurecimento do suporte, migração da tinta para o ver-
so do papel, formação de halos em torno da escrita, esmaecimento da tinta, rompimento 
do suporte na área da escrita, com consequente perda de suporte e da informação. As 
condições ambientais também são fatores de grande impacto na degradação do papel. 
Mudanças na umidade relativa durante o armazenamento de documentos aumentam o 
poder de degradação dos íons de ferro (II) e as reações de hidrólise, acidificando o supor-
te e acelerando o processo de degradação.

Para uma maior investigação do estado de conservação do suporte, é indicado o 
uso de um conjunto de técnicas de análise que fornecem resultados confiáveis e precisos 
acerca da composição química do suporte, das alterações externas e internas tanto pela 
degradação quanto por intervenções anteriores. Entre as técnicas físico-químicas conhe-
cidas, a Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier e Espectroscopia 
Raman são de grande utilidade para conservação de bens culturais em suporte papel, 
pois se tratam de análises moleculares (RIZZUTO, 2015; GONÇALVES, 2014). Também 
destacamos a importância dos métodos para determinação do pH do suporte, a qual dis-
cutiremos a seguir . 

O pH (potencial hidrogeniônico) representa o grau de acidez ou alcalinidade de um 
material, grandeza associada à concentração de íons H+ em meio aquoso.  No Brasil, o 
efeito das altas temperaturas e umidade, predominantes principalmente no litoral do país, 
resulta no índice elevado de acidez nos acervos bibliográficos que aceleram o processo 
de degradação. É possível verificarmos o índice de acidez do papel a fim de escolher o 
procedimento mais adequado. 

Segundo Figueiredo (2012), a escala de pH é uma escala numérica cujos valores 
variam de 0 a 14. No valor 7 dessa escala temos o meio neutro, isto é, nem ácido, nem 
básico. Para valores abaixo de 7, o meio está ácido, e para valores acima de 7, o meio 
se encontra básico ou alcalino. Quanto menor o valor na escala do pH, maior a acidez 
da substância, ou seja, maior sua reatividade. Quanto maior o valor, maior a basicidade, 
ou seja, a reatividade da base. Na maior parte dos trabalhos de um agente de conserva-
ção, as informações fornecidas pela medição do pH são suficientes para auxiliá-lo.  Ao 
adotarmos uma metodologia de tratamento aquoso, é de extrema importância a reali-
zação de testes nos pigmentos antes de fazer qualquer procedimento. Por exemplo, se 

Figura 5: Estrutura química do Ácido 
Fítico (QUIRRENBACH, 2009, p. 25).
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existir sobre o papel um pigmento sensível a um meio alcalino, teremos sérios proble-
mas se elevarmos o pH a valores básicos (o pigmento azul da Prússia, por exemplo, 
muda de cor em meio alcalino).

Figura 6: Escala do pH.

O objetivo da desacidificação de documentos é neutralizar os documentos ácidos, 
elevando o seu pH a 8,5 e dando-lhe uma reserva alcalina mínima de 0,75% de CaCO3. 
Esta solução, entretanto, deve proporcionar um pH não acima de 8,5, pois a celulose é 
sensível não só aos ácidos, mas também aos meios muito alcalinos, ocasionando a rea-
ção de hidrólise básica, semelhante a hidrólise ácida discutida anteriormente. Segundo 
Klock (2013), no processo químico de polpação da celulose ocorre a dissolução lignina, 
polímero que unifica as fibras, conferindo rigidez à parede celular vegetal e proteção fren-
te a microorganismos. A lignina é um dos principais responsáveis pelo amarelecimento e 
acidificação do papel, provocando uma silenciosa degradação química, fenômeno conhe-
cido como fogo lento, como explica Beck (2006). Por isso, inúmeros livros tornaram-se 
quebradiços ao longo do tempo, uma ameaça à produção intelectual mundial dos últimos 
150 anos. Este processo de deterioração do papel proveniente da celulose extraída da 
madeira resultou em medidas de prevenção como a norma ISO 9706 de 1994, que es-
pecifica requisitos para o papel permanente destinado a documentos, descrevendo os 
termos de resistência e a quantidade mínima de carbonato de cálcio. 

A medição do potencial hidrogeniônico do papel pode ser realizada por meio da umi-
dificação das bordas do suporte, áreas de maior contato com a umidade e poluentes 
atmosféricos, aplicando sobre a área fitas de pH que indicam a acidez ou basicidade do 
suporte. Outro instrumento utilizado para medição do pH é o pHmetro, aparelho eletrônico 
que mede o valor exato do pH de amostras líquidas e pastosas. O pHmetro é constituído 
por um eletrodo de vidro que possui uma membrana semipermeável, com pequenos orifí-
cios, outro eletrodo de referência e um sensor de temperatura, e se utiliza de um circuito 
potenciométrico que mede a diferença de potencial. A leitura dos valores de pH no apa-
relho é feita em função da passagem da tensão pelo eletrodo em contato com a amostra, 
tensão essa provocada pela passagem de íons H+ presentes na amostra.

No caso da medição do pH do papel, a umidificação da superfície se mostra insufi-
ciente para uma leitura precisa do equipamento, o que pode ser revertido utilizando um 
plug de Ágar-ágar, espessante conhecido na produção de géis rígidos para limpeza de 
superfícies de papéis (HUGHES e SULLIVAN, 2016, p. 31). Um método que se utiliza de 
géis rígidos para medição da condutividade de superfície e do pH da camada superficial 
é o do Getty Conservation Institute (2018), apresentado no workshop “Cleaning of Acrylic 
Painted Surfaces”, no qual se produz um plug de gel de Ágar-ágar e água destilada utili-
zando microondas. O plug é depositado na superfície do suporte e posteriormente medido 
com pHmetro.
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Os papéis atualmente são fabricados com maior grau de alcalinidade. Os métodos 
utilizados no processamento das fibras garantem maior teor de pureza da celulose. No 
entanto, a maioria dos acervos de Bibliotecas e Arquivos do Brasil é composta por livros 
que foram fabricados a partir de fibras de madeira sem a devida extração de subprodutos, 
como a lignina, fator este intrínseco de degradação do suporte, que somado aos fatores 
ambientais, como temperatura, umidade relativa e luz, agrava o processo de deterioração. 
Portanto, considerando as características do material, políticas de preservação de bens 
culturais em suporte papel devem ser adotadas em caráter de urgência, tanto pelas ins-
tituições quanto pelos profissionais responsáveis pela conservação do acervo, a fim de 
retardar a degradação e estabilizar o bem cultural.

3� Resultados e discussão  
Como dito anteriormente, o papel é classificado enquanto material orgânico, apresentan-
do em sua composição cadeias poliméricas ricas em átomos de carbono. Polímeros são 
macromoléculas, isto é, moléculas gigantes formadas por unidades repetitivas, os monô-
meros. No caso da celulose, o monômero é a molécula da β–D-glicopiranose, comumente 
conhecida como glicose, que se repete ao longo da cadeia polimérica. 

Figura 7: Estrutura da celulose por unidades repetitivas de glicose (FIGUEIREDO, 2012, p. 125).

Alguns tipos de papel podem apresentar na composição a lignina, polímero natural 
que juntamente com a celulose e hemicelulose estruturam a parede celular vegetal. A es-
trutura da lignina é complexa, podendo ser classificada enquanto um polifenol: macromo-
lécula formada por unidades fenólicas, função orgânica composta por anel aromático liga-
do a grupamento hidroxila (-OH) (SILVA, 2009, p. 663).

Os grupamentos hidroxila (-OH) tam-
bém estão presentes na cadeia poliméri-
ca da celulose, sendo estes responsáveis 
pelas interações intramoleculares e inter-
moleculares que conferem diferentes pro-
priedades às fibras em reação à água. Na 
interação intramolecular, os grupos -OH in-
teragem internamente na molécula de celu-
lose pelas chamadas pontes ou ligações de 

Figura 8: Estrutura da lignina (TSUJIYAMA, S. et al., 
2000. p. 179).
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hidrogênio, forças de atração intensas que impedem a penetração da água, consequente-
mente a solubilização no solvente (FIGUEIREDO, 2012, p. 125).

Figura 9: Interações intramoleculares na celulose (FIGUEIREDO, 2012, p. 125).

A água, por apresentar em sua estrutura ligações (-OH), também interage por pon-
tes de hidrogênios com os grupamentos hidroxila da celulose, ainda que de maneira su-
perficial. Esta interação intermolecular permite com que as fibras de celulose consigam 
absorver água, conferindo ao papel propriedades higroscópicas. Por isso, altos níveis de 
umidade relativa (U.R.) em reservas técnicas, salas expositivas, arquivos e bibliotecas 
colocam em risco a integridade física do suporte papel, devido a sua capacidade em 
absorver água, causando manchas de umidade e ondulação do suporte, além de tornar 
meio propício para proliferação de fungos. Também, altos níveis de umidade no ambiente 
podem desencadear reações de degradação da celulose e acidificação do papel por hi-
drólise ácida, reação desencadeada pela água em meio ácido. 

Por seu caráter anfótero, a água pode atuar tanto como ácido quanto base, depen-
dendo das substâncias com as quais reage. Um exemplo disso são os poluentes atmos-
féricos, como óxidos de carbono, enxofre e nitrogênio que reagem com a água de dentro 
do suporte e do ar ambiente, restituindo a forma ácida que libera H+ e acidifica o meio 
(FIGUEIREDO, 2012, p.128).

No caso da luz, as reações são provocadas geralmente na faixa ultravioleta (UV) por 
ser mais enérgica em relação à faixa da luz visível. São reações conhecidas como fotode-
gradação, foto oxidação ou fotólise, em que há quebra das ligações químicas da celulose 
por ondas eletromagnéticas. Um dos efeitos da luz sobre o papel é a mudança de cor, 
amarelecendo gradativamente o suporte devido à formação de cromóforos, espécies co-
loridas (FIGUEIREDO, 2012, p. 131). O calor também é um iniciador das reações de de-
gradação. Além de ser um dos fatores que aceleram a velocidade das reações químicas, o 
aumento da temperatura provoca a degradação térmica ou termólise, quebrando ligações 
químicas da celulose e alterando sua estrutura, além de influenciar na perda de água do 
suporte. Como consequência da desidratação, tem-se a perda da resistência mecânica 
(FIGUEIREDO, 2012, p. 132).

Das estratégias de preservação de bens culturais, destacamos a conservação pre-
ventiva. A conservação preventiva atua indiretamente sobre o objeto, buscando compreen-
der os fatores externos que influenciam nos processos de degradação, os procedimen-
tos necessários para manuseio e guarda, higienização, acondicionamento, embalagem 
e transporte, segurança, planos de emergência e treinamento da equipe. Na literatura 
sobre preservação de acervos, os parâmetros “ideais” de temperatura (T) e umidade 
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relativa do ar (UR), para armazenamento, já foram bastante contestados, mas existe um 
consenso de que a umidade fique entre 45% e 60% e a temperatura entre 20°C e 22ºC 
(BORGES, 2017, p. 118). 

Esses limites dependem também da natureza de cada material e de vários outros 
fatores. King e Pearson (2011) salientam que esses valores podem e devem variar para 
cada tipo de papel, com maior ou menor sensibilidade aos fatores apontados ou, pelo 
tempo em que ele está submetido à condição climática. Alertam também que os parâme-
tros de temperatura e umidade não devem ser alterados de forma abrupta. Essa mudança 
poderá ocasionar danos ao bem que estava em condição considerada estável.

Já para redução dos efeitos fotoquímicos é interessante o uso de um luxímetro para 
medição da emissão de radiação, pois a partir da medição se pode alterar as condições 
de iluminação do ambiente, com a utilização de filtros UV especiais para lâmpadas, corti-
nas para o bloqueio da iluminação natural e iluminação indireta como recurso expositivo. 
Além disso, o conhecimento da toxicidade dos produtos químicos utilizados na higieniza-
ção do ambiente e do bem cultural é de suma importância para o agente de conservação, 
de forma a adotar o uso de substâncias não-nocivas. 

A compatibilidade química entre os materiais de acondicionamento, expositores e os 
bens culturais em suporte papel também é um aspecto importante na prevenção, situação 
em que o contato direto de materiais reativos pode agravar a deterioração. Como aponta 
Tétreault (2011), um exemplo disto é a transferência de materiais ao suporte, como ocorre 
com a borracha vulcânica quando em contato com o papel por vários meses: esta pode 
se transferir para o suporte, penetrando em várias páginas.

4� Considerações finais
A importância dos conhecimentos provenientes da química não é uma novidade, no en-
tanto, muitas práticas e procedimentos precisam ser conhecidos e esclarecidos, no senti-
do de instrumentalizar os profissionais em relação a saberes e suas aplicabilidades.

 O conservador que compreende a natureza dos materiais, seus componentes, po-
tencialidades e fragilidades, assim como das metodologias analíticas próprias do campo 
da química, estará municiado de um arcabouço teórico e metodológico capaz de intervir 
sobre os bens culturais, compreendendo suas especificidades e sabendo utilizar de forma 
eficaz e eficiente dos recursos disponíveis.

O universo que envolve a conservação de papéis é abrangente e buscamos apresen-
tar passos introdutórios para o reconhecimento das especificidades dessa materialidade 
e de metodologias de análise a elas associadas. Acreditamos que com base nesses co-
nhecimentos, os interessados no campo da conservação de bens culturais terão a possi-
bilidade de incorporá-los às dinâmicas de trabalho que contribuirão de forma significativa 
para uma prática mais consciente e ética.
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• Resumo
Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso de Conservação e Restaura-
ção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o qual aborda o conjunto de dois 
livros manuscritos e um conjunto de folhas datilografadas de 1944 que pertenceram a 
uma aluna do curso de corte e costura do Liceu Império. Neste recorte, apresentamos a 
transcrição e edição da primeira lição do primeiro livro, a base de blusa, com o objetivo 
de preservar sua metodologia. O Liceu Império foi uma escola profissionalizante femi-
nina fundada e dirigida por Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho em 1932. O curso 
era dividido em três módulos: Fundamental, Aperfeiçoamento e Contra-Mestra, em que 
eram ensinadas técnicas de modelagem de vestuário e de acabamento de costura. Por 
ser um caderno manuscrito de uma aluna, apresentaremos a transcrição integral da lição 
de base da blusa e sua edição utilizando o método de notação do livro Modelagem Plana 
Feminina, (FULCO e SILVA, 2010). A pesquisa sobre estes cadernos fornece elementos 
para o estudo da memória destes cursos no Rio de Janeiro e também para estudo sobre 
os atores sociais envolvidos neste processo: estudantes e professores. 

Palavras-chave: conservação e restauração; Liceu Império, patrimônio imaterial, mo-
delagem de vestuário.

• Abstract
This paper is an excerpt from an undergraduate thesis of the Conservation and Resto-
ration course at the Federal University of Rio de Janeiro, UFRJ. It discusses the set of 
two manuscript books and a collection of typewritten sheets from 1944 that belonged to a 
student of the sewing course of the Liceu Império. In this article, we present the transcrip-
tion and edition of the first lesson of the first book, the basic bodice, to preserve its me-
thodology. LiceuImpério was a women’s vocational school founded and directed by Maria 
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Sophia JobimMagno de Carvalho in 1932. The course was divided into three modules: 
Fundamental, Improvement, and Forewoman, where techniques for dressmaking were 
taught. As it is a handwritten notebook of a student, we will present the full transcription 
of the lesson on the basic bodice and its edition using the notation method of the book 
Modelagem Plana Feminina (FULCO & SILVA, 2010). The research on these notebooks 
provides elements for the study of the memory of these courses in Rio de Janeiro and also 
on the social actors involved in this process: students and teachers.

Keywords: conservation, Liceu Império, intangible heritage, dressmaking.

1� Introdução
Não podemos afirmar que a Conservação e Restauração se resume somente a tratar um 
objeto ou registrar uma manifestação cultural, ela carrega subjetividades e especificida-
des. Salvador Muñoz Viñas (2014), em seu livro Teoria Contemporânea da Restauração 
dos objetos, abordou a relação entre a objetividade e a subjetividade no campo da con-
servação-restauração.

Munõz Viñas define que a conservação é o conjunto de atividades materiais destina-
das a garantir a preservação do objeto simbólico e historiográfico (MUÑOZ VIÑAS, 2004). 
Em artigo sobre educação patrimonial o autor cita que o objeto de patrimônio, sendo ma-
terial ou imaterial, é suporte de um significado (DEMARCHI, 2016). 

No artigo 216 da Constituição Federal de 1988 a definição de patrimônio se amplia, 
incluindo os bens de natureza imaterial:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão.
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico. “(C.F. de 1988, in: IPHAN, 
2006, p. 20)

O protagonismo do sujeito e a valorização do significado do bem cultural vão iniciar 
uma conceituação inovadora do que é patrimônio, trazendo-o para perto da população e 
se distanciando das visões de uma elite cultural, fortalecendo a atuação do sujeito que 
desfruta e pode definir esse patrimônio. 

O curso de Corte e Costura da escola profissionalizante feminina Liceu Império foi 
fundado por Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho (1904-1968) em 1932 e durou até o 
ano de 1954 sob sua direção. Ela não somente foi professora e fundadora do curso como 
também jornalista, figurinista, professora da ENBA (Escola Nacional de Belas Artes, hoje 
Escola de Belas Artes da UFRJ) e criou o Museu de Indumentária Histórica e Antiguida-
des, que depois de sua morte teve todo seu acervo doado ao Museu Histórico Nacional no 
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Rio de Janeiro. Neste acervo há um livro do curso por correspondência do Liceu Império, 
manuscrito, que pertenceu a Alda de Paula Albanese, datado de 1936 e doado ao museu 
em 2010 por Licia de Albanese. Em sua introdução temos o seguinte texto:

Numa época de desenvolvimento e evolução, quando todas as sciencias e to-
das as artes procuram atingir o apogêo, não seria natural que a mulher, contra-
riando todas as leis physicas do progresso, permanecesse na mesma rotina. 
Dispondo ella de grande senso artístico e de fertil poder imaginativo, entendeu 
de modificar a sua endumentaria, dando-lhe um cunho artistico, embora mais 
simples a primeira vista. Assim os nossos feitios, difficeis de serem executados, 
exigiram novos methodos e novas theorias.
Nestes ultimos annos a arte de coser tornou-se tão complexa que seria im-
possível resolvê-la apenas sobre um manequim, pois a costura moderna não 
requer arte simplesmente, exige, ainda, uma parcella de sciencia para as exe-
cuções perfeitas. Precisamos, pois, dar um pouco de trabalho ao cerebro. Varios 
processos theoricos existem, pretendendo resolver as difficuldades da costura 
moderna. Talhos porem são quasi todos, uns, pela differencia de bases geo-
metricas, exigem grande somma de habilidade por parte das alumnas, outros 
assentam sobre bases falsas. Attendendo a isto no meu enthusiasmo de profis-
sional que segui o natural impulso de suas inclinações artisticas, conhecedora 
dos melhores methodos francezes, italianos e americanos, fiz um methodo meu, 
capaz de preehncher as lacunas dos processos, attendendo não só aos corpos 
perfeitos (proporcionado) como tambem aos chamados “corpos difficeis” (ALBA-
NESE, 1936, p.1).

Este  primeiro trecho denota uma preocupação com o lugar que a mulher ocupava na 
sociedade, propondo, através do ensino de corte e costura, dar qualificação a esta mulher, 
assim como valorizar seu método de ensino.

2� A coleção e a aluna
Ganhei estes livros de uma ex-aluna do Liceu Império, Rosa, na primeira década dos 
anos 2000. Eles ficaram guardados por um longo período com Rosa, e sob minha posse 
até eu entrar para o curso de Conservação e Restauração da UFRJ em 2015, quando 
tive a oportunidade de poder analisá-los de um ponto de vista mais técnico em relação 
a materialidade e seu conteúdo, utilizando-os como objeto para minha pesquisa. Não foi 
possível realizar os processos de conservação e restauração, pois os laboratórios esta-
vam fechados, em consequência da pandemia de Covid-19. Por isso nos concentramos 
na preservação do conteúdo, transcrevendo e editando para linguagem contemporânea, 
tornando-o mais acessível ao público.

O conjunto dos cadernos datados de 1944 (Figura 1), que tratamos como uma coleção, 
é constituído por dois livros encadernados com capa dura, manuscritos e um conjunto de 
123 folhas soltas datilografadas que estão unidas por um cordão. Os livros pertenceram a 
Rosa S. F. Moreira (1913-2010). Rosa chegou ao Rio de Janeiro com seu marido, o enge-
nheiro Clovis, em 1944 e neste mesmo ano iniciou o curso em três módulos: Fundamental1, 

1    O curso Fundamental iniciava a aluna nos princípios da modelagem de vestuário, ensinando como fazer os moldes básicos basea-
dos nas medidas corporais fornecidas. E também como interpretar os moldes básicos.
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Aperfeiçoamento2 e Contramestra3. O curso funcionava no centro da cidade do Rio de 
Janeiro, rua Ramalho Ortigão 9, onde hoje é a Escola de Música Villa Lobos. Não temos 
as datas de início dos cursos, somente as de término; o curso fundamental em 7 de março 
de 1944 e o Aperfeiçoamento em agosto do mesmo ano. Sobre o curso de contramestra, 
não temos a data que Rosa cursou. As aulas eram práticas e teóricas, nas aulas práticas 
as alunas poderiam executar seus modelos, segundo as lições ensinadas.

Denominamos os três livros, Livro 1 (livro horizontal), Livro 2 (livro vertical), Livro 3 
(conjunto de folhas soltas unidas por cordão). Os livros 1 e 2 são manuscritos pela aluna 
com lápis grafite e lápis de cor, repletos de características pessoais e afetivas que neste 
caso se relacionam com a memória desta autora. O Livro 3 é datilografado e tem em sua 
primeira página a assinatura de Sophia Jobime, contém amostras de tecido referentes às 
lições ensinadas e suspeitamos que era fornecido pelo curso. Por serem cadernos de uma 
aluna, houve a necessidade de analisar seu conteúdo, reproduzir e testar as técnicas ensi-
nadas para futura interpretação. O objetivo central é a preservação do conteúdo dos cader-
nos citados com um olhar voltado para as teorias e práticas da Conservação e Restauração.

O interesse no estudo dos ofícios dirigidos às mulheres, como costura, cozinha, ren-
das surgiu da minha experiência e interesse por estes ofícios, do aprendizado empírico 
dos mesmos, da minha atuação como figurinista em teatro, bordadeira e crocheteira e, por 
vezes, costureira – e também como testemunha do trabalho de tantas profissionais que 
adquiriram conhecimento de forma empírica e única, como aprendizes ou com formação 
livre, cursando corte e costura em cursos livres ou técnicos. 

3� Metodologia
O recorte apontado neste artigo refere-se à transcrição integral da lição da base da blusa 
do Livro 1 e sua edição – com a grafia atualizada – utilizando a notação proposta no mé-
todo do livro Modelagem Plana Feminina (FULCO e SILVA, 2010), método que se utiliza 
de letras e números e setas que orientam a direção do traçado.
2    O curso Aperfeiçoamento dava continuidade ao curso fundamental.
3    No curso de Contra-Mestra era ensinada modelagem de roupas íntimas e acabamentos em costura, beneficiamentos de tecidos. 
Com os três cursos a aluna estaria preparada para costurar profissionalmente, desenvolvendo os próprios modelos.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1 - Livro 
1, Livro 2, Livro 3
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Para nortear a pesquisa, seguimos os seguintes procedimentos metodológicos: pes-
quisas em fontes primárias na Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional (BN Digital), no 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e no Museu Histórico Nacional (MHN), todos 
localizados no Rio de Janeiro. Na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, encontramos anún-
cios do curso em diversos periódicos, bem como colunas de moda assinadas por Mme. 
Carvalho, nome utilizado por Sophia, onde não só sugeria modelos como fazia propagan-
da de seu curso. Na Figura 2 temos um anúncio do método que evidencia a sua valoriza-
ção, nomeando-o de Sistema Anatométrico.

Figura 2: Correio da Manhã, 7 de setembro de 1941.

Houve necessidade de transcrever integralmente o conteúdo do Livro 1 com a inten-
ção de preservá-lo, evitando sua manipulação e promovendo o acesso ao seu conteúdo. 
Posteriormente, os diagramas foram reproduzidos no programa Inkscape4 seguindo as 
instruções das aulas em questão para que obtivéssemos o diagrama em escala para fu-
tura análise. Por ser um caderno de anotação de aulas de uma aluna, com organização 
e linguagem próprias propusemos uma reorganização e edição do seu conteúdo para a 
linguagem do livro Modelagem Plana Feminina (FULCO e SILVA, 2010).

4� A transcrição da base da blusa
Abaixo apresentamos as imagens da lição para a construção da base da blusa e ao lado 
as transcrições integrais da lição.

Figura 3: Imagem e transcrição da Página I - Tabela de queda de ombro

4   Programa de desenho vetorial de código aberto.



Maria Cecilia de Medina;
Ana Paula Corrêa de Carvalho

ISBN 978-65-00-41614-5 - Cadernos de aluna do Liceu Império: proposta de preservação - p. 444-459

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

449

A tabela para caimento do ombro (Figura 3) relaciona a largura do retângulo da base 
da blusa à inclinação da linha do ombro

Figura 4: Imagem e transcrição da Página II

Figura 5: Imagem e transcrição Página XII - tabela de linha de cava

Figura 6: Imagem e transcrição Página IV - Lição da base da blusa
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Figura 7: Imagem e transcrição Página V - Lição da base da blusa

Figura 8: Imagem e transcrição Página VI - Lição da base da blusa

Figura 9: Imagem e transcrição Página VII - Lição da base da blusa

5� Edição da base da blusa
O aumento que se dá à blusa, varia com o gosto individual, com tecido a empregar, com o 
modelo do vestido e com a moda da atualidade. Dá-se em geral um aumento de 8 a 12 cm.
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Medidas de exemplo:
Busto    88 cm
Altura da blusa frente  44 cm
Altura da blusa costas  41 cm
Ombro    11 cm
Pescoço    32 cm
Largura do braço  32 cm
Folgas para a base - Busto 8 a 12 cm
Neste exemplo utilizaremos a folga de 8 cm

Tabela para inclinação da linha do ombro
Tabela 1: Em destaque as medidas utilizadas para a construção da base

Metade da medida do 
busto com a folga

Frente Costas

42 a 45 5 8

46 a 51 5 9

52 a 57 6 10

58 a 63 7 11

Tabela da linha da cava a partir da medida da circunferência do braço incluindo 
as alturas da cabeça de cava para o traçado da manga.
Tabela 2: Em destaque as medidas utilizadas para a construção da base

Braço Manga Linha da cava Altura da cabeça da 
manga americana

Altura da cabeça da 
manga francesa

25 29 18 10 11,5

26 30 18,5 10 11,5

27 31 19 10,5 12

28 32 19,5 10,5 12

29 33 20 11 12,5

30 34 20,5 11 12,5

31 35 20,5 11,5 13

32 36 21 11,5 13

33 37 21,5 12 13,5

34 38 21,5 12 13,5

35 39 22 12,5 14

36 40 22,5 12,5 14

37 41 22,5 13 14,5
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Braço Manga Linha da cava Altura da cabeça da 
manga americana

Altura da cabeça da 
manga francesa

38 42 23 13 14,5

39 43 23,5 13,5 15

40 44 23,5 13,5 15

41 45 24 14 15,5

• Diagramas 
RETÂNGULO
A1-A→, B1-B→ Medida da (metade do busto + folga de busto) ÷ 2 = 88 + 8 = 96 ÷ 2 = 48
A1-B1↓, A-B↓  Medida da maior altura da blusa, neste caso a medida da frente = 44.
A1-A2→, B1-B2→ Medida da metade de A1-A, B1-B (24)
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LINHA DA CAVA
A1 - C1↓, A2 - C2↓, A - C↓ - Altura da linha da cava (segundo tabela 2) = 21 cm
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DECOTE FRENTE
A1 - A3 →  medida do pescoço ÷ 4 - 1,5 cm = 32 ÷ 4 = 8 - 1,5 = 6,5 cm
A1 - D↓  medida do pescoço ÷ 4 = 32 ÷ 4 = 8
TRAÇAR EM CURVA A3-D

DECOTE COSTAS
A - A4←  medida do pescoço ÷ 4 - 1,5 cm = 32 ÷ 4 = 8 - 1,5 = 6,5 cm
A - D1↓  1,5 a 2 cm
TRAÇAR EM CURVA A4-E
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OMBRO
A2-E↓ queda do ombro frente - ver TABELA 1 = 5 cm
A2-E1↓ queda do ombro costas -ver TABELA 1 = 9 cm
TRAÇAR LINHA PONTILHADA A3-E, A4-E1
A3-E2↘︎ na linha A3-E - traçar a medida do ombro = 11 cm
A4-E3↙︎ na linha A4-E1 - traçar a medida do ombro + 1 cm = 12 cm
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CAVA DA BLUSA
TRAÇAR COM LINHA PONTILHADA E2-C3 e E3-C4
FRENTE
E2 - F↓ metade da medida E2-C3
F - F2← 1 a 1,5 cm (1,5 cm)
C3 - G↗  em bissetriz 1,5 a 3 cm (3 cm)
C1 - I→  medida de A1-A2 + 0,5 a 2 cm (26 cm)
COSTAS
E3 - F1↓ metade da medida E3-C4
F1 - F3→ 0,5 cm
C4 - G1↖︎ em bissetriz 1,5 a 2 cm (2 cm)
I - J↓  1 cm na linha I - B3
TRAÇAR EM CURVA E2 - F2 - G - I
TRAÇAR EM CURVA E3 - F3 - G1 - J
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LATERAL DA BLUSA E CINTURA
I-B3↓  medida de C1-B1 (23 cm)
TRAÇAR COM LINHA PONTILHADA I-B3
C1-O→ medida da metade de C1-C3 (17,5 ÷ 2 = 8,75 cm)
O-B4↓ medida de C1-B1 (23 cm)
TRAÇAR COM LINHA PONTILHADA O-B4
B-L↑  diferença entre altura de blusa frente e costas: 44 - 41 = 3 cm
LATERAL FRENTE
K-K1← 2 a 3 cm (3 cm)
TRAÇAR I-K1-B4
LATERAL COSTAS
L - K←  medida de C-I (22 cm)
K-K2→ 2 a 3 cm (3 cm)
K-K3↓ medida de I-J (1 cm)
TRAÇAR J-K3
TRAÇAR EM CURVA SUAVE K3 - L
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6� Resultados e discussão
Sendo um caderno de anotações de aula de uma aluna, há interpretações e escolhas de 
quem escreve, por isso, foi necessária uma análise da lição. A lição é de fácil compreen-
são e as etapas estão claras. Para a edição, reorganizamos a ordem das etapas para que 
o processo de construção ficasse na mesma ordem do livro de Modelagem Plana Femini-
na (FULCO e SILVA, 2010), onde as tabelas indicativas de medidas ficam antes da lição 
propriamente dita, e o diagrama é construído em etapas que representam o traçado que 
será feito.

A lição em questão ocupa 4 páginas sequenciais (Figuras 6 a 9). A tabela de linha da 
cava (Figura 5) está na página XII. Na página II (Figura 4), temos uma observação sobre 
aumentos que estão entre as medidas de exemplo. Não apresentamos as páginas VIII a 
XI, pois tratam de outra lição.

7� Considerações finais
A preservação do conteúdo desta lição nos fez refletir sobre o quanto o conservador-res-
taurador pode colaborar para a valorização do patrimônio imaterial ligado aos modos de 
fazer, às metodologias de ensino, entre outros temas, buscando compreender o objeto 
de preservação e adquirindo novos conhecimentos. Para fazer a edição desta lição utili-
zei o conhecimento que adquiri em modelagem de vestuário no decorrer de minha vida 
profissional como figurinista e com formação acadêmica em Artes Cênicas - Cenografia 
pela Universidade do Rio de Janeiro. A partir deste trabalho percebemos a importância 
da transdisciplinaridade e interdisciplinaridade no campo da Conservação-Restauração. 
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• Resumo
Neste artigo discutimos como as espectroscopias de fluorescência de raios X e de absor-
ção no infravermelho podem ser utilizadas para a identificação dos materiais constitutivos 
de fotografias e, assim, complementar a identificação realizada usualmente por conser-
vadores através de metodologias baseadas na observação e na inspeção visual com 
magnificação. Pretendemos contribuir para uma maior compreensão da aplicação destas 
técnicas tendo como objeto seis fotografias de Augusto Pinto de Oliveira da coleção Car-
los Eugênio de Moura do Museu Paulista. 

Palavras-Chave: ciência do patrimônio; espectroscopia de fluorescência de raios X 
(FRX); espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR); fotografia.

• Abstract
In this article, we discuss the application of X-ray fluorescence and ATR-FTIR spectrosco-
pies to identify constituent materials in photographs as a complement to the identification 
conservators usually do with methodologies based on observation and visual inspection 
with magnification. We intend to contribute to a greater understanding of these techniques’ 
application , having as an object of study six photographs by Augusto Pinto de Oliveira 
from the Carlos Eugênio de Moura collection at the Museu Paulista.

Keywords: heritage science; EDXRF; ATR-FTIR spectroscopy; photograph.
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1� Introdução
As fotografias são constituídas por uma variedade de compostos e elementos químicos 
distribuídos em diferentes camadas. Nas fotografias sobre papel esta estrutura é confor-
mada por pelo menos duas camadas, compostas por um suporte primário e pela subs-
tância formadora da imagem. Mas o número de camadas varia bastante de acordo com o 
processo fotográfico e pode incluir camadas intermediárias. Além disso, podem ser apli-
cados recobrimentos, retoques e colorizações (McCABE, 2005). A identificação desses 
materiais pode ser considerada o fundamento da preservação de fotografias, uma vez que 
qualquer esforço começaria por identificar o que se pretende preservar (REILLY, 1986). 
Além disso, o conhecimento dos materiais e tecnologias de produção pode ser relaciona-
do a aspectos históricos e estéticos das fotografias, contribuindo com o estudo interdisci-
plinar destes objetos.

As fotografias podem ser diferenciadas por sua cromia (colorida ou monocromática) 
e polaridade (negativo ou positivo). O negativo é uma imagem com as tonalidades inver-
tidas em um suporte transparente. Todos os materiais fotossensíveis expostos através 
de uma câmera escura produzem uma imagem negativa. Os positivos são produzidos 
a partir dos negativos e existem ainda os positivos diretos, objetos fotográficos que são 
tecnicamente negativos e precisam ser visualizados de forma a aparentar a inversão 
da sua visualização como negativo. Assim, os daguerreótipos podem ser positivos ou 
negativos dependendo do ângulo no qual são observados, os ambrótipos são positivos 
quando observados através de um fundo escuro, assim como os ferrótipos. Os positivos 
diretos representam, portanto, um conjunto de objetos complexos cuja materialidade 
precisa ser compreendida na sua especificidade. Neste artigo abordaremos especifica-
mente a identificação de materiais e processos fotográficos utilizados na produção de 
positivos sobre papel.

James Reilly (1986) propôs uma metodologia para a identificação, descrição e dife-
renciação de fotografias em suporte de papel, reconhecendo a especificidade material e 
histórica destes objetos1. Adaptações nesta metodologia foram propostas também por ou-
tros conservadores, como Bertrand Lavedrine (2009) ou Gawain Weaver2. A descrição do 
processo fotográfico é feita a partir de seus componentes básicos: substância formadora 
da imagem, aglutinante (caso exista), suporte primário e suporte secundário (caso a foto-
grafia tenha sido aderida a outro suporte). Assim, as fotografias podem ser classificadas 
de acordo com o número de camadas em processos: de uma camada, em que a subs-
tância formadora da imagem está imersa nas fibras do papel; de duas camadas, em que 
a substância formadora da imagem está suspensa em um aglutinante sobre as fibras do 
papel; e de três camadas, em que a substância formadora da imagem está suspensa em 
um aglutinante sobre uma camada intermediária que encobre as fibras do papel e pode 
ser constituída por sulfato de bário e gelatina3 ou polietileno. 

1    A metodologia foi desenvolvida e posteriormente apresentada virtualmente no Graphics Atlas, recurso disponibilizado pelo Image 
Permanence Institute, disponível em: <http://www.graphicsatlas.org/>.
2    O conservador disponibiliza guias para identificação em: <https://gawainweaver.com/>. 
3   Camada conhecida como “barita”, o suporte também é descrito como papel baritado: “Around 1880, after several decades of ex-
perimentation, the combination of gelatin and the white pigment barium sulfate emerged as the most satisfactory substratum for pho-
tographic papers. The common name for barium sulfate was baryta, and paper with a gelatin/barium sulfate surface preparation was 
known as ‘baryta paper’” (Reilly, 1986, p. 9).

http://www.graphicsatlas.org/
https://gawainweaver.com/
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A estrutura de camadas interfere na superfície das fotografias, já que a luz incidente é 
difundida de acordo com as características da superfície. A luz pode ser difundida em uma 
única direção, caso a superfície seja brilhante, ou em várias direções, caso a superfície 
seja mate. Um primeiro recurso para identificação do processo fotográfico é a observação 
da superfície da fotografia com iluminação direta e sem magnificação, para classificar o 
brilho e associá-lo à estrutura de camadas correspondente. As fotografias podem apre-
sentar outras particularidades como brilho diferencial, característico das impressões a 
carvão e Woodburitipos, ou iridescência, comumente observada em papéis com agluti-
nante de colódio ou quando o colódio é aplicado como recobrimento. A iridescência é mais 
perceptível quando a superfície é iluminada com lâmpada fluorescente.

As técnicas analíticas complementam etapas preliminares de examinação e identi-
ficação de características visuais que podem ser associadas a um processo fotográfico. 
As principais técnicas empregadas são a espectroscopia de fluorescência de raios X por 
dispersão de energia (FRXDE) para análise elementar e a espectroscopia de absorção no 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para identificação de compostos orgâ-
nicos (STULIK, 2013; TRAGNI, 2005; McCABE, 2005). 

Ainda que o campo da Ciência da Conservação se estruture no começo do século XX 
com o objetivo de aplicar metodologias científicas para a análise de bens culturais (FRO-
NER, 2016, p.16), apenas na década de 1970 a conservação de fotografias se constitui 
como uma especialização no campo da conservação de bens culturais. Exemplos da apli-
cação de métodos científicos para a análise de fotografias começam a ser publicados nes-
te mesmo período, como por ENYEART et al. em 1983, na revista History of Photography, 
com a aplicação de espectroscopia de fluorescência de raios X na análise de fotografias 
do Center for Creative Photography (CCP), da Universidade do Arizona. Análises com os 
mesmos objetivos foram realizadas posteriormente por Rempel em 1988, e por BAAS et 
al. em 19934, com a ampliação crescente do uso de técnicas de caracterização química e 
física e sua maior difusão após a publicação do Atlas of Analytical Techniques pelo Getty 
Conservation Institute (2013).

No decorrer da sua trajetória de aplicação, as análises foram realizadas com o obje-
tivo de ampliar o conhecimento dos materiais constitutivos de fotografias, conhecer ma-
teriais e processos fotográficos empregados por fotógrafos e compreender os mecanis-
mos de degradação que interferem no estado de conservação das fotografias. Existem 
limitações, entretanto, que precisam ser levadas em consideração: Stulik afirma que é 
necessário considerar que as análises não indicam todos os elementos presentes nas 
fotografias, mas apenas os que se encontram dentro dos limites de detecção da instru-
mentação analítica. Como exemplo, observa que os elementos presentes nos substratos 
de vidro (ambrótipos), ferro (ferrótipos) ou cobre (daguerreótipos) interferem no espectro, 
aparecendo como majoritários, enquanto os elementos que se encontram na camada 
formadora da imagem não são propriamente discriminados. Além disso, elementos leves 
que compõem significativamente objetos de vidro e cerâmica não aparecem no espectro 
porque não podem ser detectados (STULIK, 2012, p. 82). Por isso, a interpretação correta 
das análises depende da interpretação dos resultados em conjunto com as observações 
das características visuais das fotografias e do conhecimento das tecnologias emprega-
das historicamente para produção das mesmas.
4    Ambos estudos precursores foram publicados no Topics in Photographic Preservation, do Grupo de Materiais Fotográficos do Amer-
ican Institute for Conservation, que constitui uma importante referência na literatura sobre conservação de fotografias.
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Com objetivo de estudar a coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura do Museu 
Paulista5, realizamos uma pesquisa para caracterizar fotografias com técnicas de análise 
in situ, realizada com instrumentação portátil do Laboratório de Arqueometria e Ciências 
Aplicadas ao Patrimônio Cultural (LACAPC) do Instituto de Física da USP. Desde 2005 
o grupo realiza projetos que envolvem a aplicação de diferentes técnicas analíticas e de 
imageamento para o estudo de objetos do patrimônio cultural, incluindo o estudo dos pro-
cessos de corrosão de metais, a análise de pinturas através da determinação dos elemen-
tos químicos existentes nos pigmentos e nas camadas de preparação, a identificação de 
elementos majoritários e minoritários em materiais cerâmicos – para indicar possíveis pro-
cessos de fabricação de artefatos arqueológicos e etnológicos – e também os materiais 
constitutivos de papéis, fotografias e impressos fotomecânicos preservados em diferentes 
instituições de memória, mas, principalmente, nos acervos dos museus estatutários da 
Universidade de São Paulo (USP). 

A coleção particular do historiador e colecionador Carlos Eugênio Marcondes de Mou-
ra foi adquirida pelo Museu Paulista da USP em dois lotes. O primeiro lote, conformado 
por 1635 documentos fotográficos e dezessete álbuns, além de catálogos e publicações 
sobre fotografia, foi incorporado em 2002. O segundo lote foi adquirido em 2004 com o ob-
jetivo de complementar o anterior, contando com onze daguerreótipos, nove ambrótipos e 
334 fotografias sobre papel de “técnicas variadas” em formato cartão de visitas e cabinet, 
uma fotografia sobre porcelana e uma fotografia colorizada, dois álbuns com fotografias 
além de 60 gravuras e 52 livros referentes à história da fotografia. De acordo com o pro-
cesso de aquisição da coleção, Moura ofereceu sua coleção ao Museu por não desejar 
que sua coleção fosse desmembrada e por reconhecer que se tratava de uma das poucas 
instituições qualificadas para “dispensar os cuidados técnicos e científicos que merece”.

É possível situar as fotografias desta coleção em um arco temporal amplo, que vai 
da segunda metade do século XIX até a década de 1930, com ampla diversidade de ma-
teriais e processos fotográficos. No livro “Retratos quase inocentes”, resultado de uma 
exposição com o mesmo título, Moura estabelece uma cronologia para as fotografias exi-
bidas, apresentando uma listagem com o nome de fotógrafos que atuaram entre 1852 a 
1915, especialmente em São Paulo. No Dicionário Histórico-Fotográfico (KOSSOY, 2002), 
entre 1833 e 1849, é feita menção apenas à atuação de Antoine Hercule R. Florence em 
São Paulo e outros cinco fotógrafos anônimos. Já na década seguinte, entre 1850 e 1859, 
são descritos seis fotógrafos: Monoel José Bastos, Jules Casimir, Henrique Deslandes, 
Eduardo Gnerin, Jesus Christo Müller e I.M da Cunha Toledo. Nas décadas seguintes, o 
crescente número de fotógrafos que atuavam na cidade evidencia o rápido crescimento 
deste mercado em um núcleo urbano em expansão. É significativo, entretanto, observar o 
número de anônimos descritos tanto na publicação de Moura (1983) quanto no dicionário 
de Kossoy (2002), mapeados em anúncios de jornais e periódicos. 

Muitos retratos da coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura são, de fato, anô-
nimos e muitas técnicas ainda não foram descritas na base de dados da instituição, mas 
a inclusão desta informação está prevista como parte do tratamento técnico das fotogra-
fias. Desta coleção, apresentamos como exemplo as análises realizadas em um conjunto 

5    Pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, na linha de pesquisa “Salvaguarda 
do patrimônio cultural e coleções museológicas” sob orientação da Profa. Dra Márcia de Almeida Rizzutto e coorientação da Profa. 
Dra. Solange Ferraz de Lima.
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de seis fotografias do estúdio de Augusto Pinto de Oliveira. O fotógrafo atuou em San-
tos e manteve comunicação e relações comerciais com Militão Augusto de Azevedo, de 
quem comprava materiais fotográficos (ARAÚJO, 2003). Embora não sejam anônimas, 
representam um caso complexo em que a interpretação dos resultados das análises com 
espectroscopia de FRX e de absorção no infravermelho isoladamente não permite que 
o processo fotográfico seja identificado corretamente. Apenas com a interpretação dos 
resultados em conjunto com a observação de suas características visuais permite, em sua 
complementaridade, deduzir os materiais e técnicas empregados pelo fotógrafo, de forma 
articulada à análise do estado de conservação destes artefatos.

2� Metodologia
As metodologias já consolidadas para identificação de materiais e processos fotográficos 
se fundamentam no exame visual e na observação com magnificação das fotografias. 
As características que devem ser observadas são a cor da imagem, as características 
da superfície (brilho e textura), a estrutura da imagem e a composição de camadas. A 
observação parte da percepção do objeto como um todo para determinar o material do 
suporte primário, a cor da imagem, bem como para verificar a presença de deteriorações 
que auxiliam na identificação do processo fotográfico. Em seguida, é necessário observar 
a superfície das fotografias para determinar suas características de brilho e opacidade 
e, finalmente, observar com magnificação para determinar a estrutura da imagem e a 
composição das camadas. A estrutura da imagem indica se a fotografia apresenta tom 
contínuo, partículas de pigmento dispersas, retícula própria de impressões fotomecânicas 
ou características de impressões digitais. A composição das camadas tem influência na 
visibilidade das fibras do papel e na localização da imagem em relação ao suporte, sendo 
uma informação determinante para identificação do processo fotográfico.

Para análise de fotografias, a espectrometria de FRX é utilizada na caracterização de 
elementos da substância formadora da imagem, além de elementos presentes em outras 
camadas de sua estratigrafia, incluindo o suporte primário e o suporte secundário6. Como 
a radiação penetra todas as camadas, o resultado representa a somatória dos elementos 
presentes em todo o objeto. Entretanto, é possível subtrair o espectro das áreas de me-
nor densidade do espectro das áreas de maior densidade, e assim determinar com maior 
precisão os materiais constitutivos da imagem, presentes em maior quantidade nas áreas 
mais densas. Além disso, a análise quantitativa dos elementos permitiria identificar varia-
ções importantes na substância formadora da imagem e a presença de elementos minori-
tários poderia ser utilizada como marcadores, para distinguir processos fotográficos.

Esta técnica é comumente empregada na análise qualitativa e quantitativa de ele-
mentos químicos de objetos do patrimônio cultural. A técnica se baseia na interação dos 
raios X com a matéria. Através da irradiação do objeto com uma fonte de radiação de alta 
6   Stulik e Kaplan (2012, p. 81-86) afirmam que o primeiro passo é a seleção adequada da instrumentação analítica. Em geral, a 
instrumentação de FRXDE portátil utiliza ânodo de prata ou ouro, mas, para a análise de fotografias que podem apresentar esses 
materiais como substância formadora da imagem, é importante selecionar um espectrômetro com um ânodo de um material que não 
interfira ou interfira minimamente nos resultados, como rênio ou ródio. A respeito dos parâmetros instrumentais, os autores indicam 
que a voltagem entre 40-50 kV é adequada para análise de fotografias. O uso de filtros para o feixe de raios X primário é um recurso 
importante para realizar filtragens que permitam identificar mais facilmente os elementos presentes em fotografias, já que são objetos 
que contêm elementos em baixa concentração.
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energia (como a radiação X) é provocada a excitação dos átomos do material analisa-
do. Os átomos absorvem a energia, mas tendem a retornar ao seu estado fundamental, 
emitindo a energia absorvida na forma de raios X. Assim, quando o elétron é retirado de 
um orbital interno, o lugar é ocupado por um elétron de um nível mais exterior e, durante 
a transição eletrônica, é emitida energia na forma de radiação. Cada elemento químico 
emite uma energia característica e específica que pode ser detectada nos sistemas de 
dispersão de energia (DE) e discriminada para a análise qualitativa e quantitativa dos 
elementos, uma vez que a intensidade dos raios X emitidos pode ser correlacionada à 
concentração dos elementos no objeto analisado (ARTIOLI, 2018). A técnica não requer 
amostras e é considerada, portanto, uma técnica não destrutiva. Além disso, a instrumen-
tação não tem contato direto com o objeto analisado e a análise pode ser realizada in situ 
com equipamentos portáteis.

A espectroscopia de absorção no infravermelho, por sua vez, é uma técnica baseada 
nas vibrações dos átomos de uma molécula. Um espectro infravermelho é comumente 
obtido pela passagem da radiação infravermelha através de uma amostra e pela determi-
nação de qual fração da radiação incidente é absorvida em uma determinada energia. O 
pico de energia em um espectro de absorção corresponde à frequência de uma vibração 
de uma parte da molécula. As vibrações das moléculas são específicas e assim é possível 
interpretar os espectros de infravermelho (STUART, 2004). A espectroscopia emprega um 
interferômetro, e através do processo matemático de Transformada de Fourier é possível 
melhorar a qualidade dos espectros de infravermelho e minimizar o tempo necessário 
para obter os dados. Os espectrômetros de infravermelho se tornaram comercialmente 
disponíveis a partir de 1940 (STUART, 2004, p. 2). A espectroscopia de FTIR é utilizada 
para identificar elementos orgânicos nas fotografias, presentes tanto no suporte primário 
quanto no aglutinante, ou ainda em recobrimentos aplicados em sua superfície. Nesta 
pesquisa, cada fotografia foi medida três vezes, duas nas áreas com imagem e uma na 
área do suporte secundário de papel. As medidas das áreas com imagem são consisten-
tes e apresentam as mesmas bandas, por isso apresentamos nas figuras 4 e 5 apenas 
uma das medidas, representativa de cada fotografia. 

3� Resultados e discussão
O conjunto de seis fotografias foi analisado visualmente (Figura 1) e com magnifica-

ção (Figuras 2 e 3). As fotografias têm tom contínuo (não apresentam padrões caracterís-
ticos de retículas ou partículas de pigmento que poderiam ser associados a processos es-
pecíficos), apresentam interferência das fibras do papel e superfície semibrilhante, estão 
amarelecidas7 e esmaecidas e não apresentam indícios da presença de uma camada de 
barita nas áreas com perda de suporte primário. A observação destas características é a 
primeira etapa na identificação do processo fotográfico e sugere que as fotografias seriam 
de prata e albumina sobre papel, pois este aglutinante é bastante suscetível ao amarele-
cimento. A interferência das fibras do papel e a superfície semibrilhante concordam com a 
indicação de que se trata de um processo de duas camadas. 

7    As fotografias foram reproduzidas com uma cartela de referência recomendada pelo American Institute for Conservation (Photo 
Documentation Target), que inclui uma escala de cinza e de cores, com valores CMYRGB conhecidos; um guia de iluminação associa-
do a um indicador de paralelismo, uma escala de tamanho e uma área para inserção da data da realização do registro e informações 
acerca do objeto.
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Conforme descrito por Reilly, o papel com aplicação de uma camada de sulfato de 
bário e gelatina sobre papel proporcionou o substrato mais satisfatório para o papel foto-
gráfico na década de 1880. Com o desenvolvimento da máquina de revestimento de rolo 
contínuo, em 1889, o papel de revelação de brometo de prata, bem como os papéis de 
impressão direta de gelatina e colódio foram revestidos com este substrato. Caso apre-
sentasse uma camada de barita, poderíamos considerar a possibilidade de se tratar de 
gelatina sobre papel ou colódio sobre papel. Riscos e abrasões na superfície ajudariam, 
neste caso, a distinguir ambos aglutinantes uma vez que o colódio é mais suscetível a 
riscos que penetram toda a camada de colódio até a camada branca de sulfato de bário 
e gelatina. 

Figura 1: Fotografias de Augusto Pinto de Oliveira da coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura do Museu Paulis-
ta da USP, registradas com iluminação homogênea com duas fontes de luz posicionadas a 45° em relação à superfí-
cie das fotografias. 

Figura 2: Observação com magnificação de 30x da superfície da fotografia 1-20658-0000-000. À esquerda, é possí-
vel observar a interferência das fibras do papel e, à direita, a ausência de camada de barita em região com perda de 
suporte primário.
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Figura 3: Observação com magnificação de 30x da superfície das fotografias 1-20886-0000-000 (à esquerda) e 
1-20951-0000-000 (à direita). 

Ao analisar as fotografias com espectroscopia de absorção no infravermelho, entre-
tanto, foi possível observar que apesar das características visuais indicarem que eram de 
prata e albumina sobre papel, os espectros de três das fotografias eram característicos do 
colódio (Figura 4), um da gelatina e apenas dois da albumina (figura 5). As bandas entre 
1235 e 831 cm–1 são associadas ao envelope espectral da celulose. O espectro do colódio 
tem picos espectrais muito intensos e bem desenvolvidos em aproximadamente 1630, 
1270 e 821 cm–1 (STULIK, KAPLAN, 2013a, p. 16), sendo importante observar a propor-
ção entre essas bandas. Tanto o espectro da gelatina quanto da albumina apresentam as 
bandas da Amida I e Amida II que indicam a presença de proteínas em aproximadamente 
1630 cm–1 1531 cm–1. Para diferenciar a gelatina da albumina é necessário observar a re-
gião de 1470 a 1250 cm–1. A gelatina apresenta três picos em cerca de 1450, 1393 e 1312 
cm–1 e ao contrário da albumina, os picos em aproximadamente 1450 e 1393 cm–1 não têm 
intensidades parecidas, pois o pico em 1450 cm–1 é geralmente mais intenso que o pico 
em 1393 cm–1. Quando as fotografias têm baixa concentração de gelatina ou albumina, é 
difícil distinguir estes materiais:

The ATR-FTIR spectrum of the albumen photograph shows two spectral peaks 
of about the same intensity at 1448 and 1385 cm–1. The spectrum of the gelatin 
photograph shows not two but three spectral peaks at 1442, 1401, and 1329 
cm–1. The intensity of the spectral peaks at 1442 and 1401 cm–1 are also not 
the same. The first spectral peak of the region is usually larger than the second 
one. There may be a slight shift between the recorded positions of these spectral 
peaks and a slight difference between peak ratios, but this spectral “trend” holds 
rather well when analyzing uncoated albumen and gelatin photographs with rela-
tively high concentrations of proteinaceous binders. The analysis of photographs 
with low concentrations of albumen and gelatin (albumen paper prepared using 
a highly diluted albumen, matte albumen, or gelatin) might show both the Amide 
I and Amide II spectral peaks, but the intensity of the peaks in the critical 1470 to 
1250 cm–1 region of the spectrum might be too low to allow for clear identifica-
tion of the binder in the photograph (STULIK, KAPLAN, 2013b, p. 22).

À luz disso, os espectros ATR-FTIR que indicam bandas características do colódio 
e da gelatina indicam mais precisamente o uso de recobrimentos que podem ter sido 
empregados com a intenção de modificar a superfície de fotografias ou promover uma 
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maior permanência das albuminadas, reconhecidamente suscetíveis ao amarelecimento 
e esmaecimento. A cor é um dos principais aspectos a serem levados em consideração 
quando se trata de identificação do processo fotográfico. Como um exemplo da impor-
tância da cor da imagem, salientamos que caso as fotografias tivessem aglutinante de 
colódio poderiam exibir tonalidades do marrom claro ao preto arroxeado, dependendo da 
viragem utilizada. Em todas as fotografias o material formador de imagem é prata ou prata 
combinado com ouro, como exemplificamos no espectro de XRF das fotografias 1-20658-
0000-0000 (figuras 6 e 7), 1-20951-0000-0000 e 1-20886-0000-0000 (ambos espectros 
representados na figura 8). Embora algumas fotografias também apresentem ouro como 
material formador da imagem, sua baixa concentração não impediu que apresentassem 
esmaecimento. 

Figura 4:  Espectro ATR-FTIR das fotografias 1-20537-0000-0000, 1-20658-0000-0000 e 1-21296-0000-0000 apre-
sentam espectros característicos do colódio e a interferência de picos da albumina. Foi utilizado um modelo Bruker® 
acoplado com um módulo de reflectância total atenuada (ATR), faixa espectral de 4000 a 400 cm–1, 120 scans e 4 
cm–1 de resolução.

Figura 5: Espectro ATR-FTIR das fotografias 1-20886-0000-0000 e 1-20951-0000-0000 com espectros característicos 
da albumina e 1-20824-0000-0000 da gelatina. Foi utilizado um modelo Bruker® acoplado com um módulo de reflec-
tância total atenuada (ATR), faixa espectral de 4000 a 400 cm–1, 120 scans e 4 cm–1 de resolução.
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Figura 6: Espectros FRXDE da fotografia 1-20658-0000-0000: ca (preto) da região com maior densidade, cb (verme-
lho) da região com menor densidade e cc (azul) do suporte secundário. A prata aparece como material formador da 
imagem e o enxofre como subproduto da degradação. Os demais elementos estão presentes no suporte secundário. 
As condições experimentais utilizadas foram tensão de 40kV corrente de 20 µA, tempo 300s e abertura de 2 mm.

Figura 7: Espectro FRXDE da fotografia 1-20658-0000-0000, indicando a presença de prata e ouro como materiais 
formadores da imagem. As condições experimentais utilizadas foram tensão de 40kV corrente de 20 µA, tempo 300s e 
abertura de 2 mm, com filtros de alumínio de 250 μm e cobre de 25 μm.
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Figura 8: Espectro FRXDE da fotografia 1-20951-0000-0000 (210127ed) e 1-20886-0000-0000 (210127ff), indicando 
a presença de prata e ouro como materiais formadores da imagem. As fotografias se diferenciam pela presença de 
mercúrio na primeira, como indicado no espectro preto. As condições experimentais utilizadas foram tensão de 40kV 
corrente de 20 µA, tempo 300s e abertura de 2 mm, com filtros de alumínio de 250 μm e cobre de 25 μm.

4� Considerações finais
A identificação correta de processos fotográficos e fotomecânicos é fundamental para 

garantir condições mais adequadas de preservação e acesso, compreender o contexto 
histórico de sua produção e realizar o diagnóstico e planejamento para a conservação 
destes materiais. O principal ponto de partida para a identificação de materiais e pro-
cessos fotográficos é observar características visuais que permitem identificar o suporte 
primário, a cor e estrutura da imagem, além de características da superfície que permitem 
determinar a composição das camadas e deteriorações que podem ser características 
de determinado processo. Os indícios na própria imagem também são importantes, mas 
podem levar a equívocos quando analisados de forma isolada de suas características ma-
teriais, já que uma fotografia pode ser a reprodução de outra fotografia. O formato de uma 
fotografia também pode auxiliar na sua identificação – já que alguns processos circularam 
comumente em determinados formatos, mas não é um aspecto decisivo para a sua identi-
ficação, assim como ocorre em relação a outros recursos adicionais como a identificação 
de ornamentos, informações manuscritas ou impressas no objeto, selos e carimbos. 

O uso correto da terminologia é outro aspecto fundamental para a correta descri-
ção da tecnologia de produção e dos materiais constitutivos das fotografias. Assim, a 
definição de uma metodologia para identificação e o uso consistente da terminologia é 
importante para simplificar o tratamento técnico de um acervo e permitir que as infor-
mações sejam recuperadas nos instrumentos de pesquisa. A utilização de técnicas para 
caracterização física e química é um recurso complementar, sendo importante considerar 
os limites da instrumentação analítica. A análise qualitativa com FRXDE não mostra todos 
os elementos químicos presentes no material analisado, mas somente os elementos que 
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podem ser detectados e se apresentam em concentrações acima do limites de detecção 
do instrumento, em dado arranjo instrumental. O limite de detecção para os diferentes 
elementos depende de fatores físicos (excitação e absorção) e outros fatores relaciona-
dos à instrumentação como o ânodo do material, os parâmetros de operação do tubo de 
raios X, a geometria instrumental ou a sensibilidade espectral do detector (STULIK, 2012, 
p. 88). A análise de espectroscopia de absorção no infravermelho indica apenas os picos 
do material presente na superfície de uma fotografia, e não necessariamente de camadas 
intermediárias, embora às vezes seja possível visualizar a contribuição destes materiais 
no espectro.

Para concluir, a interpretação dos resultados das análises com FRXDE e FTIR em 
conjunto com as informações obtidas na inspeção visual e na observação com magnifica-
ção das fotografias é essencial para determinar o processo fotográfico. Como é possível 
observar no caso das fotografias de Augusto Pinto de Oliveira, esta primeira etapa apon-
tou para a identificação do processo fotográfico como albumina e prata sobre papel. A 
análise com FRXDE evidenciou a presença de ouro em algumas fotografias, indicando o 
uso de uma viragem que também garantiu uma maior preservação das mesmas, quando 
comparadas com as que apresentam apenas prata. A análise com FTIR permitiu identifi-
car o uso de recobrimentos que também interferiram na preservação das fotografias. As 
informações a respeito das características materiais das fotografias interferem nas deci-
sões em torno dos materiais a serem utilizados em tratamentos de conservação e podem 
ser incluídas na base de dados da instituição, tanto para orientar o seu tratamento técnico 
quanto para ampliar o conhecimento a respeito dos materiais e técnicas utilizados no es-
túdio do fotógrafo.
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• Resumo
Este artigo apresenta um recorte do trabalho realizado no projeto de pesquisa Glossário 
Ilustrado de Danos em Esculturas de Madeira Policromada, em andamento desde 2020, 
desenvolvido pelo curso de bacharelado de Conservação e Restauração de Bens Cultu-
rais Móveis na Universidade Federal de Pelotas. Busca-se desenvolver uma pesquisa elu-
cidativa referente aos termos utilizados pelos conservadores-restauradores para designar 
e classificar danos em esculturas de madeira policromada, visando a produção de uma 
obra de referência, isto é, um glossário ilustrado, para posteriores consultas de profissio-
nais da área. Acredita-se que o estudo e a sistematização do uso de termos técnicos e es-
pecializados colaboram com o entendimento epistemológico desta área do saber, isto é, a 
conservação e a restauração. Para esse fim, houve, até então, o levantamento de termos 
relacionados a danos causados no suporte e policromia, realizado por meio de textos de 
referência na área da conservação e restauração em madeira, assim como análise críti-
ca dos excertos de textos que usaram os termos destacados. A metodologia empregada 
nesta pesquisa baseia-se na socioterminologia, que analisa o funcionamento da lingua-
gem e as condições às quais os termos foram empregados para, só então, desenvolver o 
estudo terminológico. Uma das características desta abordagem terminológica é o aceite 
das possíveis variações de significados dos termos. Esta é uma questão importante para 
os resultados da pesquisa, que pretende apresentar um reflexo dos termos usados pelos 
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pesquisadores e profissionais da área. A pesquisa ainda pretende relacionar os termos 
a imagens esclarecedoras dos fenômenos e aos processos e agentes de deterioração, 
resultando em material de consulta aos profissionais da área. 

Palavras-Chave: glossário de danos; escultura de madeira; conservação e restaura-
ção; conservação e restauração de esculturas; escultura policromada. 

• Abstract
This article presents an example of the work carried out in the research project “Illustrated 
Glossary of Damage in Polychrome Wood Carvings’’ in progress since 2020, developed 
by the Bachelor’s degree in Conservation and Restoration of Movable Cultural Property 
of the Universidade Federal de Pelotas. It seeks to develop an elucidative research about 
the terms used by conservator-restorers to designate and classify damage in polychrome 
wood carvings, aiming at the production of a reference work, an illustrated glossary, for fur-
ther consultations by professionals in the area. The study and systematization of the use 
of technical and specialized terms collaborate with the epistemological understanding of 
this area of knowledge, the Science of Conservation. To that end, we conducted a survey 
through reference texts in the area of wood conservation and restoration of terms related 
to damages caused to the support and the polychromy. Moreover, a critical analysis of 
the texts’ excerpts that used the highlighted terms was made. The methodology used in 
this research is based on socioterminology, which analyzes the functioning of language 
and the conditions in which the terms were used; only then, the terminological study was 
developed. Within this terminological theory, variations in meaning are accepted because 
the result intends to reflect the terms used by researchers and professionals of the area. 
In addition, the research aims to relate the terms to clarifying images of the phenomena, 
the processes, and the agents of deterioration, producing a material of consultation for 
professionals in the field.

Keywords: glossary; conservation; conservation-restoration of wooden sculptures; 
polychrome sculpture, wooden sculpture.

1� Introdução
O projeto de pesquisa Glossário Ilustrado de Danos em Esculturas de Madeira Policroma-
da está sendo desenvolvido no curso de bacharelado em Conservação e Restauração de 
Bens Culturais Móveis na Universidade Federal de Pelotas, junto ao Laboratório de Con-
servação e Restauração de Bens Culturais em Madeira, coordenado pela professora Dra. 
Daniele Baltz da Fonseca e conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Rio Grande do Sul (FAPERGS) através do edital de auxílio ao recém-doutor. 

A partir da prática de ensino em sala de aula, da disciplina de Conservação e Restau-
ração de Bens em Madeira, percebeu-se uma dificuldade, por falta de material bibliográ-
fico específico, de apresentar aos alunos a caracterização de danos que ocorrem nas es-
culturas de madeira policromada. Frente a isto, verificou-se a necessidade da elaboração 
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https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/to
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/material
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/consultation
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/in
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/field
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de material de referência, na forma de um glossário ilustrado, de danos em esculturas de 
madeira policromada, o qual contemplasse termos em língua portuguesa falada no Brasil.    

O objetivo da pesquisa é elaborar um produto terminológico, que servirá, futuramen-
te, como material de referência, auxiliando na identificação e na designação de danos em 
madeira, colaborando, assim, com o processo de diagnóstico do estado de conservação 
e da proposta de tratamento para as esculturas de madeira policromada.  Além disso, 
o estudo e a elaboração de produtos terminográficos contribuem com a consolidação 
de uma linguagem técnica que colabora com o entendimento epistemológico referente à 
Conservação e Restauração de bens culturais em madeira policromada de forma especí-
fica. A construção de tais produções bibliográficas é importante também para o processo 
de formação acadêmica e para o desenvolvimento da prática profissional do conserva-
dor-restaurador, pois leva em conta a falta de manuais que auxiliam na especificação 
terminológica própria para os profissionais durante a identificação de danos em objetos de 
madeira policromada. Além disso, na medida em que é utilizado como produto bibliográfi-
co técnico-científico e diretamente aplicável às rotinas profissionais ou de formação profis-
sional, o vocabulário ilustrado, que se propõe estabelecer, constitui também a informação 
que reflete o desenvolvimento da epistemologia científica da proteção dos bens culturais.

Segundo Barbosa (2018), o desenvolvimento da terminologia é fundamental para 
a estruturação e o reconhecimento social de um novo domínio de conhecimento. Para 
Krieger e Finatto (2004, p. 123), “à medida que, em Terminologia, um fazer dicionarístico 
técnico-científico assume valor ímpar, ao mesmo tempo, fornece material para a reflexão 
teórica da disciplina”. De forma direta, Dias (2000) nos fala acerca da terminologia: 

Em um contexto mais genérico, a terminologia representa o conhecimento téc-
nico-científico especializado de forma organizada, por meio de manuais e glos-
sários, e unifica esse conhecimento sob a forma de normas e padrões. Sem a 
terminologia, os especialistas não conseguiriam se comunicar, repassar seus 
conhecimentos, nem tampouco representar esse conhecimento de forma orga-
nizada (DIAS, p. 91, 2000).

A falta de terminologia apropriada dificulta os processos de identificação e docu-
mentação, realizados por meio das avaliações de estado de conservação e registrados 
em mapas de danos. Essa documentação colabora com o conhecimento sobre o objeto, 
considerando aspectos físicos e estéticos, para fins de proposição de soluções para repa-
ração e consolidação. 

De acordo com o Manual para elaboração de projetos para Intervenções em Bens 
Culturais Móveis e Integrados à Arquitetura, disponibilizado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na etapa de diagnóstico do estado de conservação, 
devem ser “identificados e relatados [...] os agentes físicos, químicos e biológicos que afe-
tam os materiais, bem como os danos decorrentes de ação humana inadequada [...]. Os 
danos deverão ser identificados, qualificados e quantificados” (IPHAN, p. 26, 2019). 

Dessa forma, estabelecer terminologias apropriadas e consolidadas colabora na co-
municação, auxiliando o conservador-restaurador que elabora diagnósticos do estado de 
conservação dos objetos.

Na metodologia adotada neste projeto, a partir da definição da terminologia e da 
confecção de um modelo base de fichas de identificação de danos (FID), será realizada 
a coleta terminológica com base em termos já existentes e difundidos em trabalhos que 
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tenham base teórica-científica. Assim, pode-se analisar sistematicamente e semantica-
mente a utilização de termos difundidos entre os profissionais da área da conservação e 
restauração. 

Até o momento, a pesquisa avaliou um volume de 10 anais de eventos, 10 periódicos, 
35 edições de revistas, além de 8 livros e monografias relacionados à temática. A partir 
deste corpus de textos, foram selecionados 90 termos referentes aos danos em escultu-
ras de madeira policromada. Esses termos agora passam por processo de análise para 
determinação das respectivas definições, que levam em consideração o uso que se faz 
dos termos que constam nas publicações técnicas da área. Resta, ainda, uma outra etapa 
da pesquisa, na qual serão obtidas as imagens ilustrativas dos danos apresentados no 
glossário.

2� Metodologia
Esta pesquisa embasa-se teoricamente na Socioterminologia, que, segundo Gaudin 
(2014, p. 304), “tem uma dimensão sociocrítica, como toda semântica do discurso, à me-
dida que liga a produção de sentido às condições de sua origem”. Por esta razão, o autor 
propõe uma terminologia baseada na observação do funcionamento da linguagem e no 
estudo das condições de circulação social dos termos, uma vez que os termos circulam 
em um “mercado de significados” das ciências e das técnicas (GAUDIN, p. 16-18, 1993). 

Com isso, a variação de significado de termos, no meio linguístico e social, deve ser 
analisada em pesquisas sócioterminológicas, uma vez que, como defende Enilde Fauls-
tich (2006, p. 30), “as comunicações entre membros da sociedade são capazes de gerar 
conceitos interacionais para um mesmo termo ou de gerar termos diferentes para um 
mesmo conceito”. Podendo, assim, um mesmo termo ter dois significados divergentes en-
tre si. Um exemplo é o próprio termo “restauração”, que, quando usado por profissionais 
que atuam na área de conservação e restauração, adquire um significado específico e 
diferente daquele compreendido em outros grupos da sociedade.

Além disso, o estudo é estruturado em quatro fases, a primeira parte trata do levan-
tamento e da organização do corpus de trabalho, o qual está constituído por livros, artigos 
e textos técnicos, publicados por profissionais e instituições de referência e credibilidade 
dentro da área de Conservação e Restauração de bens culturais em madeira. O material 
utilizado consiste em bibliografia de língua portuguesa produzida no Brasil e em Portugal. 

Durante a construção desse corpus de trabalho, buscou-se por compilar materiais 
que seguissem algumas características específicas. De acordo com Cabré (1993, p. 298-
299), o material coletado deve “ser pertinente, isto é, representativo do campo em que se 
trabalha e, se possível, ser redigido por um autor qualificado; ser completo, isto é, incluir 
todos os aspectos relacionados com o tema de trabalho; ser atual, para que os termos a 
serem extraídos possam refletir a realidade linguística presente no âmbito em questão; e 
ser original, quer dizer, deve estar expresso na língua em que se trabalha” (CABRÉ, 1993, 
p. 298-299 apud BOJANOSKI, 2018, p. 130-131).

Essa compilação usada no corpus de trabalho desta pesquisa segue as recomenda-
ções de Cabré, visto que, dos trabalhos analisados, grande parte se deu a partir de anais 
de eventos científicos, como os dos anos de 1985 a 2009, dos congressos da Associação 
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Brasileira de Conservadores-Restauradores (ABRACOR); bem como os periódicos do 
Centro de Estudos da Imaginária Brasileira (CEIB) de Nº 1 ao Nº 10; e as publicações de 
2005 a 2020 da Revista Conservar Património, publicada pela Associação Profissional de 
Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP); além de livros e monografias relacio-
nados ao tema abordado e representativos para a área da conservação e restauração. 

A segunda fase do trabalho relaciona-se com a coleta e o estudo terminológico refe-
rentes aos termos encontrados, usados para identificar danos em esculturas de madeira 
policromada, usados por conservadores-restauradores. A sistematização da organização 
dos termos encontrados foi feita através de uma planilha onde os termos iguais foram 
agrupados junto com as informações necessárias à sua identificação no texto de origem. 
Para tanto, reservou-se uma coluna para o registro da bibliografia de origem; o trecho 
onde há a designação direta do termo; e observações, como demonstrado na figura 1, que 
apresenta o esquema da coleta de termos.

Figura 1: planilha de coleta de termos dos danos em escultura de madeira. Fonte: Elaboração própria. 

Nessa etapa acontece, concomitantemente, uma pesquisa relacionada com o estudo 
dos processos de deterioração, a fim de auxiliar na identificação dos danos manifestados 
durante a coleta dos termos. A intervenção a ser realizada pelo conservador-restaurador 
deverá se dar de modo a sanar o problema na origem, ou correrá o risco de assumir a res-
ponsabilidade pelo retorno do dano. Por esta razão, o estudo dos agentes e mecanismos 
de deterioração precisa estar atrelado aos termos e às imagens relacionadas.

Com isso, esse estudo sobre os processos de deterioração auxilia na elaboração das 
definições dos termos encontrados. Nesta etapa também se contará com o auxílio dos 
termos e definições usados em outros materiais de referência terminológica, como dicio-
nários e glossários técnicos, inclusive os de língua estrangeira.

A sistematização e a análise das informações coletadas, ou seja, o estudo dos ter-
mos encontrados para se chegar às suas definições, têm como base teórica a pesquisa 
descritiva, salientando a caracterização terminológica e buscando determinar a relação 
entre os mesmos (GIL, p. 42, 2002). Ainda segundo Bojanoski (2018), a sistematização de 
dados contribui para a organização das áreas do saber, como salientado:  
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A Terminografia é a parte prática e aplicada da Terminologia que integra as ope-
rações de coleta, sistematização e apresentação dos termos de uma determina-
da área do saber ou da atividade humana, que resulta em um produto final, que 
pode ser um dicionário, glossário, vocabulário, base de dados, dentre outros 
(BOJANOSKI, p. 122, 2018).

A apresentação dos termos e suas definições se dará por meio de organização de 
fichas de identificação de danos (FID). Esse modelo de fichamento tem como base a pro-
posta de Tinoco (2019, p. 07), que utiliza essas fichas para a organização dos processos 
de mapeamento de danos em bens culturais imóveis. Segundo este autor, tratam-se de 
“documentos normalizados com registros e anotações gráficas e fotográficas dos danos”. 
Nestas fichas são registradas informações sobre os danos e suas causas, bem como 
agentes e processos de deterioração associados para estudo e estabelecimento de con-
dutas de intervenção de conservação e restauração (TINOCO, 2019, p. 07).  

A princípio, estão definidos os seguintes campos que deverão ser preenchidos nas 
fichas: 1. termo (denominação ou caracterização do dano); 2. definição (descrição termi-
nológica do termo); 3. imagens de fotografia que ilustram o dano; 4. imagens de exames 
que colaboram com a caracterização do dano (quando e se necessário) 5. manifestações 
ou sintomas; 6. discussões sobre os processos e agentes de deterioração possivelmente 
associados; 7. apontamentos gerais sobre possíveis condutas; 8. observações que se 
façam necessárias. 

É levantada por Tinoco, também, a discussão acerca da definição de termos que ca-
racterizam danos, assim como a necessidade da elaboração de glossários técnicos.

Uma questão que se apresenta refere-se ao vocabulário técnico ou ao acervo 
de palavras disponíveis para caracterização dos danos. No âmbito dos compo-
nentes construtivos em pedras de cantaria, o ICOMOS reuniu um conjunto de 
palavras, um léxico específico para nomear as deteriorações. Os termos desse 
glossário têm sido úteis também para outros segmentos construtivos como o 
estuque, as alvenarias e outros. [...] É um fato que os componentes construtivos 
em metais, vidros, madeiras, concretos entre outros, têm especificidades rela-
tivos aos processos de decaimento material seja pela caducidade ou em razão 
de deficiências na produção ou pela ação de agentes externos. Por isso são ne-
cessárias referências de linguagem – palavras, que expressem o mais ra-
cional e inteligível os danos que são próprios à cada material construtivo 
(TINOCO, 2019, p.10 - 11. Grifos nossos).

A apresentação do termo no glossário juntamente com imagens, documentação cien-
tífica e discussão sobre os agentes e mecanismos de deterioração que os provocam torna 
o material de fácil compreensão e aplicação.

Já a terceira fase da pesquisa é a etapa que corresponde à obtenção das imagens 
usadas para ilustrar os termos referentes a danos identificados através dos termos cole-
tados na etapa anterior. Serão utilizados os métodos de obtenção de imagens próprias da 
documentação científica usada na conservação e restauração de bens culturais móveis. 
As imagens dos danos serão obtidas com lente macro, submetidas à luz visível e ao ul-
travioleta, quando necessário. Microfotografias também poderão ser utilizadas quando 
as imagens produzidas forem convenientes para o esclarecimento do dano, assim como 
imagens de Raio X. 
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Essa parte da pesquisa corresponde ao processo de documentação científica dos 
dados encontrados e que serão eficazes no processo de diagnóstico. Para isso, de acordo 
com Leão, Costa e Souza (2020, s/p), alguns “critérios precisam ser rigorosamente obser-
vados tais como: utilização de câmeras fotográficas digitais com objetivas de qualidade 
ótica e nível profissional, garantindo maior nitidez e fidelidade da imagem em termos de 
perspectiva e colorimetria”. Além disso, todo o processo de tomada de imagens exige a 
utilização de cartelas cromáticas e dimensionais, visando a consistência cromática. 

A estrutura de montagem do glossário tem por base a organização de fichas de iden-
tificação de danos (FID), nas quais os termos serão apresentados juntamente com suas 
designações, imagens ilustrativas e comentários gerais sobre os processos e agentes de 
deterioração que os causam. Depois da montagem do glossário, ele segue para a editora 
para ser publicado na forma de e-book.

3� Resultados e discussão
A pesquisa apresentada encontra-se em andamento desde 2020, sem interrupção de 
suas atividades, sendo realizada de maneira remota, devido à pandemia global de Co-
vid-19. O projeto de pesquisa tem como meta a conclusão do glossário com publicação 
em livro virtual marcada para 2023. 

Até o momento, o desenvolvimento da pesquisa tem como resultado o levantamento 
de 90 termos referentes a danos em esculturas de madeira policromada, os quais são 
utilizados por conservadores-restauradores. Foram utilizados para este resultado um cor-
pus de trabalho composto por 10 anais de eventos, 10 periódicos, 35 edições de revistas, 
além de 8 livros e monografias relacionados à temática. 

A identificação e a classificação dos termos foram realizadas até a observação de 
uma saturação de seu conteúdo, quando não foram mais encontrados novos termos que 
pudessem ser adicionados.

Dentre os termos encontrados, destacam-se aqueles que já apresentam uma conso-
lidação na área da conservação e restauração, definições que aparecem repetidamente 
em um único documento ou em diversas publicações, relacionados ao processo de dete-
rioração de policromia ou suporte das esculturas de madeira policromada. Selecionamos 
alguns exemplos a seguir.

O termo craquelé aparece em várias publicações portuguesas quando o autor preci-
sa fazer referência a determinados tipos de fissuras na camada pictórica da obra, sendo 
um termo utilizado por diversos conservadores-restauradores. 

Craquelés – Pequenas fissuras que atravessam a pintura e preparação apa-
nhando, ou não, todas as camadas até ao suporte (FÉLIX, 2013, p. 103. Grifo 
nosso). 

Evidencia-se, no entanto, uma diferença na acentuação desta palavra nas obras de 
origem brasileira:

Muitas vezes este corte fica invisível a olho nu, mas com o auxílio de uma lan-
terna fazem-se vários focos locais na região, produzindo uma luz rasante lo-
calizada, procurando indícios como fissuras na policromia, craquelês na área 
dos cravos ou desníveis da policromia evidenciando o corte facial (COELHO e 
QUITES, 2014, p. 146. Grifo nosso).
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Alguns termos utilizados derivam dos fenômenos físico-químicos que acarretam alte-
rações nas obras, como oxidação, e geralmente aparecem associados aos suportes que 
sofrem a alteração. Por exemplo: oxidação dos pregos, oxidação do pigmento dourado, 
oxidação do verniz:

- Suporte (madeira): acúmulo de poeira de forma generalizada; galerias e excre-
mentos de insetos xilófagos generalizada; metais oxidados (pregos); [...]
- Douramento: com oxidação; acúmulo de sujidade de forma generalizada (po-
eira, excrementos de insetos); pequenas fissuras; áreas com desgaste; peque-
nas perdas generalizadas (VALLE, MEDEIROS, LANER, 2009, p. 175. Grifos 
nossos).

No caso do fenômeno oxidação do verniz, por vezes, aparece descrito por um termo 
que leva em consideração a alteração do aspecto da obra, provocada pela alteração da 
cor que o fenômeno físico-químico provoca, como amarelecimento:

A exposição da obra a uma incidência excessiva de luz (natural e/ou artificial) 
altera as cores dos pigmentos, interfere na resistência dos materiais e causa 
oxidação dos vernizes, gerando amarelecimento dos mesmos e manchas escu-
recidas na superfície (PANISSET, 2007, p. 49. Grifos nossos).

Em algumas situações, verificou-se o uso de outros termos que fazem referência à 
cor do aspecto alterado da obra, como: escurecimento (ou derivações: aspecto escuro, 
escurecido), que pode estar associado ao mesmo fenômeno de oxidação, como também 
à formação de crostas e depósitos de fuligem sobre a superfície da obra. 

(...) O trabalho de conservação incluía a refixação da policromia, a desinfesta-
ção e consolidação das galerias e uma limpeza das sujidades superficiais. A 
restauração da camada escurecida de verniz se baseou numa mínima inter-
venção de limpeza, buscando o equilíbrio entre todas as partes da policromia, 
como carnação, panejamento e outros elementos (QUITES, 2009, p. 234. Grifos 
nossos).
OBS: ocultamento da superfície por substância não identificada, que com o pas-
sar do tempo empregou um aspecto escuro a imagem (VALLE, MEDEIROS, 
LANER, 2009, p. 175. Grifos nossos).
Os danos causados pelo calor e a fuligem de velas e incensos podem causar 
crostas, rugosidade, escurecimento da camada pictórica e do suporte e, até 
mesmo, queimaduras na imagem, assim como o acúmulo de cera ou parafina, 
que é muitas vezes encontrado e pode danificar a camada pictórica (PANISSET, 
2007, p. 65. Grifo nosso).

Outra situação que se evidencia a partir de distinções observadas na literatura produ-
zida pelos conservadores-restauradores brasileiros e portugueses é em relação aos ter-
mos desprendimento e destacamento. Os brasileiros usam o termo desprendimento, 
enquanto os portugueses preferem o termo destacamento. 

Realizou-se um tratamento estrutural, com a consolidação do suporte, refixa-
ção da policromia em desprendimento e apresentação estética nos fragmentos 
(JÚNIOR, 2003, p. 176. Grifo nosso).
Se as camadas cromáticas estiverem efectivamente em destacamento, há a 
necessidade de fazer uma pré-fixação das mesmas (QUEIMADO e GOMES, 
s/d, p. 136. Grifo nosso).
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Evidencia-se, ainda, que tanto o termo brasileiro como o português são utilizados 
para designar um estado de alteração da camada pictórica que perdeu a aderência ao 
substrato, porém ainda conserva uma tensão superficial, fato que possibilita uma ativida-
de de consolidação da camada em questão:

Só realizar este exame se a obra não apresentar desprendimento da policro-
mia, caso contrário, refixar antes do exame (COELHO e QUITES, 2014, p. 153. 
Grifo nosso).

Quando o desprendimento provoca a perda de partes da camada pictórica, o termo 
pode vir associado com a palavra perda, ou substituído por lacuna.

desprendimento e perda dos estratos pictóricos, deixando transparecer a base 
de preparação e até mesmo o suporte na parte superior e central do tronco e 
em áreas esparsas da base; e sujidade acumulada e aderida (PASSOS, 2009, 
p. 94. Grifos nossos).
Nunca esquecer que as reintegrações cromáticas se devem limitar às zonas de 
lacuna nunca sobrepondo o original, o que será considerado repinte (QUEIMA-
DO e GOMES, s/d. p. 147. Grifo nosso).

O trabalho de análise dos termos continua, tendo em vista, no momento, a avalia-
ção daqueles que poderão ser excluídos das entradas do glossário, ou que poderão ser 
utilizados como sinônimos. Segue também a construção das denominações que serão 
usadas na caracterização dos termos, etapa que poderá utilizar denominações traduzidas 
de outros glossários, que estão em outras línguas, como material auxiliar para obtenção 
das denominações.

Com os resultados obtidos até esse momento, considerados satisfatórios, segue-se 
para as próximas etapas da pesquisa, que serão realizadas com a organização dos ter-
mos e suas denominações em fichas. Posteriormente, será realizada a etapa de tomada 
de imagens para ilustrar os danos selecionados para compor o glossário.  A última etapa 
consistirá na montagem das entradas do glossário, o qual será publicado na forma de 
e-book.

4� Considerações finais
O projeto Glossário Ilustrado de Danos em Esculturas de Madeira Policromada busca 
produzir uma base de pesquisa inventariada para alunos, professores, profissionais 
de restauro e leitores que se interessem pela conservação de esculturas de madeira 
policromada. 

O embasamento teórico presente no desenvolvimento do projeto ainda exerce um 
estímulo aos alunos a continuarem produzindo pesquisas acadêmicas que colaboram na 
estruturação e no fortalecimento de conhecimento técnico e prático aos conservadores-
-restauradores.     

O glossário baseia-se na necessidade de uma literatura concisa e prática, de modo a 
caracterizar um melhor entendimento e diagnóstico de danos em esculturas de madeira, 
com intuito de auxiliar os profissionais na identificação e na tomada de decisão, que con-
templem melhor os acervos de madeira policromada. 
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Em suma, o estudo e a sistematização do uso de termos técnicos e especializados 
colaboram com o entendimento epistemológico e com o efetivo exercício prático da con-
servação e restauração.   
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• Resumo
O presente artigo resulta de um estudo, cujo objetivo foi explorar os diversos tipos de 
exames científicos que podem ser utilizados para o estudo da técnica e das deteriorações 
de um afresco, tendo como objeto de estudo uma pintura em afresco, produzida na aula 
do professor Edson Motta na década de 70. O afresco, realizado pelo professor e seus 
alunos no contexto de disciplinas de pintura da Escola de Belas Artes, foi submetido a um 
amplo estudo. Tratou-se de um esforço e aprendizado pedagógico, no sentido de construir 
redes de colaboração com laboratórios externos à Universidade.

Palavras-Chave: afresco; restauro; arte; tecnologia; Edson Motta

• Abstract
This article aims to show the multiplicity of scientific exams that can be used for the study 
of the technique and deterioration of a fresco painting. The object of study is a fresco pain-
ting produced in Edson Motta’s classes in the 1970s. The fresco produced by the professor 
and his students in the context of the Fine Arts School of the Rio de Janeiro Federal Uni-
versity has gone through an extensive study. It was a pedagogical and learning effort, in 
the sense of building collaboration networks with laboratories outside the University.

Keywords: fresco painting; restoration; art; technology; Edson Motta.
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1� Introdução
Este estudo tem como objetivo explorar diversos tipos de exames científicos que podem 
ser utilizados para o estudo da técnica e das deteriorações de um afresco antes e durante 
um processo de conservação-restauração. Intentamos igualmente desenvolver um traba-
lho em cooperação com laboratórios fora do espaço universitário, no sentido de construir 
redes de cooperação. Tratou-se de um aprendizado amplo de um ponto de vista pedagó-
gico, acerca de metodologias de análises que possam ser empregadas para conhecer e 
identificar tanto as técnicas de um afresco quanto eventuais deteriorações.

O conjunto de análises exploradas é um recurso metodológico para dar suporte à 
estruturação de um processo de restauração futuro e de tomada de decisões durante a 
intervenção, as quais devem ser devidamente embasadas respeitando os valores intrín-
secos da obra. Ao mesmo tempo, são recursos de documentação nas fases anteriores, 
dos procedimentos executados e da finalização dos trabalhos. Conhecer e identificar as 
técnicas empregadas pelo artista, bem como as deteriorações apresentadas pela obra e 
suas causas, são fundamentais para se estruturar um programa de intervenção que res-
peite a integridade do bem cultural. Na atualidade, vários são os exames e análises que 
podem contribuir nesta investigação, privilegiando aquelas não destrutivas e, eventual-
mente, o uso de micro amostras.

A obra em estudo (Figura 1) foi realizada nos anos 70 em aulas ministradas pelo já 
falecido professor Edson Motta na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Devemos ressaltar que o professor Edson Motta, além de pintor, foi também 
um dos precursores da restauração como processo científico no Brasil. 

A pintura é caracterizada como afresco móvel e foi pintada sobre eucatex, com mol-
duras formando uma espécie de caixa. Um antigo chassi de pintura sobre tela fixado com 
pregos foi utilizado pelo artista para fazer a contenção e a estabilização do eucatex.
 

Figura 1:  Fotografia geral da pintura sob luz visível (frente e verso).

Para realizar este estudo, foi estabelecida uma cooperação entre o Laboratório de 
Pesquisa em Técnicas, Linguagens, Conservação e Restauração de Pinturas (LaRP), da 
UFRJ, e o Laboratório de Conservação e Alterabilidade de Materiais de Construção (LA-
CON), pertencente ao Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). Reuniram-se, desta forma, 
competências nas áreas de ciências humanas, artes e ciências exatas. Humanidades e 
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tecnologia conjugam-se, desta maneira, em prol de um estudo de excelência, o qual cons-
titui-se em referência no âmbito da graduação em Conservação e Restauração de Bens 
Culturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2� Metodologia
Com o intuito de conhecer e identificar as técnicas empregadas na obra, as deteriorações, 
bem como as suas causas, inicialmente, procedemos ao estudo do histórico da obra, 
subsequentemente investigamos as condições de guarda e a exposição desta até os dias 
atuais. Analisamos igualmente a estrutura composicional da pintura, identificando os pla-
nos, as diagonais e a distribuição das figuras no plano (Figura 2).

Figura 2: Separação dos 
planos perspectivos, linhas 
de equilíbrio, distribuição 
das forças e ponto de mo-
vimento de dinamicidade.  

Além do estudo da composição, foi feito também um protótipo (Figura 3), a fim de 
compreender melhor a técnica empregada pelo artista. A confecção do protótipo foi feita 
com base nos estudos da obra no livro do professor Edson Motta (Iniciação à Pintura) e, 
também, da técnica tradicional do afresco.

Figura 3: Realização do protótipo; arricio e decalque do desenho por spolvero. 

As análises iniciais da obra foram realizadas a olho nu e com lupas de mão com pe-
queno aumento. Subsequentemente, começamos nossa investigação com os exames de 
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imagem sob luz visível, rasante, e ultravioleta, seguido por uma captura de detalhes com 
a lupa eletrônica Colómeter de aumento de 500x acoplada ao laptop. O conjunto dessas 
análises e a documentação fotográfica realizam um mapeamento de deteriorações mais 
detalhadas.

A fim de determinarmos a presença de materiais particulados poluentes e as conse-
quências das condições de guarda, fizemos a coleta de material particulado da superfície 
da frente e do verso da obra e as analisamos em CP-OES (industrial coupled plasma op-
tical emission spectrometry) para determinação de chumbo, sódio, manganês, magnésio, 
cálcio, cobre, cromo, enxofre e potássio. 

Subsequentemente, foi feita a coleta com swab para a análise de micro-organismos, 
o que foi realizado em parceria com o Laboratório da Coleção de Cultura de Fungos Fi-
lamentosos da FIOCRUZ, a fim de identificar micro-organismos possivelmente responsá-
veis por deteriorações. 

Figura 4: Coleta microbiológica com swab 
frente e verso.

Com o propósito de conhecer os graus de opacidade e o brilho antes de qualquer 
intervenção na camada pictórica, fizemos estudo de colorimetria em áreas de cores di-
ferenciadas. Utilizamos um colorímetro da marca Technidyne Color Touch 2 Model ISO.   

Nos exames realizados, evitamos a coleta de amostras, dando prioridade às análi-
ses não destrutivas, bem como uso de equipamentos portáteis. Dessa forma, dividiu-se 
a pintura em quadrantes, como apresentado na Figura 2. As avaliações foram realizadas 
em 22 pontos, definidos de acordo com o interesse de identificação de certos materiais. 

Quanto à coleta de amostras, foram privilegiadas áreas de perda de suporte e pin-
tura, de maneira a respeitar o princípio ético de mínima intervenção. Foi possível retirar 
pequenas amostras de análise da estratigrafia em seções transversais (cross sections), 
as quais foram envoltas em resina epoxídica e analisadas em lupa binocular SteREO 
Discovery V8 da ZEISS, em aumento de 1.6, para verificação das camadas presentes na 
amostra. Essas amostras também foram submetidas a ensaios de FRX (Fluorescência de 
Raio-X), DRX (Difração de Raios-X), FTIR (Espectroscopia no Infravermelho por Transfor-
mada de Fourier) e análises de estratigrafia. 



Jessica Gonçalves Bondarczuk; Marilene Corrêa 
Maia; Roberto Carlos da Conceição Ribeiro

ISBN 978-65-00-41614-5 - Exames técnico-científicos em projetos de restauração de afrescos: estudo 
de uma pintura de Edson Motta e Alunos - p. 485-497

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

489

A fim de se determinar a composição 
química dos elementos da pintura, princi-
palmente de seus pigmentos, utilizou-se a 
espectrometria por fluorescência de raios-X 
(FRX) portátil e não-portátil. O CETEM dis-
põe de uma série de equipamentos portá-
teis, como o que utilizamos: FRX S1 Turbo 
SD da Bruker, o que é propício ao trabalho 
com Patrimônio Cultural.

Foram retiradas algumas micro amos-
tras analisadas com uso do FRX BRUKER-
-AXS modelo S4- Explorer, equipado com 
tubo de Rh, para obtenção da análise quí-
mica semiquantitativa. O espectro gerado a 

partir da amostra foi avaliado pelo software Spectra plus v.1.6 no 
modo standardless method, sem curva de calibração específica.

Para a análise mineralógica, foi feita uma difração de raio-X 
com o D4 Endeavor da Bruker. Para o DRX, também foram utiliza-
das micro amostras que foram pulverizadas manualmente. O equi-
pamento operou com radiação Co K (35 kV/40 mA); velocidade do 
goniômetro de 0,02º 2Ɵ por passo, com tempo de contagem de 1s 
por passo; e coletados de 5º a 80º 2Ɵ. As interpretações qualita-
tivas das fases minerais presentes nas amostras foram efetuadas 
por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 
em software Bruker DiffracPlus e foram reportadas em formato de 
difratogramas.

 Por fim, fizemos a Espectroscopia em Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR) para identificar compostos inor-

gânicos e averiguar a presença de possíveis substâncias orgânicas, como vernizes ou 
aglutinantes, comprovando se a obra é de fato um vero fresco ou não. Para leitura no 
equipamento de infravermelho, foi necessário o preparo do material sob a forma de pas-
tilhas, utilizando como aglomerante brometo de potássio (KBr) na proporção 98% do sal 
para 2% da amostra seca a 100°C por 24 horas. Todo o material foi moído para atingir gra-
nulometria abaixo de 0,106mm. Após a mistura do material, este foi preparado em prensa 
automática VANEOX (molde 12mm, em pressões de 3, 6 e 9 toneladas em três tempos 
de 10 segundos cada). O equipamento de IV utilizado nesta análise foi da marca Perkin 
Elmer, modelo Spectrum 400, disponível no Laboratório de Pesquisas Gemológicas (LA-
PEGE – CETEM). A faixa de comprimento avaliada foi de 4.000 a 400cm-1.

Figura 5: Mapeamento 
dos pontos de análise.

Figura 6: Medição com 
FRX S1 Turbo SD.
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3� Resultados e discussões
Foram mapeadas (Figura 7) uma série de deteriorações identificadas desde o suporte até 
a camada pictórica. Houve perdas em três níveis: nível 1 - perda parcial do intonnaco1; 
nível 2 - perda parcial ou total do arricio; e nível 3 - estrutura de MDF completamente ex-
posta e perda de moldura. O suporte apresentou áreas de deformação, delaminação e 
inchamento. Na camada pictórica foi detectado um esmaecimento geral das cores, assim 
como áreas com pulverulência e veios amarelados em toda a parte superior da pintura. 
Como danos mecânicos e causas externas à obra identificamos algumas incisões fruto de 
acidentes e manuseio inadequado, uma mancha oleosa e algumas gotas de sujidade. 

Na fotografia em luz rasante pudemos 
ter mais clareza das giornati e dos riscos da 
marcação do desenho; já na fotografia sob 
luz UV não observamos nenhum traço de 
adesivo, apenas sujidades acumuladas nas 
reentrâncias. A partir das imagens captura-
das com a lupa USB, pudemos ver as ca-
madas da pintura, confirmando a presença 
de uma camada amarela subjacente (Figu-
ra 9) e também partes da pintura muito su-
perficiais como que a seco (Figura 10).  Na 
colorimetria obtivemos como resultados co-
res muito semelhantes entre si, nível máxi-
mo de brilho 54.58, numa escala de 0 a 100, 
indicando assim uma necessidade de lim-
peza para nova averiguação.

Figura 8: Fotografia sob luz rasante geral e detalhes.

1    Os termos referentes às camadas do afresco são usados em italiano pelo fato da técnica do afresco ter sido primeiro registrada 
detalhadamente durante o Renascimento italiano. Os termos giornata e giornati se referem às porções da pintura trabalhadas no tempo 
de uma jornada, um dia, enquanto a argamassa permanece fresca para o trabalho. A camada do arricio é a camada mais espessa e 
com maior quantidade de areia, e intonaco é a parte.

Figura 7: Mapa de deteriorações.
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Figura 9: Depósito de sujidades visto sob luz UV.

Figura 10: Detalhe da 
estratigrafia e detalhe da 
pintura na área preta do 
cabelo. 

Analisando a captura das imagens das amostras em cross section identificamos cla-
ramente três camadas. Conforme a Figura 11, observamos uma primeira camada mais 
espessa medindo 2mm, correspondente ao arricio; uma segunda de 1mm, corresponden-
te ao intonaco; e a última camada da pintura, o intonnachino com 0,1mm. Através da aná-
lise microscópica do fragmento verde, confirmamos o que foi identificado pelo exame or-
ganoléptico e pelo exame com lupa USB de aumento 500x. Há nitidamente uma camada 
subjacente amarela e outra verde sobre esta. Essa camada pode ser: ou proveniente de 
um arrependimento, uma mudança de ideia (observa-se uma minúscula camada de arga-
massa sem pigmento entre o amarelo e o verde), ou de uma escolha intencional de se 
colocar um tom amarelo como base para a pintura final. Quanto aos fragmentos da área 
em preto extraída de uma área de representação de cabelos, observamos uma única ca-
mada de pintura. Podemos então ressaltar que diferentes processos artísticos ocorreram 
em áreas diferentes do afresco.

Na avaliação microbiológica pôde-se identificar fungos per-
tencentes ao gênero Rhizopus e Aspergillus. A partir do reconhe-
cimento do gênero, foi feita a identificação da espécie Aspergillus 
niger, porém a espécie de Rhizopus não foi identificada. Segundo 
o banco de dados de fungos do Mycoses Study Group2, o fungo 
do gênero Rhizopus é um contaminante comum e não apresen-
ta maiores riscos para a saúde humana; enquanto o Aspergillus 
niger pode provocar doenças respiratórias e, no que tange à bio-
deterioração, produz ácido cítrico e oxálico. O ácido oxálico pode 
provocar a corrosão de minerais primários (quartzo, feldspato etc.) 
e a decomposição de argilominerais ferrosos (o que gera manchas 
como as de ferrugem). Porém, o efeito corrosivo do ácido sobre os 
minerais só seria significativo com uma passagem de tempo maior, 

2    Respectivamente: <https://drfungus.org/knowledge-base/rhizopus/> e <https://drfungus.org/knowledge-base/aspergillus-niger/>.

Figura 11: Corte 
estratigráfico do fragmento 
verde. 

https://drfungus.org/knowledge-base/rhizopus/
https://drfungus.org/knowledge-base/aspergillus-niger/


Jessica Gonçalves Bondarczuk; Marilene Corrêa 
Maia; Roberto Carlos da Conceição Ribeiro

ISBN 978-65-00-41614-5 - Exames técnico-científicos em projetos de restauração de afrescos: estudo 
de uma pintura de Edson Motta e Alunos - p. 485-497

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

492

estando em um ambiente propício para uma intensa reprodução do fungo.  Já o Rhizopus 
não costuma ter efeito significativo sobre materiais inorgânicos, sendo mais danoso a ma-
teriais têxteis e papéis (CANEVA, 1991). 

Figura 12: Imagens de 
identificação microscópica 
das espécies Rhizhopus e 
Aspergillus Niger, respecti-
vamente.

Passando para as análises químicas, o elemento mais abundante encontrado na 
análise de materiais particulados, poluentes (Tabela 1), foi o cálcio, seguido do enxofre. 
Apesar de ser uma análise elementar, pode-se supor que o cálcio se associa ao enxofre, 
principalmente em forma de sulfato, proveniente da argamassa de composição do afres-
co. Eventualmente, essa associação pode resultar, num futuro, na formação de gipsita, 
podendo contribuir, no futuro, para uma deterioração da estrutura do afresco. Isso poderia 
provocar a perda de coesão da camada pictórica, bem como o craquelamento e a perda 
de fragmentos da pintura. 
Tabela 1: Caracterização e quantificação elementar da água de lavagem.

No FRX portátil os elementos mais representativos identificados foram silício, mag-
nésio e alumínio. Com relação à composição da argamassa foram: areia e cal; sendo o 
valor elevado de magnésio provavelmente associado ao cálcio que não é detectado por 
esse equipamento. Há trechos com altos teores de silício ~60% (2B e 4F), indicando alto 
teor de areia nessas regiões e outros com altos teores de magnésio ~40%, relacionados 
ao alto percentual de cal. Isso indica que o quadro não é homogêneo, havendo trechos 
completamente diferentes de outros. Considerando tratar-se de uma técnica artística arte-
sanal, tal heterogeneidade se justifica. 

Os demais elementos estão associados aos pigmentos utilizados. O crômio está as-
sociado à cor verde, como podemos ver nos pontos 1D, 3A e 4B da Tabela 2. O zinco e o 
titânio são associados à cor branca, sendo que o dióxido de titânio pode ser usado como 
aditivo de cimento.
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Como não há áreas de branco na pintura e, geralmente, esta cor no afresco é feita 
com a própria cal, poderíamos inferir que os elementos, zinco e titânio, poderiam ser par-
tes da composição de pigmentos utilizados na realização da pintura. No que diz respeito 
ao óxido de titânio, pode-se aventar a possibilidade da presença de componentes do ci-
mento na cal utilizada pelo artista. 

Os pontos com maior concentração de ferro são de áreas marrons da pintura, varian-
do do marrom escuro, presente da representação do casebre (ponto 1B), ao marrom mais 
claro relativo, aos tons de pele (4A). Portanto, há a presença do ferro em todos os pontos 
analisados, representando todas as cores da pintura, indicando o uso de pigmentos indus-
triais usuais com diferentes tipos de óxidos de ferro.
Tabela 2: Análise Química (%) portátil (FRX portátil).

Já na análise química re-
alizada por meio de FRX de 
bancada (Tabela 3), onde se 
corroboram os elementos detec-
tados na FRX portátil (Tabela 2), 
refinamos os resultados, mos-
trando com maior exatidão os 
compostos das amostras ana-
lisadas. Considerando a perda 
por calcinação, observa-se que 
as amostras são compostas de: 
56 - 67% de dióxido de silício; 19 
- 27% de óxido de cálcio; e apre-
sentam alta perda de calcinação 
>10%, caracterizando a relação 
2 de areia e 1 de cal nas amos-
tras. Numa perspectiva pedagó-
gica, o uso do FRX portátil e do 
FRX de bancada, fortaleceram o 
aprendizado das formas de ob-
tenção de dados e manipulação, 
sobretudo, de ambos os equi-
pamentos. Contudo, devemos 
assinalar que as análises com 
FRX de bancada foram feitas 
em pouquíssimas amostras co-
letadas (Figura 5), o que explica, 
por exemplo, a ausência de índi-
ces de magnésio nelas.

Essa proporção de dióxido de silício e óxido de cálcio se deve à natureza da amostra 
que compreende tanto o arriccio – camada abundante de areia – quanto o intonaco, que 
contém menos areia e que é uma camada muito mais fina. 
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Elementos associados à poluição, como enxofre e cloro, aparecem em baixas con-
centrações, não ultrapassando 2% e 0,2%, respectivamente, indicando que atualmente a 
obra não apresenta ação de alterações causadas por esses elementos no local onde está 
armazenada.
Tabela 3: Composição química (%) das amostras por FRX.

Nos difratogramas de raios-X (análise mineralógica) das amostras avaliadas se ve-
rifica a presença de quartzo, associado à areia presente na amostra e calcita e, também, 
associado à cal em todas as amostras. Há presença de gipsita na amostra 3C, indicando 
que esse local já sofreu algum tipo de alteração causada pela ação do enxofre na arga-
massa, ou houve realmente utilização de gesso nesse trecho. A presença de gipsita nos 
DRXs pode provir de poluentes das atmosferas urbanas, como enxofre emitido pelos au-
tomóveis, que, ao entrar em contato com o cálcio da rocha ou da argamassa, acabam ge-
rando o sulfato de cálcio (RIBEIRO et al, 2018). Observa-se a presença de portlandita em 
três das quatro amostras 2D, 1A e 4C, indicando a presença de cimento nessas regiões.

Figura 13: Difratograma 
do fragmento 4C apresen-
tando portlandita.
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Por fim, os espectros da análise de infravermelho (FTIR) indicaram a presença de OH 
relacionado à banda de água na região entre 4.000cm-1 e 3.000cm-1, pico em 2.350cm-
1, referente a alcinos ou nitrilas (com exceção da amostra 4C), na região de 1.800cm-
1, referente à carbonila, pico em 1.400cm-1, referente a C=C de anel aromático e, em 
1.022cm-1, há um pico de C-O de álcool ou fenol (Figura 14). Essas análises permitiram, 
especificamente, confirmar a possibilidade de ter sido utilizado um corante, resina ou tinta 
fenólica por cima do afresco na região preta do cabelo. Esse resultado respalda as obser-
vações feitas a olho nu e com lupas de baixo aumento, através das quais percebemos a 
aplicação de uma camada sobrepondo a técnica do afresco, nesta região dos cabelos, em 
preto (Figuras 1 e 5).

Figura 14: Espectro FTIR correspondente à amostra preta.

4� Considerações finais
Ao final deste trabalho, concluímos a importância do estudo da técnica, do contexto da 
obra e das diversas informações, obtidas por meio dos exames científicos, para um co-
nhecimento aprofundado da obra e para a elaboração de um panorama completo de seu 
estado de conservação e de suas características. Tratou-se de um desafio e aprendizado 
pedagógico, traduzidos pelo esforço de criar uma cooperação entre laboratórios, adaptan-
do condições de estudo de estruturas arquitetônicas, habituais no CETEM, ao estudo de 
uma obra de arte, no caso um afresco móvel.

Os exames fotográficos com luzes especiais (luz rasante e luz UV), bem como as 
fotografias obtidas com a lupa USB permitiram a identificação do relevo, das giornate e 
das camadas da pintura, informações confirmadas através das fotos de microscopia das 
amostras retiradas para o exame estratigráfico. Além disso, a avaliação dos poluentes 
demonstrou o estado do ambiente onde a obra se encontrava e sua contaminação, típica 
de ambientes urbanos; ainda, a coleta microbiológica mostrou possíveis riscos futuros 
de microbiodeterioração, caso a obra permaneça nas mesmas condições. E, então, a 
colorimetria demonstrou o esmaecimento das cores e a necessidade de um estudo para 
limpeza como próximo passo a ser tomado.
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As análises químicas indicaram o teor das camadas da pintura, da argamassa e dos 
pigmentos usados, confirmando a utilização da técnica cânone do afresco mais a utiliza-
ção de pigmentos industriais comuns no mercado; enquanto a análise de infravermelho 
identificou uma presença significativa de umidade em toda a obra. 

A análise mineralógica identificou a presença de gipsita, indicando alterações da ar-
gamassa pelo enxofre ou a utilização de gesso em sua confecção; bem como a presença 
de portlandita, indicando a presença de cimento em algumas áreas.

Sugeriríamos que seja feita, antes das intervenções efetivas no suporte, um raio-X, 
caso seja possível. Isso permitiria conhecer um pouco melhor a estrutura de apoio da 
argamassa ao Eucatex. Isso não foi executado no momento, devido a dificuldades de 
acesso a equipamento portátil.

Este tipo de estudo colaborativo entre laboratórios, assim como a troca de conhe-
cimentos e de experiências entre pesquisadores de diversas áreas (química, geologia, 
conservação, história, artes visuais etc.) no âmbito acadêmico, servem de exemplo de co-
operação interdisciplinar esperado em projetos criteriosos em Conservação do Patrimônio 
e, também, abrem caminhos para novas pesquisas e maior envolvimento interdisciplinar. 
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• Resumo
No presente trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para auxiliar na caracterização 
de pigmentos históricos azuis e verdes utilizados em pintura e iluminura da Antiguidade 
a cerca de 1950, especialmente do século XV. Essa ferramenta consiste em modelos 
matemáticos de previsão construídos com espectros no visível obtidos de um instrumen-
to de Espectroscopia de Refletância de Fibra Óptica (FORS). A regressão usada para 
a construção do modelo foi a Análise Discriminante pelo Método dos Mínimos Quadra-
dos Parciais (PLS-DA). Os espectros do conjunto de calibração foram obtidos do banco 
de dados de acesso livre disponível no site Cultural Heritage Science Open Source. Os 
modelos obtidos estão ajudando a caracterizar a paleta do Livro de Horas CF-50,1,1 da 
Biblioteca Nacional brasileira. Foram construídos seis modelos matemáticos PLS-DA para 
os seguintes pigmentos históricos: azurita, azul ultramarino (lápis-lazúli), índigo, verdigris, 
malaquita e terra verde. Alguns modelos fazem previsões para mais de um analito devido 
a semelhanças espectrais, como entre azurita e azul bice, e entre índigo e azul maia. Uti-
lizando essa técnica, foi possível determinar que as iluminuras azuis são constituídas de 
azurita e que em apenas um fólio foi utilizado lápis-lazúli; ainda, que as iluminuras verdes 
são constituídas de malaquita e algumas contêm terra verde. Contudo, essa ferramenta 
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precisa ser utilizada em conjunto com outras técnicas analíticas para a confirmação dos 
resultados, o que é usual na utilização de espectroscopia no visível. Como vantagem, 
essa ferramenta traz maior agilidade ao trabalho de caracterização, pois faz a previsão de 
forma automática.

Palavras-Chave: FORS; PLS-DA; reconhecimento de padrões; Livro de Horas; 
pigmentos.

• Abstract
In the present work, a tool was developed to support the characterization of historical blue 
and green pigments used in painting and illumination from Antiquity to c. 1950, with an em-
phasis on the fifteenth century. This tool consists of mathematical prediction models built 
with visible spectra obtained with a Fiber Optic Reflectance Spectroscopy (FORS) instru-
ment. The regression used to build the model was the Partial Least Squares Discriminant 
Analysis (PLS-DA). Calibration set spectra were obtained from the open access database 
available on the Cultural Heritage Science Open Source website. The models obtained 
are being used to characterize the Brazilian National Library’s Book of Hours CF-50,1,1 
palette.  Six PLS-DA mathematical models were built for the following historical pigments: 
azurite, ultramarine blue (lapis lazuli), indigo, verdigris, malachite, and green earth. Some 
models make predictions for more than one analyte due to spectral similarities, such as 
between azurite and blue bice and between indigo and maya blue. Using this technique, it 
was possible to determine that blue illuminations are made of azurite, that in only one folio 
lapis lazuli was used, and that green illuminations are made of malachite and some con-
tain green earth. However, this tool needs to be used in conjunction with other analytical 
techniques to confirm the results, which is usual with the application of visible spectrosco-
py. As an advantage, this tool makes the characterization task more agile, as it makes the 
prediction automatically.

Keywords: FORS; PLS-DA; pattern recognition; Book of Hours; pigments.

1� Introdução
A identificação de pigmentos1 empregados em artefatos do patrimônio cultural é de 

grande importância para diversos campos de estudos do patrimônio, como a história da 
arte e a conservação e restauração. Em sentido largo, os pigmentos utilizados ao longo da 
história são muito variados e incluem os corantes, extraídos de plantas e animais, e os pig-
mentos propriamente ditos, extraídos de rochas, metais e outras substâncias inorgânicas 
(CRUZ, 2000, p. 2). Uma das técnicas mais vantajosas para esse fim é a espectroscopia 
de refletância por fibra óptica (conhecida pelo acrônimo em inglês FORS) – na faixa do vi-
sível ou também do ultravioleta e do infravermelho próximos (UV-VIS-NIR) –, pois permite 
a identificação ou a indicação de um grupo de pigmentos por meio das características dos 

1    O termo “pigmento” é utilizado neste texto com o sentido genérico de matéria colorante, a não ser quando especificado seu sentido 
estrito.
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espectros obtidos in situ, como seu formato e os pontos de inflexão e absorbância máxi-
ma. É uma técnica não-invasiva, rápida, de fácil aplicação e de baixo custo relativo. Sua 
utilização nesse campo é referida pelo menos desde os anos 1990 (CLARKE, 2001, p. 
6), sendo especialmente vantajosa em manuscritos iluminados devido à fragilidade desse 
tipo de artefato. Destaca-se que essa técnica deve fazer parte, preferencialmente, de um 
protocolo multianalítico, conforme relatado em inúmeros trabalhos, dos quais destacamos 
Aceto et al. (2012, p. 353), Delaney et al. (2014) e Mounier et al. (2014). Para maiores 
detalhes sobre os princípios de aplicação e interpretação dos resultados, solicitamos con-
sultar os trabalhos referidos.

Além das múltiplas técnicas de análise, muitas vezes, são usados métodos quimio-
métricos para ajudar na caracterização do artefato histórico. A principal técnica quimio-
métrica nessa área é a Análise de Componentes Principais (PCA). A PCA é usada para 
a verificação de grupos de pigmentos nos gráficos de escores (DALY et al., 2019; DE-
NERECKE et al., 2012; FEDERICO et al., 2012; HOLAKOOEI et al., 2018; MANZANO 
et al., 2009, 2010; NAVAS et al., 2008; TAMBURINI et al., 2019). Esse é um método de 
reconhecimento de padrões não supervisionado, em que as amostras ou medidas espec-
trométricas de pontos do artefato histórico não precisam ser conhecidos antes do cálculo. 
No presente trabalho, foi utilizado um método de reconhecimento de padrões supervisio-
nado e que ainda é pouco aplicado na caracterização de iluminuras. Como exemplo nessa 
área, temos o trabalho de Nabais et al. (2018), que usou o método SIMCA (Soft Inde-
pendent Modeling of Class Analogy) para classificar espectros de microfluorescência de 
pigmentos-laca medievais. Para a realização desse tipo de cálculo, é necessário preparar 
um conjunto de amostras ou reconstituições históricas para que a informação de grupos 
seja conhecida antes da modelagem. Assim, é possível definir um limite estatístico entre 
classes para previsões das amostras do artefato histórico.

No presente trabalho, foi utilizado outro método de reconhecimento de padrões su-
pervisionado, denominado análise discriminante pelo método dos mínimos quadrados 
parciais (conhecida pelo acrônimo PLS-DA). Ramos e Ruisànchez (2006) e Ramos et al. 
(2008) desenvolveram modelos PLS-DA com fusão de dados de fluorescência de raios 
X com Raman para a determinação de pigmentos. Sessa et al. (2014) desenvolveram 
modelos de previsão PLS-DA para a determinação de pigmentos em pinturas a óleo, uti-
lizando esse método com espectros FORS no infravermelho médio. Romani et al. (2020) 
construíram modelos PLS-DA com espectros no visível e infravermelho próximo para a 
determinação de pigmentos em afrescos. Todos os trabalhos apresentaram excelentes 
modelos de previsão.

O cálculo PLS-DA é realizado com a matriz de dados Xc dos espectros e a função-
-resposta Yc (que, no caso do presente trabalho, são classes, onde foi atribuído +1 para 
uma classe e -1 para a outra classe). A matriz Xc é decomposta em escores, pesos e 
erros. As componentes principais de escores da matriz Xc são modificadas para terem 
uma maior covariância com a função-resposta Yc (FERREIRA, 2015, p. 346). A Figura 1 
apresenta o esquema de organização do trabalho.
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Figura 1: Esquema de organização do trabalho para a obtenção do método PLS-DA.

Esse modelo linear é usado para a previsão dos pigmentos, como foi modelado +1 
para a classe de amostras que possuem o analito de interesse, e -1 para a classe de 
amostras que não possuem o analito de interesse, o modelo prevê que a amostra tem o 
pigmento de interesse quando o resultado da previsão dá um valor próximo a +1 ou acima 
do limite entre classes. Essa previsão permite que inúmeros pontos do artefato histórico 
sejam previstos simultaneamente, acelerando o seu processo de caracterização.

A técnica FORS foi aplicada, como parte de um protocolo multianalítico, para a iden-
tificação de pigmentos presentes num manuscrito iluminado da Biblioteca Nacional brasi-
leira – o Livro de Horas CF-50,1,1. O manuscrito em pergaminho, produzido em Bruges 
e datado de c. 1460, contém grande número de iluminuras, inclusive acréscimos cuja 
datação se procura descobrir. Os resultados obtidos com FORS, analisado em conjunto 
com os resultados de fluorescência de raios X (XRF) e microscopia óptica, levaram à 
identificação e/ou indicação de cerca de 90% da paleta utilizada no corpo original e nos 
elementos acrescentados posteriormente (CARVALHO et al., 2021a, 2021b, no prelo)2. 
Essa paleta é compatível com os pigmentos utilizados no século XV e posteriores (até o 
início do XIX para os acréscimos) e, dentro do recorte proposto neste artigo, é composta 
dos seguintes pigmentos azuis e verdes: azurita, azul ultramarino/lápis-lazuli e malaquita 
– todos em uso desde a Antiguidade ou da Idade Média até o século XIX (CRUZ, 2000, 
p. 3). Acrescenta-se, a partir dos resultados do estudo proposto neste artigo, a provável 
presença de terra verde, conforme ver-se-á mais adiante. Os demais pigmentos azuis e 
verdes que fizeram parte do presente estudo são: azul bice, azul-cobalto, azul egípcio, 
azul de ftalocianina, índigo, azul maia, esmalte, azul da Prússia, óxido de cromo, verde de 
cádmio, verde cobalto, viridian, verde de ftalocianina, verdigris e terra verde.

2    Análises realizadas com equipamentos do IFRJ sob a coordenação do Prof. Dr. Renato Pereira de Freitas; resultados apresentados 
em eventos científicos entre 2019 e 2020.
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Destaca-se que este artigo é parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido em 
colaboração entre profissionais e estudantes das áreas de química, física e conservação 
e restauro, constituindo-se num estudo preliminar para a produção de uma base de dados 
própria. Desse modo, os estudantes foram divididos em dois grupos de trabalho, confor-
me os grupos de cores, apresentados nesta publicação em dois artigos – sendo o outro in-
titulado “Modelos PLS-DA obtidos com espectros FORS no visível: determinação de nove 
pigmentos históricos amarelos, vermelhos e marrons”. Por esse motivo, a Metodologia é 
a mesma nos dois artigos.

2� Metodologia
No presente trabalho foi usado um banco de espectros de refletância no visível disponível 
para download gratuito no site Cultural Heritage Science Open Source – CHSOS (CO-
SENTINO, 2021). O site disponibiliza espectros de 54 pigmentos históricos, presentes 
na cartela “Pigments Checker v. 5”3 e descritos por Cosentino (2014, p. 57-63). As tintas 
das amostras foram preparadas com diferentes aglutinantes, sendo eles: têmpera de ovo, 
goma arábica e óleo de linhaça. Estão disponíveis também os espectros dos pigmentos 
em pó e dos pigmentos preparados pela técnica afresco. A maioria dos espectros dispo-
níveis foram obtidos no espectrofotômetro com fibra óptica Ocean Optics 4000 (faixa de 
350 a 950nm), com esfera de integração e apenas as amostras preparadas com goma 
arábica tiveram seus espectros obtidos também com sonda posicionada a 45o em relação 
às amostras (COSENTINO, 2014, p. 56). Para as medições de espectrofotometria do ar-
tefato histórico da Biblioteca Nacional, foi usado um espectrofotômetro no visível (faixa de 
380 a 880nm) e resolução de 0,22nm com fibra óptica Ocean Optics 4000, com sonda po-
sicionada a 45o das iluminuras do Livro de Horas. Foram feitos modelos para a determina-
ção de pigmentos históricos que possuem as cores azul e verde e que estavam presentes 
no banco de dados do endereço eletrônico supracitado, incluindo todos os aglutinantes. O 
banco de dados dispõe no total de 66 espectros FORS na região do visível de amostras 
na cor azul e 48 espectros de amostra na cor verde. Foram produzidas duas planilhas 
diferentes, separadas pelas cores verde e azul. Esses espectros foram usados como 
amostras de calibração para o desenvolvimento dos modelos matemáticos de previsão. 
O Quadro 1 apresenta os pigmentos utilizados e, em destaque, os analitos de interesse. 

3    Disponível em <https://chsopensource.org/pigments-checker/>. Acesso em: 10 jul. 2021.

https://chsopensource.org/pigments-checker/
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Quadro 1: Lista de pigmentos utilizados no trabalho, sua fórmula molecular e período de utilização como pigmento 
artístico (* analitos de interesse).

Cor Pigmento Fórmula molecular Período de utilização

Azul

Azul bice CuCO3.Cu(OH)2
(carbonato básico de cobre II)

Sécs. XVI-XIX

Azul da Prússia Fe4[Fe(CN)6]3 (ferrocianeto férrico) De 1704 ao presente

Azul de cobalto CoO · Al2O3
(óxido de cobalto II – óxido de alumínio)

De 1804 ao presente

Azul de ftalocianina C32H16N8Cu (ftalocianina de cobre) De 1936 ao presente

Azul egípcio CaCuSi4O10 
(silicato de cobre e cálcio)

Antiguidade (egípcios e 
romanos)

Azul maia Si8(Mg2Al2)O20(OH)2(OH2)44H2O + 
C16H10N2O2  (atapulgita + indigotina)

Desde o primeiro milênio 
d.C. (América Central)

Azul ultramarino/ 
lápis-lazúli*

[(Na,Ca)8[SO4,S,Cl]2(AlSiO4)6] 
(lazurita)

Sécs. XI-XIX

Azurita* 2CuCO3.Cu(OH)2
(carbonato básico de cobre II)

Da Antiguidade ao séc. 
XIX

Esmalte SiO2+K20+Al2O3+CoO
(vidro potássico + cobalto)

De 1584 ao séc. XIX

Índigo* Indigotina Da Antiguidade ao
final do séc. XVII

Violeta de cobalto Co3(PO4)2 ou Co3(AsO4)2
(fosfato de cobalto II ou arseniato de 
cobalto II)

Criado em 1859 (obsoleto)

Verde

Malaquita* [2CuCO3.Cu(OH)2]
(carbonato básico de cobre II)

Da Antiguidade ao séc. 
XVIII

Terra verde* K[(Al,FeIII),(FeII,Mg)](AlSi3,Si4)O10(OH)2
(silicatos de ferro, alumínio e magnésio)

Da Antiguidade ao 
presente

Verde cádmio CdS + Cr2O3.2H2O
(sulfeto de cádmio + óxido de cromo III 
diidratado)

De 1820 ao presente

Verde cobalto CoO·ZnO (óxidos de zinco-cobalto) De 1835 ao presente

Verde de ftalocianina  C32Cl16CuN8 (ftalocianina de cobre) De 1938 ao presente

Verde de óxido de 
cromo

Cr2O3
(óxido de cromo III)

De 1809 ao presente

Verdigris* Cu(CH3COO)2.2Cu(OH)2
(acetato básico de cobre II)

Da Antiguidade ao séc. 
XIX

Viridian Cr2O3.2H2O
(óxido de cromo III diidratado)

De 1838 ao presente

Fonte: adaptado pelos autores de CRUZ, 2000, p. 3 e do site Pigments through the Ages (disponível em 
http://www.webexhibits.org/pigments).
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Os espectros disponíveis no site estavam com os sinais em percentagem de refle-
tância. Foi realizada a conversão para absorbância ou – log R para deixar o sinal com 
correlação linear em relação à concentração dos analitos (FERREIRA, 2015, p. 69). Todos 
os cálculos quimiométricos foram realizados no software The Unscrambler X 10. As trans-
formações de dados testadas tiveram o objetivo de acertar a linha de base e retirar ruído. 
As transformações testadas para acertar a linha de base foram: normalização pela área 
total, padronização normal de sinal (conhecida pelo acrônimo SNV), primeira derivada e 
segunda derivada (FERREIRA, 2015, p. 61). Os tipos de alisamentos testados foram a 
média móvel e o alisamento Savitzky Golay (FERREIRA, 2015, p. 46).

Foi realizada análise de componentes principais (Principal Components Analysis – 
PCA) para avaliar as transformações espectrais e verificar se havia amostras anômalas 
do conjunto de calibração (FERREIRA, 2015, p. 110). Além disso, a PCA foi aplicada nos 
espectros FORS obtidos de medições do Livro de Horas CF-50,1,1. Nesse caso, a PCA 
foi usada para apresentar os resultados previstos pelo modelo.

 A regressão utilizada na construção dos modelos de previsão foi o método dos mí-
nimos quadrados discriminantes (Partial Least Squares Discriminant Analisys – PLS-DA), 
onde foi atribuída na função-resposta o valor de + 1 para as amostras que continham o 
analito de interesse e -1 nas amostras que não continham (FERREIRA, 2015, p. 461).

O limite entre as classes foi determinado pelo cálculo das funções de densidade de 
probabilidade multiplicadas pela probabilidade a priori com os resultados da validação 
cruzada (FERREIRA, 2015, p. 470). Os modelos foram avaliados e comparados pelos re-
sultados de sensibilidade e seletividade dos valores previstos pela validação cruzada. As 
equações para o cálculo de sensibilidade e seletividade são apresentadas abaixo (FER-
REIRA, 2015, p. 460).

Onde:

• VP são os verdadeiros positivos, ou seja, é o número de amostras previstas na 
validação cruzada com os valores previstos corretamente pelo modelo dentre aquelas 
amostras que possuíam o pigmento/corante desejado;

• FN são os falsos negativos, ou seja, é número de amostras previstas na validação 
cruzada com os valores previstos incorretamente pelo modelo dentre aquelas amostras 
que possuíam o pigmento desejado;

• VN são os verdadeiros negativos, ou seja, é o número de amostras previstas na 
validação cruzada com os valores previstos corretamente pelo modelo dentre aquelas 
amostras que não possuíam o pigmento desejado;

• FP são os falsos negativos, ou seja, é número de amostras previstas na validação 
cruzada com os valores previstos incorretamente pelo modelo dentre aquelas amostras 
que não possuíam o pigmento desejado.

Para unir as planilhas dos espectros disponíveis do site CHSOS e os espectros obti-
dos na Biblioteca Nacional, foi usada a transformação de dados denominada “alinhamen-
to de amostras” disponível no software The Unscrambler X 10. 
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3� Resultados e discussão
A Tabela 1 sintetiza os resultados obtidos dos modelos matemáticos: apresentam-se as 
informações do número de amostras utilizadas no conjunto de calibração, o analito (ou 
os analitos) determinado(s) pelo modelo, melhor transformação de espectros testada e os 
resultados do cálculo de sensibilidade e seletividade.
Tabela 1: Resultados de sensibilidade e seletividade dos modelos PLS-DA

Cor No de 
amostras4

Pigmento ou 
corante

Melhor 
transformação de 
espectros

Sensibilidade 
(%)

Seletividade 
(%)

Azul 55

Azurita e azul 
bice

Alisamento média móvel 
(janela de 129 pontos) e 
SNV

100 100

Azul 
ultramarino

Alisamento média móvel 
(janela de 129 pontos) 
e primeira derivada 
(Savitzky-Golay 15 
pontos)

67 100

Índigo e azul 
maia

Alisamento média móvel 
(janela de 129 pontos) 
e primeira derivada 
(Savitzky-Golay 15 
pontos)

100 100

Verde 47

Terra verde Alisamento média móvel 
(janela de 119 pontos) e 
SNV

100 100

Malaquita Alisamento média móvel 
(janela de 119 pontos) e 
SNV

100 100

Verdigris Alisamento média móvel 
(janela de 119 pontos) e 
SNV

100 100

Alguns modelos foram obtidos usando mais de um pigmento com a função-resposta 
igual a +1, pois os analitos de interesse apresentavam substâncias em comum com outros 
pigmentos do conjunto total de amostras de calibração. Os modelos que usaram mais de 
um pigmento na função-resposta foram a azurita com o azul bice, e o índigo com o azul 
maia. O melhor pré-tratamento testado para os espectros da planilha das amostras verdes 
foi a média móvel com janela de 119 pontos, seguida de SNV. Já o melhor pré-tratamento 
para as amostras azuis com os modelos contendo dois analitos, foi o alisamento média 
móvel (janela de 129 pontos) e SNV. O melhor pré-tratamento para os espectros das 
amostras azuis para a determinação do analito azul ultramarino foi o alisamento média 
móvel (janela de 129 pontos) e primeira derivada (Savitzky-Golay 15 pontos). A maioria 

4    O número de amostras de calibração não corresponde ao número de espectros disponíveis no site 
CHSOS, pois alguns espectros foram considerados amostras anômalas após PCA.



Ana Luísa de Queiroz Baddini Ramos; Isamara Lara de Carvalho; 
Letícia Silva de Paula; Bernardo Cardeal Goulart Darzé Santos

ISBN 978-65-00-41614-5 - Modelos PLS-DA obtidos com espectros FORS no visível para a determinação 
de seis pigmentos históricos azuis e verdes - p. 498-512

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

506

dos modelos apresentou excelente desempenho, tendo 100% de sensibilidade e 100% de 
seletividade nos resultados da validação cruzada. O modelo de determinação do azul ul-
tramarino previu duas amostras como não tendo o pigmento, sendo, portanto, dois falsos 
negativos (Figura 2). A sensibilidade calculada para o modelo foi de 67%. 

Figura 2: Gráfico de validação cruzada do modelo para a determinação do azul ultramarino.

A previsão dos modelos PLS-DA nas iluminuras do Livro de Horas CF-50,1,1 está 
sintetizada no Quadro 2 e na Figura 3.
Quadro 2: Previsão dos modelos matemáticos das iluminuras azuis do Livro de Horas CF-50,1,1

Modelo para a determinação 
dos pigmentos azuis

Amostras
Iluminuras azuis

Azurita e azul bice As seguintes amostras foram positivas: 1v_R36, 1v_R37, 
1v_R39, 1v_R40, 1v_R41, 1v_R42, 1v_R43, 1v_R44, 1v_R45, 
1v_R46, 1v_R47, 2r_R05, 2r_R06, 2r_R07, 2r_R08, 2r_R09, 11r_
R09, 11r_R10, 13r_R01, 17v_R38, 17v_R40, 17v_R41, 17v_R42, 
18r_R27, 18r_R28, 18r_R29, 18r_R30.

Azul ultramarino As amostras 199v_R13, 199v_R14, 199v_R15 foram positivas e 
o restante negativo.

Índigo e azul maia Todas as amostras negativas.
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Figura 3: Gráfico de escores de PC2 X PC1 da PCA obtida com os espectros FORS das iluminuras azuis do Livro de 
Horas CF-50,1,1. As amostras previstas pelos modelos PLS-DA estão circuladas em vermelho.

Os resultados apresentados no Quadro 2 e no gráfico da Figura 3 indicam que os 
azuis das iluminuras dos fólios 1v, 2r, 11r, 13r, 17v e 18r contêm azurita ou azul bice5, en-
quanto os azuis do fólio 199v contêm o pigmento azul ultramarino (apesar de uma amos-
tra com resultado negativo). Já os pigmentos índigo e azul maia não foram determinados 
no mesmo conjunto de amostras6. A interpretação desses resultados, aliada aos resulta-
dos obtidos a partir das análises de XRF e da sobreposição dos espectros de FORS, bem 
como ao exame da morfologia e ao conhecimento da história dos pigmentos, nos conduz à 
identificação da azurita no primeiro grupo de iluminuras e ao azul ultramarino no segundo 
grupo. Na Figura 4, mostram-se os espectros FORS de algumas das iluminuras analisa-
das e suas respectivas imagens com os pontos de análise (detalhes dos mapeamentos). 

Figura 4: Espectros comparativos de FORS de algumas iluminuras azuis do Livro de Horas CF-50,1,1: a) azuis identi-
ficados como azurita; b) azuis identificados como ultramarino (lápis-lazúli). 

5   O azul bice (ou azul-de-bremen), um carbonato de cobre sintético análogo à azurita, não faz parte da paleta do séc. XV, período de 
produção do manuscrito analisado.
6    Apesar desse resultado, é muito provável que o índigo faça parte da paleta, como indicado por observação ao microscópio e anális-
es de espectros FORS – sendo necessário efetuar novas análises.
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O Quadro 3 e a Figura 5 apresentam os resultados previstos pelos modelos de pig-
mentos verdes. 
Quadro 3: Previsão dos modelos matemáticos das iluminuras verdes do Livro de Horas CF-50,1,1

Modelo para a determinação 
dos pigmentos verdes

Amostras
Iluminuras verdes

Terra verde Amostras positivas: 1v_R26, 1v_R27(1), 1v_R28, 1v_R29, 1v_
R30, 2r_R21, 2r_R22, 2r_R23, 2r_R24, 17v_R32, 17v_R33, 17v_
R34, 17v_R35, 17v_R36, 17v_R37, 18r_R21, 18r_R22, 18r_R23.

Malaquita Amostras positivas: 1v_R26, 1v_R28, 1v_R29, 1v_R30, 2r_R21, 
17v_R31, 17v_R32, 17v_R33, 17v_R35, 17v_R36, 17v_R37.

Verdigris Todas as amostras negativas.

Figura 5: Gráfico de escores de PC2 X PC1 da PCA obtida com os espectros FORS das iluminuras verdes do Livro 
de Horas CF-50,1,1. As amostras previstas pelos modelos em PLS-DA estão circuladas em vermelho.

Os resultados do conjunto dos verdes apresentados no Quadro 3 e no gráfico da Fi-
gura 5 indicam que a malaquita foi identificada como o pigmento verde de base em todos 
os fólios analisados, enquanto o verdigris, outro pigmento à base de cobre, foi excluído 
– pois somente as análises de XRF e da sobreposição de espectros FORS deixaram mar-
gem à dúvida – confirmando, assim, que esse pigmento já estava em desuso no séc. XV 
devido ao seu efeito corrosivo sobre o suporte de pergaminho (RICCIARDI et al., 2013, 
p. 3820). Entretanto, a possibilidade de um segundo pigmento até então não identificado 
na paleta desse manuscrito iluminado surgiu da aplicação da análise matemática: o ter-
ra verde, um pigmento à base de ferro e outros minerais de ampla utilização na história 
da arte. Esse pigmento, por ter baixa cobertura, tem seu uso em iluminuras geralmente 
restrito à camada de base para as carnações, sombras ou a misturas com outros verdes 
(DELANEY et al., 2012, p. 97). Ele é consistente com a presença, em várias iluminuras 
analisadas, de um tom verde oliva, geralmente sobreposto ao verde da malaquita. Na 
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Figura 6a, a sobreposição dos espectros de FORS de padrões dos dois pigmentos com 
os obtidos nos verdes da iluminura do fólio 17v evidencia que: 17v_R31 apresenta o es-
pectro típico da malaquita, e 17v_R32, espectro semelhante; já o 17v_R34, de baixa refle-
tância e curvas menos acentuadas, é compatível com espectro do pigmento terra verde. 
A correlação desses resultados com a observação das cores no detalhe (Figura 6b) e os 
resultados da previsão matemática permitem inferir, com razoável probabilidade, que: o 
verde de R31 das vestes contém apenas malaquita; o verde mais escuro do piso quadri-
culado de R32 contém terra verde aplicado sobre malaquita; e o tom verde oliva escuro do 
motivo do tapete (R34), contém apenas terra verde. Observa-se que os espectros desse 
ponto (17v_R34) formam um grupo isolado no quadrante superior esquerdo do gráfico de 
escores (Fig. 5). 

Figura 6: a) espectros comparativos de FORS de algumas iluminuras verdes do Livro de Horas CF-50,1,1 com 
padrões de malaquita e terra verde; b) detalhe do f. 17v e localização dos pontos de análise correspondentes aos 
espectros 1v_R30, 17v_R33 e 17v_R34.

4� Considerações finais
Foi desenvolvido um método rápido para a determinação de pigmentos históricos com o 
uso de FORS no visível e PLS-DA. A aplicação do método aos dados das análises realiza-
das no Livro de Horas CF-50,1,1 da Biblioteca Nacional mostrou alto nível de acerto nas 
previsões dos pigmentos azuis e verdes já identificados, como a azurita, o azul ultrama-
rino (lápis-lazúli) e a malaquita. Além disso, foi capaz de indicar a presença do pigmento 
terra verde (puro ou junto à malaquita); portanto, deverão ser feitas novas análises para 
a confirmação da sua presença. A exclusão do verdigris foi outro ponto a favor da apli-
cação do método PLS-DA. Desse modo, conclui-se que o método de PLS-DA pode ser 
usado satisfatoriamente para a determinação de pigmentos verdes e azuis em que tenha 
sido utilizado como aglutinante o ovo, a goma arábica ou o óleo de linhaça. Em princípio, 
esses modelos de previsão poderão ser usados para a determinação de pigmentos ou 
corantes puros nas amostras; portanto, um estudo com misturas de pigmentos deverá ser 
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realizado para a confirmação dessa hipótese. O método deve ser aliado ao exame do ob-
jeto a outras técnicas analíticas para a confirmação dos resultados, como a fluorescência 
de raios X, a espectroscopia no infravermelho médio, e, para alguns tipos de corantes, a 
fluorescência molecular. Há a possibilidade de, no futuro, serem construídos modelos com 
um número maior de pigmentos e com fusão de dados, o que tornará a ferramenta mais 
robusta para a previsão dos analitos.
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• Resumo
Este trabalho apresenta uma ferramenta que está sendo desenvolvida para auxiliar na 
caracterização de pigmentos históricos na gama dos amarelos aos vermelhos e marrons 
utilizados em pintura e iluminura da Antiguidade ao século XX, com especial interesse 
no século XV, com a aplicação do modelo às iluminuras do Livro de Horas CF-50,1,1 da 
Biblioteca Nacional brasileira. Essa ferramenta consiste em modelos matemáticos de pre-
visão, construídos com espectros no visível obtidos por Espectroscopia de Refletância de 
Fibra Óptica (FORS). A regressão usada para a construção do modelo foi a Análise Discri-
minante pelo Método de Quadrados Mínimos Parciais (PLS-DA). Os analitos de interesse 
são os pigmentos: amarelo de chumbo e estanho tipo I, massicote, amarelo ocre, terra 
de siena natural, mínio, vermelhão, laca de cochonilha, laca de garança e terra de siena 
queimada. Devido a semelhanças espectrais, muitos modelos foram usados para determi-
nar mais de um analito. Os modelos fizeram a previsão do massicote, amarelo ocre e/ou 
siena natural e amarelo de chumbo e estanho tipo I para iluminuras amarelas. Também foi 
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possível prever que as iluminuras marrons podem conter pigmentos vermelhos, tais como 
mínio, vermelhão e lacas vermelhas, além de amarelo de chumbo e estanho tipo I, ama-
relo ocre e/ou siena natural. As incorreções de previsão deverão ser minimizadas com a 
ampliação do conjunto de pigmentos de calibração. Conclui-se que os resultados obtidos 
devem ser avaliados em conjunto com os de outras técnicas analíticas e como exame do 
objeto para a validação dos resultados. 

Palavras-Chave: FORS; PLS-DA; reconhecimento de padrões; Livro de Horas; 
pigmentos.

• Abstract
This work presents a tool that is being developed to aid the characterization of historical 
pigments in the range from yellows to reds and browns used in painting and illumination 
from Antiquity to the twentieth century, with special interest in the 15th century, with the 
application of the model to the illuminations of the Book of Hours CF-50,1,1 of the Brazi-
lian National Library. This tool consists of mathematical prediction models built with visible 
spectra obtained by Fiber Optic Reflectance Spectroscopy (FORS). The regression used 
to build the model was the Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). The 
analytes of interest are the pigments: lead-tin yellow type I, massicot, yellow ocher, raw 
sienna, minium (red lead), vermilion, cochineal lake, madder lake, and burnt sienna. Due 
to spectral similarities, many models were used to determine more than one analyte. The 
models predicted massicot, yellow ocher, and/or raw sienna and lead-tin yellow type I for 
yellow illuminations. It was also possible to predict that brown illuminations may contain 
red pigments such as minium, vermilion, and red lakes, in addition to yellow ones: lead-tin 
yellow type I, yellow ocher, and/or raw sienna. Predictive inaccuracies shall be minimized 
by expanding the set of calibration pigments. Hence, the results obtained must be evalua-
ted together with those of other analytical techniques and the examination of the object for 
the validation of the results.

Keywords: FORS; PLS-DA; pattern recognition; Book of Hours; pigments.

1� Introdução
O estudo e a caracterização de bens de valor histórico e cultural vêm se intensificando 
nos últimos anos, promovendo uma crescente interação entre cientistas, pesquisadores e 
conservadores-restauradores em torno de um objetivo comum. Isso está ocorrendo prin-
cipalmente devido às inovações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, as quais 
possibilitaram o desenvolvimento de instrumentos portáteis (DOHERTY et al., 2013, p. 
330; MILIANI et al., 2010, p. 729). Uma das técnicas utilizadas na caracterização de bens 
culturais é a Espectroscopia de Refletância por Fibra Óptica (FORS). A técnica permite 
realizar coleta de dados de maneira rápida, não invasiva e pode ser empregada em dife-
rentes faixas de comprimento de onda, como ultravioleta, visível e infravermelho (BACCI 
et al., 2003, p. 329; CAVALERI et al., 2013, p. 45), e deve ser utilizada preferencialmente 
como parte de um protocolo multianalítico (ACETO et al., 2012, p. 353).
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Devido à complexidade da caracterização desses artefatos, ainda que se utilize uma 
série de técnicas analíticas, muitas vezes, é necessário utilizar a quimiometria. Este campo 
da química usa ferramentas de trabalho como a matemática, a estatística e a computação 
para resolver problemas (FERREIRA et al. 1999, p. 724). O método quimiométrico mais 
utilizado na área é a análise de componentes principais (Principal Components Analysis – 
PCA), que é um método de reconhecimento de padrões não supervisionado, isto é, para 
a realização do cálculo, as classes não são conhecidas previamente. Esse tipo de cálculo 
informa apenas se os grupos de amostras são semelhantes ou não entre si, não sendo 
capaz de determinar um limite estatístico entre as classes. Para a classificação de amos-
tras utilizando métodos quimiométricos tendo um limite estatístico entre as classes, é 
necessário usar os métodos de reconhecimento de padrões supervisionados. Nesse tipo 
de cálculo, deve-se ter em mãos reconstituições históricas com composições conhecidas 
ou amostras caracterizadas para serem usadas como padrões e que são chamadas de 
amostras do conjunto de calibração. A seguir, é aplicado um cálculo que produzirá um mo-
delo matemático de previsão. Utilizando um método estatístico, é estabelecido um limite 
entre classes. Esse modelo matemático irá prever se as amostras externas ao conjunto 
de calibração fazem parte ou não de uma classe. Existem vários métodos quimiométricos 
de reconhecimento de padrões supervisionados. Um exemplo de aplicação desse método 
foi desenvolvido por Nabais et al. (2018), em que os autores produziram reconstituições 
históricas de iluminuras utilizando o corante extraído do pau-brasil e outros três corantes 
extraídos de insetos. Como todos esses corantes são orgânicos e fluorescem, os pesqui-
sadores desenvolveram um método de análise de identificação utilizando a microespec-
trofluorimetria associada ao método quimiométrico Soft Independent Modeling of Class 
Analogy (SIMCA).

Outro método de reconhecimento de padrões supervisionado é a Análise Discrimi-
nante pelo Método dos Quadrados Mínimos Parciais (Partial Least Squares Discriminant 
Analysis – PLS-DA). Neste cálculo, tanto a matriz de dados com as variáveis (X) quanto o 
vetor da variável dependente (Y) são decompostos em componentes principais, escores 
e pesos. As componentes principais de X e Y são otimizadas para melhor descrever uma 
relação linear entre os blocos simultaneamente (GELALDI; KOVALSKY, 1986). Ramos e 
Ruisánchez (2006) e Ramos et al. (2007) desenvolveram modelos PLS-DA com fusão de 
dados de fluorescência de raios X e Raman para a determinação de pigmentos utilizados 
em bens culturais. Sessa et al. (2014) desenvolveram modelos de previsão PLS-DA para 
a determinação de pigmentos utilizados em pinturas a óleo, utilizando esse método com 
espectros FORS no infravermelho médio. Romani et al. (2020) construíram modelos PLS-
-DA com espectros no visível e infravermelho próximo para a determinação de pigmentos 
em afrescos. Todos os trabalhos apresentaram excelentes modelos de previsão.

No presente trabalho foram construídos modelos matemáticos PLS-DA com espec-
tros de FORS na região do visível para a caracterização da paleta do Livro de Horas 
CF-50,1,1 da Biblioteca Nacional brasileira. O manuscrito, produzido em Bruges e datado 
de c. 1460, contém grande número de iluminuras, inclusive acréscimos cuja datação se 
procura descobrir.  Os resultados obtidos com FORS, analisados em conjunto com os re-
sultados de fluorescência de raios X (XRF)1 e microscopia óptica, levaram à identificação 

1    Optou-se por utilizar os acrônimos em inglês tanto para XRF quanto para FORS, PCA e PLS-DA, por serem já conhecidos e am-
plamente utilizados.
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e/ou indicação de cerca de 90% da paleta utilizada no corpo original e nos elementos 
acrescentados posteriormente (CARVALHO et al., 2021a, 2021b, no prelo)2. Essa paleta 
é compatível com os pigmentos3 utilizados no século XV e posteriores (até o início do 
XIX para os acréscimos). Neste artigo, estão sendo investigados os seguintes pigmentos: 
amarelo de chumbo e estanho tipo I, massicote, mínio (vermelho de chumbo), vermelhão 
(cinábrio), laca de cochonilha, laca de garança, amarelo ocre, terra de siena natural e ter-
ra de siena queimada. O objetivo é desenvolver uma ferramenta para ajudar a prever, de 
forma rápida, a identificação desses pigmentos com o uso de FORS no visível e modelos 
de PLS-DA. Portanto, esse método não foi usado para comparar pigmentos ou lacas e sim 
para determinar automaticamente possíveis constituintes do artefato histórico estudado. 

Este artigo é parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar e complementa-se com o artigo “Modelos PLS-DA obtidos com espectros 
FORS no visível para a determinação de seis pigmentos históricos azuis e verdes” – cons-
tituindo-se num estudo preliminar à produção de uma base de dados própria. 

2� Metodologia
Foi utilizado um banco de dados de espectros de refletância no visível disponível para 
download gratuito no site Cultural Heritage Science Open Source – CHSOS (COSENTI-
NO, 2021), onde são disponibilizados espectros de 54 pigmentos históricos, presentes na 
cartela “Pigments Checker v. 5” (Figura 1) e descritos por Cosentino (2014). As tintas das 
amostras foram preparadas com pigmentos adquiridos da Kremer Pigmentos, que foram 
moídos com moleta de vidro em têmpera de ovo, goma arábica e óleo de linhaça como 
aglutinantes; as tintas foram aplicadas puras sobre o papel de celulose e algodão – com 
exceção das lacas vermelhas, aplicadas sobre uma camada do pigmento vermelhão. Os 
espectros foram obtidos no espectrofotômetro com fibra óptica Ocean Optics 4000 (faixa 
de 350 a 950nm), com esfera de integração, sendo que apenas as amostras preparadas 
com goma arábica tiveram seus espectros obtidos também com sonda posicionada a 45o 
em relação às amostras (COSENTINO, 2014, p. 56). 

2   Os resultados da pesquisa em andamento foram apresentados em eventos científicos entre 2019 e 2020, porém os artigos ou 
resumos decorrentes ainda não foram publicados.
3    O termo “pigmento” é utilizado neste texto com o sentido genérico de matéria colorante, a não ser quando especificado seu sentido 
estrito.
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Figura 1: Cartela de amostras “CHSOS Pigments Checker v. 5” com os pigmentos da base de dados utilizada e res-
pectiva tradução para o português. Fonte: adaptado de Cultural Heritage Science Open Source. Disponível em: https://
chsopensource.org/pigments-checker/.  

Para este trabalho, foram selecionados os pigmentos amarelos, vermelhos e mar-
rons, sendo os laranjas incluídos no grupo dos vermelhos. Os espectros das amostras 
com marrons muito escuros (terra de sombra natural e terra de sombra queimada) foram 
retirados do conjunto de dados utilizados, assim como os brancos e pretos, pois não apre-
sentam informação relevante para a identificação.

O Quadro 1 apresenta os pigmentos selecionados do banco de dados e, em desta-
que, os analitos de interesse, que são os pigmentos identificados ou indicados nas me-
dições prévias de FORS do Livro de Horas. Foram produzidas duas planilhas diferentes, 
segundo os grupos de cores das amostras. Os espectros das amostras de cor marrom-
-clara – o terra de siena queimada – foram colocados na mesma planilha das amostras 
vermelhas devido a semelhanças espectrais com o vermelho ocre. Já os espectros da 
terra de siena natural foram colocados na planilha dos espectros das amostras de cor 
amarela, pois eles são semelhantes aos espectros do amarelo ocre.
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Quadro 1: Lista de pigmentos utilizados na base de dados CHSOS, fórmula química e período de utilização como 
pigmento artístico (*analitos de interesse).

Cor  Pigmento ou corante Fórmula ou composição 
principal

Período de utilização

Amarelo e 
marrom claro

Auripigmento As2S3 (sulfeto de arsênio III) Da Antiguidade ao séc. XIX

Amarelo de chumbo e 
estanho tipo I*

Pb2SnO4 (estanato de chumbo) De c. 1440 a c. 1750

Amarelo de chumbo e 
estanho tipo II

Pb(Sn,Si)O3 (fusão de: óxido de 
chumbo + óxido de estanho ou 
silicato)

Do séc. XIII à déc. de 1440; 
séc. XVI (Veneza)

Massicote* PbO (óxido de chumbo II) Da Antiguidade ao séc. XVIII

Amarelo de Nápoles Pb3(SbO3)2 
(antimoniato de chumbo)

Do séc. XVI ao XIX

Amarelo ocre* FeO(OH) ·nH2O 
(hidróxido de ferro hidratado)

Da Antiguidade ao presente

Gamboge Resina de árvores do gênero 
Garcinia e outras

Introduzido na Europa prov. 
no final do séc. XVI

Lírio-dos-tintureiros (Reseda 
luteola)

Luteolina + alúmen Da Antiguidade ao séc. XVIII

Açafrão (Crocus sativus)  Crocina + alúmen Da Antiguidade ao séc. XIX

Amarelo cobalto K3[Co(NO2)6] · H2O 
(cobaltinitrito de potássio)

De 1852 ao presente

Amarelo cádmio CdS (sulfeto de cádmio) De 1818 ao presente

Terra de siena natural* Fe2O3 (óxido de ferro III) Do séc. XVIII ao presente 

Vermelho 
e marrom 
escuro

Realgar As4S4 (sulfeto de arsênio) Da Antiguidade ao séc. XIX

Mínio (vermelho de 
chumbo)*

Pb3O4 (óxido de chumbo (II, IV)) Da Antiguidade ao séc. XIX

Vermelhão (cinábrio)* HgS (sulfeto de mercúrio) Da Antiguidade ao séc. XIX

Laca indiana (goma-laca) Mistura de, pelo menos, cinco 
ácidos lacaicos (A-F) + alúmen

Da Antiguidade ao séc. XIX

Laca de garança* Alizarina + purpurina 
(antraquinonas) + alúmen

Da Antiguidade ao séc. XIX

Laca de cochonilha* Ácido carmínico + alúmen Tradicional do México à 
América andina; Europa: 
sécs. XVI ao XIX

Alizarina4 1,2-dihidroxiantraquinona De 1868 ao presente

Vermelho de cádmio CdS + CdSe (sulfeto de cádmio + 
seleneto de cádmio)

De 1919 ao presente

Vermelho ocre* Fe2O3 (Óxido de ferro anidro (III)) Da Antiguidade ao presente

Terra de siena queimada* SiO2+Al2O3+Fe2O3 (calcinação da 
terra de siena natural)

Do séc. XIV ao presente

Fonte: adaptado pelos autores de CRUZ, 2000, p. 3 e do site Pigments through the Ages (disponível em http://www.
webexhibits.org/pigments).

4    A alizarina utilizada (Kremer Pigmentos) não possui alúmen em sua composição, não sendo apresentada como laca.
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Como os espectros disponíveis no site estavam com os sinais em porcentagem de 
refletância, foi realizada a conversão para absorbância ou – log R para deixar os sinais 
com correlação linear em relação às concentrações dos analitos (FERREIRA, 2015, p. 
69). Todos os cálculos quimiométricos foram realizados no software The Unscrambler X 
10. As transformações de dados testadas tiveram o objetivo de acertar a linha de base 
e retirar ruído. Para acertar a linha de base, testaram-se normalização pela área total, 
padronização normal de sinal (SNV), primeira derivada e segunda derivada (FERREIRA, 
2015, p. 61). Os tipos de alisamentos testados foram a média móvel e o alisamento Savit-
zky Golay (FERREIRA, 2015, p. 46).

Foi realizada PCA para avaliar as transformações espectrais e verificar se havia 
amostras anômalas do conjunto de calibração (FERREIRA, 2015, p. 110). Além disso, a 
PCA foi aplicada nos espectros FORS obtidos de medidas do Livro de Horas CF-50,1,1. 
Nesse caso, a PCA foi usada para apresentar os resultados previstos pelo modelo.

 A regressão utilizada na construção dos modelos de previsão foi PLS-DA, onde foi 
atribuída na função-resposta o valor + 1 para as amostras que continham o analito de in-
teresse e -1 nas amostras que não o continham (FERREIRA, 2015, p. 461).

O limite entre as classes foi determinado pelo cálculo das funções de densidade de 
probabilidade multiplicadas pela probabilidade a priori com os resultados da validação 
cruzada (FERREIRA, 2015, p. 470). Os modelos foram avaliados e comparados pelos 
resultados de sensibilidade e seletividade dos valores previstos pela validação cruza-
da. As equações para o cálculo de sensibilidade e seletividade são apresentadas abaixo 
(FERREIRA, 2015, p. 460).

Onde:

• VP são os verdadeiros positivos, ou seja, é o número de amostras previstas na 
validação cruzada com os valores previstos corretamente pelo modelo dentre aquelas 
amostras que possuíam o pigmento/corante desejado;

• FN são os falsos negativos, ou seja, é número de amostras previstas na validação 
cruzada com os valores previstos incorretamente pelo modelo dentre aquelas amostras 
que possuíam o pigmento desejado;

• VN são os verdadeiros negativos, ou seja, é o número de amostras previstas na 
validação cruzada com os valores previstos corretamente pelo modelo dentre aquelas 
amostras que não possuíam o pigmento desejado;

• FP são os falsos negativos, ou seja, é número de amostras previstas na validação 
cruzada com os valores previstos incorretamente pelo modelo dentre aquelas amostras 
que não possuíam o pigmento desejado.

Para as medidas de espectrofotometria do manuscrito iluminado da Biblioteca Na-
cional, foi usado também um espectrofotômetro no visível (faixa de 380 a 880nm) e reso-
lução de 0,22nm com fibra óptica Ocean Optics 4000, com sonda posicionada a 45o das 
iluminuras. 
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Para unir as planilhas dos espectros disponíveis do site CHSOS e os espectros obti-
dos na Biblioteca Nacional, foi usada a transformação de dados denominada “alinhamen-
to de amostras” disponível no software The Unscrambler X 10. 

3� Resultados e discussão
A Tabela 1 sintetiza os resultados obtidos dos modelos matemáticos para os dois gru-

pos de pigmentos. Nessa tabela são apresentadas as informações do número de amos-
tras utilizadas no conjunto de calibração, o analito (ou os analitos) determinado(s) pelo 
modelo e os resultados do cálculo de sensibilidade e seletividade.
Tabela 1: Resultados dos modelos PLS-DA

Cor No de amostras Pigmento/corante Sensibilidade 
(%)

Seletividade 
(%)

Amarelo e 
marrom claro

70 Massicote 100 100

Amarelo ocre e terra de 
siena natural

100 100

Amarelo de chumbo e 
estanho Tipo I

100 98

Vermelho e 
marrom escuro

54 Vermelhão + alizarina + 
vermelho de cádmio

100 100

Laca de garança + laca 
de cochonilha + laca 
indiana

100 100

Mínio 83 97

Terra de siena queimada 
e vermelho ocre

100 100

O melhor pré-tratamento dos espectros foi a média móvel com janela de 129 pontos 
seguida de SNV.  Alguns modelos foram obtidos usando mais de um pigmento com a fun-
ção-resposta +1, pois os analitos de interesse apresentavam espectros semelhantes aos 
de outros pigmentos, sendo eles: (a) amarelo ocre e siena natural; (b) vermelhão, alizarina 
e vermelho de cádmio; (c) lacas de garança, cochonilha e laca indiana; e (d) siena quei-
mada e vermelho ocre. A maioria dos modelos apresentou excelente desempenho, tendo 
100% de sensibilidade e 100% de seletividade nos resultados da validação cruzada. Os 
modelos que não apresentaram 100% de sensibilidade e/ou seletividade estão represen-
tados na Figura 2. O modelo de determinação do amarelo de chumbo e estanho tipo I 
previu uma amostra de massicote como positiva e que baixou a seletividade para 98%. 
O modelo de determinação do mínio teve uma amostra falso-negativa e uma amostra de 
garança como falso-positiva. Na Figura 2 é possível observar a variação dos resultados 
previstos na validação cruzada dos modelos de pior desempenho. A variação dos resul-
tados previstos é relativamente alta, principalmente se comparada a trabalhos de cali-
bração multivariada. Contudo, o importante em trabalhos de reconhecimento de padrões 
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supervisionados é que as previsões das amostras foram modeladas corretamente para as 
classes. Por exemplo, para o grupo em que foi atribuído o valor +1, que são as amostras 
que contêm o pigmento de interesse, o importante é que sejam previstas acima do limite 
entre classes estabelecido estatisticamente; enquanto as demais devem ser previstas 
abaixo do limite entre classes.

Figura 2: Gráficos de validação cruzada dos modelos para a determinação do amarelo de chumbo e estanho tipo I (A) 
e do mínio (B). 

A Figura 3 apresenta os espectros FORS do visível com e sem pré-tratamentos, mos-
trando como é importante a aplicação das transformações de dados quando se deseja 
determinar os pigmentos utilizando um modelo matemático multivariado. Quatro modelos 
desenvolvidos no trabalho determinam mais de um pigmento simultaneamente. Aceto et 
al. (2014, p. 1491) apresentaram as semelhanças espectrais do amarelo ocre com o siena 
natural e do vermelho ocre com o siena queimada – como pode ser observado na Figura 3 
(B-D). Desse modo, já era esperado que os modelos PLS-DA para a determinação desses 
analitos tivessem que prever simultaneamente mais de um analito. Outro caso em que 
isso também era esperado é o modelo de determinação de lacas vermelhas. Os espectros 
dessas lacas da base de dados CHSOS são muito semelhantes entre si, apesar do des-
vio apresentado por alguns espectros da laca indiana, como demonstrado na Figura 3F. 
No entanto, elas não apresentam uma banda estruturada em duas sub-bandas na faixa 
entre 500 e 580nm, conforme referido por Aceto et al. (2014, p. 1493) para corantes ve-
getais (como a garança) e animais (como a laca indiana e a cochonilha), o que permitiria 
diferenciá-las. Assim, decidiu-se construir um modelo para a determinação das três lacas 
vermelhas simultaneamente, pois o modelo apresentou 100% de sensibilidade e seletivi-
dade para esses pigmentos. Já a alizarina, que se esperava que fizesse parte desse mes-
mo grupo – pois ela é um corante sintético que substituiu a laca de garança (BUCKLOW, 
2016, p. 91) –, entrou para o modelo de determinação do vermelhão e do vermelho de cá-
dmio, o que se explica pela grande semelhança entre os espectros desses três pigmentos 
vermelhos, como pode ser observado na Figura 3H. A explicação para esse fato, por sua 
vez, é que a aplicação das lacas vermelhas da base de dados de referência foi feita sobre 
uma camada de vermelhão (COSENTINO, 2014, p. 62-63), que mascara as característi-
cas das lacas devido à intensa absorção abaixo dos 590nm (BISULCA et al., 2009, p. 4).  
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Figura 3: Espectros do conjunto de calibração FORS com os dados em percentagem de refletância (A, C, E e G) e 
em absorbância após alisamento pela média móvel (janela de 129 pontos) e SNV (B, D, F e H).
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A previsão dos modelos PLS-DA dos pigmentos vermelhos e marrons escuros nas 
iluminuras do Livro de Horas CF-50,1,1 está sintetizada no Quadro 3. A previsão obtida 
é de que todas as iluminuras vermelhas podem ser compostas por mínio e/ou vermelhão 
– sendo descartados o vermelho de cádmio e a alizarina, pois esses pigmentos não exis-
tiam no século XV.
Quadro 3: Previsão dos modelos dos pigmentos vermelhos e marrons.

Modelo para a 
determinação dos 
pigmentos amarelos

Amostras
Iluminuras vermelhas Iluminuras marrons

Siena queimada + vermelho 
ocre

Todas as amostras negativas. Todas as amostras negativas.

Mínio Todas as amostras positivas. Todas as amostras positivas.

Laca de garança + Laca 
indiana + carmim de 
cochonilha

Todas as amostras negativas. As amostras 2r_R32 e 2r_R33 
foram positivas e o restante 
negativo.

Vermelhão + alizarina + 
vermelho de cádmio

Todas as amostras positivas. Todas as amostras foram positivas, 
exceto 2r_R32 e 2r_R33.

Em relação à previsão das iluminuras marrons, todas foram positivas para o mínio e 
quase todas positivas para o vermelhão, com exceção das amostras 2r_R32 e 2r_R33, 
que foram positivas para as lacas vermelhas. 

O Quadro 4 apresenta os resultados de previsão para as iluminuras amarelas e mar-
rons do Livro de Horas CF-50,1,1. O modelo para a determinação do massicote previu 
esse analito nas iluminuras 1v_R11, 17v_R13 e 17v_R47. As iluminuras 24v_R02, 24v_
R03 e 24v_R04 foram positivas tanto para amarelo ocre ou siena natural quanto para 
amarelo de chumbo e estanho tipo I. 
Quadro 4: Previsão dos modelos dos pigmentos amarelos e marrons.

Modelo para a 
determinação dos 
pigmentos amarelos

Amostras
Iluminuras amarelas Iluminuras marrons

Massicote As amostras 1v_R11 e 17v_R13 
foram positivas e o restante 
negativo.

A amostra 17v_R47 foi positiva 
e todas as outras negativas.

Amarelo ocre + siena natural As amostras 1v_ R12, 1v_R14, 
1v_R19, 18r_R16 e 18r_R17 
foram positivas e o restante 
negativo.

As seguintes amostras foram 
positivas: 1v_R67, 1v_R68, 
2r_R31,17v_R47, 17v_R48, 
24v_R01, 24v_R05, 24v_R06, 
24v_R07, 24v_R08 e 24v_R09.

Amarelo de chumbo e estanho 
tipo I

As seguintes amostras foram 
positivas: 1v_R10, 1v_R12, 1v_
R13, 1v_R14, 1v_R19, 2r_R11, 
17v_R08, 17v_R09, 17v_R10, 
17v_R11, 18r_R16, e 18r_R17.

As seguintes amostras foram 
positivas: 1v_R64, 1v_R65 1v_
R66, 1v_R68, 2r_R32, 2r_R33, 
17v_R47, 17v_R48, 24v_R02, 
24v_R03 e 24v_R04.
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Para melhor visualização dos resultados, foram realizadas as PCAs com os espec-
tros das iluminuras do Livro de Horas CF-50,1,1 apresentadas na Figura 4.

Figura 4: PCA das iluminuras amarelas (A) e marrons (B) do Livro de Horas CF-50,1,1. 
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No gráfico da Figura 4A, as iluminuras amarelas formam um grupo para o massicote e 
três grupos para o amarelo de chumbo e estanho tipo I, que se mostram como o pigmento 
amarelo predominante entre as amostras analisadas. Parte dessas amostras foram pre-
vistas também para o amarelo ocre ou siena natural, o que será comentado mais adiante. 
Observa-se ainda que há uma tendência de agrupamento entre pontos de iluminuras 
pertencentes ao mesmo fólio. No gráfico da Figura 4B, as iluminuras marrons indicam a 
mesma tendência de agrupamento por fólios. Além disso, nos dois gráficos, observam-se 
que muitas iluminuras foram previstas por mais de um modelo matemático, indicando que 
muitas das cores do Livro de Horas foram produzidas com mais de um pigmento. Ao in-
terpretar esses resultados em correlação à observação das iluminuras, podemos concluir 
que, em parte delas, isso é provável; já em outras, provavelmente o pigmento utilizado 
nas iluminuras possui algumas diferenças em relação aos do grupo de calibração. No 
primeiro caso, podemos incluir os marrons (Figura 4B), pois essa gama de tons terciários, 
de variados tons e matizes (ver Figura 5), pode ser formada por misturas de dois ou mais 
pigmentos, tais como o vermelhão, o mínio, o amarelo de chumbo e estanho, os óxidos de 
ferro (ocres, sienas, sombras), as lacas orgânicas (vermelhas, verdes etc.), entre outros 
(ACETO et al., 2014, p. 1491-1492), sendo de caracterização mais complexa. O segundo 
caso pode se aplicar aos amarelos (Figura 4A) classificados como amarelo de chumbo e 
estanho tipo I e amarelo ocre ou siena natural: os pontos das áreas 1v_R12, 18r_R16 e 
18r_R17 (circulados na área superior direita do gráfico) não apresentam cor compatível 
com qualquer um dos dois últimos pigmentos, como se vê no exemplo da Figura 6c. Já os 
pontos da área 1v_R19 são compatíveis (Figura 6d), aplicando-se o primeiro caso. Além 
da cor, o espectro de FORS desse ponto é característico dos óxidos terrosos (ACETO et 
al., 2014, p. 1493-1494), como se vê na comparação de espectros (Fig. 6e), em que seu 
perfil apresenta semelhanças tanto com o amarelo ocre ou o siena natural quanto com o 
amarelo de chumbo e estanho tipo I, reforçando a previsão do modelo. Já os amarelos 
previstos como massicote são compatíveis, a exemplo da iluminura 17v_R13 (Figura 6a) e 
precisam ser confirmados com outras técnicas, como a espectroscopia Raman. Contudo, 
a área 17v_R07, que é semelhante aos inúmeros miolos de flores presentes no manus-
crito, teve previsão negativa para qualquer dos pigmentos amarelos. É preciso, portanto, 
fazer correlações dos resultados de previsão dos modelos com as informações visuais e 
de outras técnicas analíticas5 para obter o melhor proveito do método apresentado.

5    As análises de XRF detectaram presença de Pb e Fe em todos os pigmentos amarelos e marrons; e, eventualmente, Sn; porém, Pb 
e Fe foram detectados também no pergaminho, dificultando sua atribuição aos pigmentos amarelo de chumbo e estanho ou massicote 
e aos óxidos de ferro.
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Figura 5: detalhes e pontos de análise das iluminuras marrons previstas (cf. Figura 4B) para: amarelo ocre ou siena 
natural + vermelhão + mínio (a, d, e, f); lacas vermelhas + mínio (b); amarelo de chumbo e estanho tipo I + vermelhão 
+ mínio (c).

Figura 6: detalhes de algumas iluminuras amarelas previstas para massicote, 17v_R13 (a); amarelo de chumbo e 
estanho tipo I, 17v_R10 (b); amarelo ocre ou siena natural, 18r_R17 (incorreta), (c) e 1v_R19 (d); espectros compara-
tivos de 1v_R19 com os pigmentos previstos para essa área (e).

4� Considerações finais
Foi desenvolvido um método rápido para a previsão de pigmentos ou corantes históricos 
com o uso de FORS no visível e PLS-DA. O objetivo do método é funcionar como um indi-
cativo, gerando resultados a serem confirmados com outras técnicas analíticas – e poderá 
ser útil especialmente a pesquisadores não familiarizados com a técnica de FORS. Em 
princípio e em decorrência da base de dados utilizada, esses modelos de identificação po-
derão ser aplicados a pigmentos puros e que tenha sido utilizado como aglutinante o ovo, 
a goma arábica e o óleo de linhaça. Os resultados preliminares da aplicação dos modelos 
obtidos com a base de dados CHSOS aos dados de FORS do Livro de Horas CF-50,1,1 
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da Biblioteca Nacional mostraram que o método tem um bom desempenho na predeter-
minação de pigmentos, considerando-se as amostras das cores amarelas e marrons; já 
para as cores vermelhas, a eficácia foi menor. Foram previstos corretamente os pigmen-
tos amarelo de chumbo e estanho tipo I nas iluminuras amarelas e marrons, e vermelhão 
nas marrons – enquanto foi indicada a presença de massicote, amarelo ocre ou siena 
natural nos amarelos e marrons. Também foram indicados vermelhão, mínio e/ou lacas 
vermelhas nos marrons, mas para boa parte das iluminuras vermelhas, que incluíam as 
cores rosadas, a previsão foi incorreta (o que levou à sua exclusão do resultado final). Em 
geral, as incorreções de previsão detectadas podem ser devidas a fatores diversos, como 
a sobreposição de cores, as interferências na medição devido às dimensões de algumas 
iluminuras (menores que o diâmetro da sonda), ou ainda o uso de lotes diferentes do 
mesmo pigmento – e, principalmente, a um conjunto de amostras de calibração restrito, 
que foi o caso do conjunto utilizado. Especificamente no que se refere às lacas vermelhas, 
os modelos foram prejudicados pela ausência da laca de pau-brasil nesse conjunto, pois 
esse pigmento é de grande importância na paleta medieval e foi identificado pela compa-
ração dos espectros de refletância das iluminuras rosas e carmins do corpo original desse 
Livro de Horas. Portanto, é necessário obter novos modelos, com a inclusão de dados de 
amostras variadas dos pigmentos e, preferencialmente, com a produção de um banco de 
dados próprio – incluindo as lacas vermelhas em diversas preparações, além da produção 
de misturas de pigmentos.
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• Resumo
O processo de remoção de camadas de tintas é comum em procedimentos de restaura-
ção de obras de arte. A utilização de solventes para auxiliar na remoção apresenta vanta-
gens e desvantagens tanto para a obra quanto para o restaurador. Atualmente, o uso de 
solventes orgânicos na forma de emulsões reduz sua toxicidade e o uso em géis permite 
ainda um controle de aplicação. O uso de nanoemulgéis pode otimizar procedimentos 
de remoção de tintas ao recorrer a propriedades das escalas nanométricas dos mate-
riais como maior superfície de contato. Neste trabalho, nanoemulgéis aquosos contendo 
goma xantana como gelificante e os solventes acetato de etila e/ou dimetilsulfóxido foram 
empregados em fac-símiles de tintas acrílicas para estudar sua eficiência de remoção e 
efeitos superficiais sobre camadas de tintas. As medidas de eficiência de remoção foram 
obtidas por medidas gravimétricas e os efeitos superficiais foram analisados por micros-
copia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raio-X de energia dispersiva 
(EDS). Os resultados indicaram que os nanoemulgéis foram capazes de remover as tin-
tas acrílicas em condições dependentes do tempo de aplicação. As superfícies das tintas 
submetidas aos nanoemulgéis sofreram alterações como ondulações e lixiviação que foi 
confirmada pela variação de teores de titânio e oxigênio componentes do pigmento. Os 
resultados indicam os nanoemulgéis como materiais promissores para o uso na remoção 
de tintas acrílicas.

Palavras-Chave: nanoemulgéis; nanotecnologia; tinta acrílica; remoção pintura. 
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• Abstract
The process of removing paint layers is common in conservation procedures. The use 
of solvents to aid removal has advantages and disadvantages for both the art piece and 
the restorer. Currently, the use of organic solvents in the form of emulsions reduces their 
toxicity, and their use in gels also allows application control. The use of nanoemulgels can 
optimize paint removal procedures by resorting to nanoscale properties of materials with 
larger contact surface. In this work, aqueous nanoemulgels containing xanthan gum as 
gelling agent, and ethyl acetate and/or dimethyl sulfoxide as solvents, were used in acrylic 
paint facsimiles to study their removal efficiency and superficial effects on paint layers. 
Removal efficiency measurements were obtained by gravimetric measurements, and sur-
face effects were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive 
x-ray spectroscopy (EDS). The results indicated that nanoemulgels were able to remove 
acrylic paints depending on the application time. The surfaces of paints subjected to na-
noemulgels underwent changes such as ripples and leaching, which were confirmed by 
the variation in the levels of titanium and oxygen components of the pigment. The results 
indicate that nanoemulgels are promising materials to remove acrylic paints.

Keywords: nanoemulgel; nanotechnology; acrylic painting; painting removal

1� Introdução
Talvez uma das práticas mais ambíguas do conservador-restaurador seja a limpeza e a 
remoção de camadas pictóricas em um objeto artístico, pois, apesar da eminente neces-
sidade de intervenção devido à deterioração e sujidades, que ocasionam em mudanças 
estética, um ato mal coordenado pode fragilizar a obra e causar danos irreversíveis.

Essa etapa das práticas de restauração pode ser direcionada por dois caminhos: 
intervenção mecânica ou intervenção química (PASCUAL; PATIÑO, 2003, p.111). A inter-
venção mecânica é feita pelo uso de bisturis e/ou pinças, que elimina partículas sólidas 
e sujidades superficiais soltas; já os tratamentos químicos se utilizam de solventes – que 
são de interesse do presente artigo –, os quais atuam interpondo-se entre as partículas 
sólidas e facilitando a sua remoção.

É válido ressaltar que a ação de um solvente sobre uma camada pictórica é carac-
terizada por três fenômenos: penetração, dissolução e evaporação, sendo todas corre-
lacionadas com as interações intermoleculares1 do constituinte pictórico e do solvente. 
A revisão desses conceitos será necessária para as discussões a serem abordadas ao 
longo texto, uma vez que a escolha dos solventes e a apresentação de outras aborda-
gens, devem levar em consideração a atuação dessas etapas, a fim de minimizar danos 
desnecessários ao bem cultural.

A penetração de um solvente orgânico é viabilizada pela presença de fissuras (cra-
quelês) e poros formados pela interatividade do aglutinante com os corantes e os pig-
mentos da camada pictórica. Ela pode ocorrer por capilaridade2 e depende também da 
1    A maneira como as moléculas interagem entre si: polares (dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e forças de London) e apolares 
(covalente).
2    Seções estreitas dentro de um material, finas como fios de cabelo, que possibilitam a movimentação dos líquidos em escalas 
menores. 
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viscosidade3 do solvente escolhido que controla seu escoamento (FIGUEIREDO JUNIOR, 
2012, p. 102). Dessa forma, pinturas e vernizes que já passaram por variados estres-
ses mecânicos, e que, por consequência, possuem uma maior quantidade de fissuras, 
ao entrarem em contato com solventes mais fluidos, pouco viscosos, ou seja de grande 
penetração, terão camadas subjacentes indesejadas afetadas, o que pode acarretar em 
futuros desprendimentos.  

Já a dissolução se inicia quando a camada começa a absorver o solvente orgânico, 
ocorrendo dissolução ou inchamento, havendo remoção de material, processo denomi-
nado lixiviação4 (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p. 103). Porém, se a camada pictórica for 
muito reticulada – comum em pinturas mais antigas –, o solvente encontrará dificuldades 
para agir e somente as pequenas moléculas serão lixiviadas (FELLER; STOLOW; JO-
NES, 1988, p. 66). Em geral, nesse processo, a interação com o solvente não causa dis-
solução da camada, mas sim um inchamento que diminui sua adesão a outras camadas 
ou ao substrato.

Ademais, tratamentos que se valem de uma variabilidade de solventes, com a inten-
ção de alcançar certo resultado, sobrecarregam o local de aplicação e, mais uma vez, 
colocam em risco as camadas mais profundas devido à penetração do solvente o que, na 
maioria das vezes, não deveriam sofrer danos.

Por fim, a evaporação é relativa à volatilidade dos solventes orgânicos, ou seja, a mu-
dança do solvente da fase líquida para a gasosa sob ação de calor que, por consequên-
cia, deixa de atuar sobre a superfície pictórica. Essa particularidade é de grande interesse 
para os restauradores, pois ela proporciona um maior controle da aplicação do solvente 
por controlar o tempo de interação e, também, impede que as camadas indesejadas se-
jam sensibilizadas. 

A evaporação de um solvente orgânico também é um componente necessário para 
a avaliação de toxicidade, pois produtos de alta toxicidade e volatilidade são extrema-
mente nocivos à saúde por terem as vias de absorção, por pele e inalação, facilitadas 
(FIGUEIREDO JUNIOR, 2002, p.36). Por exemplo: vernizes obtidos de solventes aromá-
ticos, muito populares pelas boas propriedades, como benzina (White Spirits), tolueno e 
xileno, possuem níveis de toxicidade consideráveis (BOELSUMS; FIGUEIREDO JUNIOR; 
SOUZA, 2020, p. 3). 

Semelhantemente à alta toxicidade5, a inflamabilidade6 dos solventes orgânicos é 
outro ponto significativo acerca do tratamento de pintura. Os três solventes já citados 
(benzina, tolueno e xileno) possuem ponto de fulgor entre 22,7°C e 37,7°C – de acordo 
com a NFPA7 –, o que os classifica como produtos de fácil inflamabilidade, sendo de risco 

3    A viscosidade dos líquidos é a capacidade de escoamento do material, assim, quanto mais viscoso mais difícil seu escoamento. A 
viscosidade pode ser estabelecida pela força das interações intermoleculares e pelo tamanho da molécula. 
4    Os polímeros (principal organização molecular das tintas e vernizes), que possuem cadeias lineares (não-reticulados), movimen-
tam-se com mais liberdade, logo, sua remoção é facilitada. O oposto ocorre com polímeros muito reticulados, que possuem mobilidade 
mecânica limitada.
5   É válido pontuar que a toxicidade de uma substância pode ser definida pela “sua capacidade de causar efeitos nocivos a um 
indivíduo, os quais podem atingir não somente um número limitado de células, mas também um órgão ou mesmo um corpo na sua 
totalidade” (CRUZ, 2002, p. 27).
6    A inflamabilidade é “calculada medindo-se o ponto de inflamação dos solventes. O ponto de inflamação é a temperatura acima da 
qual uma mistura de vapores de solventes e ar pode ser acendida por uma chama ou por uma faísca” (TORRACA, 1991 in CRUZ, 
2002, p.113).
7    NFPA: National Fire Protection Association.
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considerável para os profissionais que os manipulam. Essa tipologia de componentes 
também requer práticas específicas para o descarte, a fim de evitar desdobramentos am-
bientais negativos.

A partir dessas considerações, faz-se necessário refletir acerca do uso indiscrimi-
nado de solventes, assim como novas propostas para intervenções menos intrusivas. A 
obtenção de sistemas de limpeza que reduzam o uso de solventes orgânicos permite a 
redução dos danos ambientais, assim como a redução de riscos de incêndio. Em relação 
à própria ação de limpeza, o controle dos fenômenos de evaporação e penetração pode 
ser otimizado pela imobilização dos solventes orgânicos em géis. O controle da penetra-
ção, em si, tende a diminuir a abrasividade na limpeza e remoção de camadas pictóricas 
subjacentes nos bens culturais, já que reduz processos de lixiviação e inchamento ao 
favorecer que a dissolução ocorra na região do gel.

Os géis são sistemas coloidais8 formados por um dispersante e um disperso. O dis-
persante é geralmente um polímero sólido que consegue reter o disperso, um líquido, 
entre suas ligações covalentes cruzadas. Quando o disperso é um líquido orgânico, o gel 
é denominado organogel e, se este líquido é água, a denominação é hidrogel. Ambos os 
géis possuem boas propriedades mecânicas que favorecem sua aplicação em camadas 
pictóricas com pouca penetração e evaporação (STAVROUDIS; BLANK, 1989). Resíduos 
dos géis após a aplicação podem ser removidos com menor lixiviação e inchamento que 
o uso de solventes isolados.

Em virtude da discussão feita em relação à toxicidade e à inflamabilidade, os hidrogé-
is ganham destaque pelo uso de água. Porém, para a remoção de camadas pictóricas de 
baixa polaridade, como as tintas acrílicas, eles são ainda incapazes de terem uma ação 
satisfatória de ação, o que demanda seu uso combinado com solventes orgânicos. Esses 
solventes orgânicos podem ter sua ação otimizada, mesmo com uma redução de seus 
teores, caso eles sejam utilizados na forma de nanoemulsões.

A união da nanociência, a qual que visa estudar, caracterizar, identificar e produzir 
novos produtos que atuem na escala nano (SILVA, 2008, p. 83), juntamente com os be-
nefícios que as emulsões proporcionam, através do controle das atividades de moléculas 
hidrofílicas/hidrofóbicas em um sistema de matriz apolar ou polar (BAGLIONI et al, 2009, 
p. 8966), faz com que os novos materiais possuam uma maior reatividade, mesmo em 
meio de água, devido à sua maior área superficial e, com isso, sejam capazes de remover 
materiais pictóricos de baixa polaridade com menor uso de força mecânica. 

Uma nanoemulsão pode ser definida como uma emulsão9 convencional composta 
por partículas micelares, as quais podem ser do tipo óleo em água (O/A) ou água-em-ó-
leo (A/O). A diferença entre elas reside na escala das nanoemulsões, as quais possuem 
micelas com diâmetros menores que 100nm em relação às emulsões que possuem estas 
micelas na ordem de grandeza de micrômetros. As nanoemulsões de óleo em água são 
termodinamicamente instáveis na dispersão coloidal; de modo que para alcançar uma 
estabilidade cinética, é necessário que moléculas de surfactante estejam dispersas den-
tro do meio aquoso, para, assim, encapsular os componentes lipofílicos, que garantirão 

8    Sistemas coloidais ou ainda dispersões coloidais são sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos uma 
das suas dimensões dentro do intervalo de 1nm a 1µm.
9    Emulsão é um sistema heterogêneo que possui pelo menos um líquido não miscível disperso em outro com a ajuda de um agente 
surfactante, existem emulsões em macro, micro e nano escalas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidade_de_medida)
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a formação da nanoemulsão (McCLEMENTS, 2012, p.1720). Nano e micro emulsões já 
possuem aplicação na limpeza de obras (ORMSBY, 2016, p.13).

Para além disso, as nanoemulsões em gel, os nanoemulgéis, são formulações que 
agregam o gel à base da emulsão, em que as partículas da emulsão nanométricos podem 
ser preparados com a ajuda de métodos de alta ou baixa energia, sendo que depois são 
transformados em nanoemulgel pela adição de um agente gelificante. 

Destarte, devido à capacidade de confinamento e à alta viscosidade desses siste-
mas, eles apresentam muitas vantagens na remoção da camada pictórica de uma obra de 
arte em relação aos métodos tradicionais, já que:

1) a penetração do agente de limpeza nos poros da matriz, que constitui a maior 
parte da camada pintada, é minimizada como resultado da viscosidade muito 
alta; 
2) há uma drástica diminuição do impacto ambiental, uma vez que a emulsão é 
principalmente composta por água (...);
3) resíduos podem ser removidos prontamente da superfície da pintura; 
4) esses sistemas são opticamente transparentes, e a ação de limpeza pode 
ser monitorada visualmente e controlada durante a aplicação (BAGLIONI et al. 
2009, p. 8966).

Em virtude de tudo o que foi apresentado, esta pesquisa teve como objetivo a obten-
ção de sistemas de nanoemulgéis com hidrogel. Esses nanoemulgéis foram direcionados 
para a remoção de camadas pictóricas de tintas acrílicas. Geralmente, esses materiais 
são removidos com solventes aromáticos, como o xileno que apresentam, porém, níveis 
de toxicidade e de danos ambientais consideráveis, o que justifica sua substituição por 
materiais de menor toxicidade. 

2� Metodologia
A metodologia da pesquisa consistiu na obtenção de nanoemulgéis de nanoemulsões 
aquosas de acetato de etila com ou sem dimetilsulfóxido gelificados em goma xantana, hi-
drogel, para a remoção de tintas acrílicas. A seguir, descreve-se a obtenção dos materiais 
e procedimentos para medir a eficiência para a remoção das tintas.

• Gel de goma xantana
A goma xantana é um material de baixa toxicidade e foi utilizada como agente. Foi usada 
em concentração de 5%, a qual foi obtida pela dispersão de 0,25g de goma em 5mL de 
água destilada. Em seguida, com um misturador portátil (mini mixer à bateria), agitou-se 
a mistura até a consistência de um gel homogêneo. Após a obtenção, o gel foi utilizado 
imediatamente. 

• Nanoemulsões
Foram desenvolvidas duas formulações de nanoemulsões (Tabela 1), sendo o único com-
ponente distinto a adição de DMSO na “Formulação 2”, e a mudança no teor de acetato 
de etila (C4H8O2) e etanol (C2H6O) para se adequarem ao DMSO e manterem o volume 
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igual para cada formulação. Os componentes precisam ser adicionados na ordem dispos-
ta na Tabela 1, com agitação magnética constante. Essa ordem favorece o fenômeno de 
inversão de fase por composição (do Inglês, PIC - Phase Inversion Composition). A PIC 
permite a formação de nanoemulsões em sistemas de baixa energia (agitação mecânica, 
magnética etc.) ao alterar uma emulsão do tipo água em óleo (A/O) para óleo em água 
(O/A) ou vice-versa (ASWATHANARAYAN, J.B.; VITTAL, R.R., 2019, p.8).
Tabela 1: Composição das nanoemulsões 1 e 2.

Nanoemulsão H2O / % Acetato de Etila / % Tween 80 / % DMSO / % Etanol / %

Formulação 1
(NG1)

35,21 35,21 7,04 0,00 22,54

Formulação 2
(NG2)

35,21 32,39 7,04 4,23 21,13

O Tween 80 (polissorbato) atua como surfactante10, e o etanol como co-surfactante.

• Preparo de Nanoemulgel
Os nanoemulgéis foram preparados com as nanoemulsões NG1 e NG2 em géis de goma 
xantana para a aplicação imediata em diversas concentrações de gel/nanoemulsão. Es-
sas concentrações variaram de 3:1, Nanoemulsão: gel, até 7:1. Esse procedimento objeti-
vou testar a eficiência de remoção dos nanoemulgéis em função da sua trabalhabilidade, 
de acordo com sua viscosidade. As concentrações mais eficientes foram as de proporção 
3:1 (5mL de nanoemulsão adicionados a 1,67g de gel) e de 5:1 (5mL de nanoemulsão 
adicionados a 1,00g de gel).

• Caracterização do Aglutinante da Tinta e Medidas Gravimétricas de 
Massa Removida 
O aglutinante da tinta foi caracterizado por espectroscopia vibracional no infravermelho 
por um equipamento Perkin – Elmer Spectrum GTX FTIR. Os experimentos foram feitos 
em pastilhas de KBr.

A eficiência da remoção de tintas acrílicas pelas formulações de nanoemulgel foram 
obtidas por medidas gravimétricas das massas removidas de tinta acrílica em fac-símiles.

Os fac-símiles de filmes de tinta acrílica comercial de cor laranja cádmio foram ob-
tidos pela aplicação de 3 camadas de tinta, com pincel e sem diluição, em 2/3 do com-
primento de placas de vidro de dimensão de 26,0 x 19,0 x 1,2mm. Testes iniciais foram 
realizados com telas de tecido como suporte. Observou-se a remoção das tintas, mas a 
absorção de água pelo tecido impediu a obtenção de dados quantitativos, levando à subs-
tituição do suporte pelo vidro.

Na etapa de remoção, mede-se inicialmente a massa do fac-símile, deposita-se so-
bre o filme de tinta cerca de 30mg do nanoemulgel e registra-se novamente a massa. 
O nanoemulgel é mantido sobre o filme por 30s e, ao fim deste tempo, ele e a tinta são 
10    Os surfactantes, ou tensoativos, têm como característica diminuírem a tensão superficial de contato entre os líquidos, causada 
pelas ligações intermoleculares, permitindo que substâncias polares se misturem a apolares, formando uma emulsão. 
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removidos da superfície inicialmente com um swab de algodão seco seguido por um swab 
umedecido com água destilada. Na sequência, os fac-símiles são transferidos para uma 
placa de Petri e submetidos a uma secagem por evaporação em banho termostatizado a 
35°C por 50 minutos. Após esse tempo, retira-se a amostra do banho, aguardam-se 10 
minutos para o resfriamento e a massa do sistema é medida novamente. Esse ensaio é 
realizado em triplicata e o valor médio da massa removida é registrado.

Foram realizadas também medidas com os tempos de 60 e 90s de atuação do nano-
emulgel sobre os filmes de tinta, seguindo o mesmo procedimento descrito acima. Obtêm-
-se, por fim, valores médios de remoção das formulações de nanoemulgel com atuação 
de 30, 60 e 90s.

• Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas com elétrons se-
cundários para se observar o comportamento das camadas de tinta sob ação dos na-
noemulgéis. As imagens foram obtidas em um Microscópio Eletrônico de Varredura FEI 
Quanta 200 FEG com detector integrado Pegasus para EDS (espectrômetro de raio-X de 
energia dispersiva), pertencente ao Centro de Microscopia da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil (http://www.microscopia.ufmg.br). As medidas 
de EDS foram utilizadas para inferir sobre o pigmento da tinta.

Três amostras foram preparadas para a obtenção de imagens, sendo identificadas 
da seguinte forma: 

• Controle: amostra sem a ação de nenhum solvente;
• NG1 / 5:1: amostra sob ação da formulação de nanoemulgel 1 na proporção 5:1;
• NG2 / 5:1: amostra sob ação da formulação de nanoemulgel 2 na proporção 5:1. 

Foram estudadas as proporções de 5:1 por serem as mais ricas em nanoemulsão.

3� Resultados e discussão
O espectro de infravermelho da tinta encontra-se na Figura 1. 

Figura 1: Espectro de absorção no infravermelho da tinta laranja comercial estudada.

http://www.microscopia.ufmg.br
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A análise do espectro no infravermelho indica que o aglutinante da tinta é provavel-
mente o copolímero butil acrilato – estireno, p(nBA/Sty). As bandas atribuídas ao estireno 
foram: 3084, 3061 e 3028cm-1(estiramento C-H aromático), 1601, 1495 e 1453cm-1 (res-
piração do anel aromático), 757 e 700cm-1 (deformação de C-H aromático fora do pla-
no). A banda em 1242cm-1 (C-O) foi atribuída ao butil – acrilato.   As bandas em comum 
para ambos os monômeros foram: 2957, 2932 e 2872cm-1 (estiramento C-H alifático), 
1732cm-1 (estiramento de carbonila, C=O) e 1161cm-1 (estiramento C-O) (LEARNER, 
1998; WANG, 2011). 

A forte e larga absorção abaixo de 700cm-1 indica a presença de um pigmento à base 
de óxido de titânio. A presença de titânio na tinta, assim como a indicação do pigmento 
presente serão discutidas junto com os dados de EDS.

Os resultados dos porcentuais médios de massa de tinta acrílica removidas por me-
didas gravimétricas, após uma sequência de testes realizados, estão apresentados na 
Tabela 2. Na Figura 2 estes dados estão organizados em um diagrama de colunas para 
facilitar a leitura dos dados.  
Tabela 2: Porcentual de massa de tinta acrílica removida por nanoemulgel em função da formulação e tempo de 
aplicação.

Tempo / s
Porcentual de Massa de Tinta Acrílica Removida por Nanoemulgel / %

NG1 NG2

3:1 5:1 3:1 5:1

30 0,209 0,196 0,317 0,297

60 1,272 1,235 0,232 0,768

90 0,055 0,535 0,104 0,022

Figura 2: Diagrama de colunas do porcentual de massa 
de tinta acrílica removida das formulações em função da 
proporção e tempo de aplicação.

A análise dos dados indicou uma ten-
dência de maior remoção de massa no tem-
po de 60s, sendo maior para a formulação 
NG1. A formulação NG2 apresentou uma 
remoção ligeiramente maior no tempo de 
30s. A Figura 3 apresenta um registro fo-
tográfico macroscópico da ação da formu-
lação NG1 sobre a camada de tinta laranja 
contra um fundo preto. Observou-se que 
a remoção pode ser bem controlada por 
quem a realiza.
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Figura 3: Registro fotográ-
fico macroscópico da ação 
de remoção da formulação 
NG1. Aplicação do nano-
emulgel em (a), seguida 
da sua fricção com swab 
sobre a tinta (b) e após 
remoção de NG1 (c).

A formulação NG 2 no teor 3:1 apresentou uma constante redução na remoção da 
massa à medida que o tempo de aplicação sobre a tinta aumentava. 

Devido aos resultados apresentados nos itens acima, foi decidido que para uma me-
lhor compreensão do comportamento do produto, seria necessária uma análise microscó-
pica sobre o comportamento dos nanoemulgéis na superfície da tinta. Desse modo, foram 
obtidas imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) que serão comparadas de 
acordo com a magnitude do aumento usado.

Figura 4: Imagens de MEV com aumento de 40 X.

A análise das imagens em uma magnitude de 40 X (Figura 4) indica que a amostra 
NG1 / 5:1 apresenta uma área de retirada de tinta maior que a NG2 / 5:1, uma vez que as 
superfícies de maior exposição do suporte – indicadas pelos quadrados vermelhos – são 
mais extensas em NG1 / 5:1. Contudo, o aspecto da textura de tinta remanescente em 
NG2 / 5:1 é distinta das outras amostras – indicadas com círculos verdes – com uma apa-
rência ondulada, podendo ser um indício da ação de NG2 sobre a tinta acrílica. 

Figura 5: Imagens de MEV com aumento de 1.000 X.

a. b. c.

Controle NG1 / 5:1 NG2 / 5:1

Controle NG1 / 5:1 NG2 / 5:1
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A ação da NG2 (Figura 5) apresenta-se mais agressiva sobre a amostra NG2 / 5:1, 
provocando certas crateras sobre a camada de tinta, além do aparecimento de sólidos na 
área em que o solvente foi aplicado – indicado pelas setas laranjas. Em NG1 / 5:1 a ação 
do solvente é mais branda, afetando menos a camada de tinta.

É válido comparar outra imagem de NG2 / 5:1 com a imagem de NG1 / 5:1 já apre-
sentada, para maior análise.

Figura 6: Detalhe de ondulação da camada de tinta na amostra NG2 / 5:1 em relação à amostra NG1 / 5:1, aumento 
com 1.000 X.

As regiões em destaque na Figura 6 – círculos amarelos – demonstram uma dife-
rença na ação do NG1 comparada à NG2, por meio de visível “ondulação” da camada de 
tinta, além do aparecimento de sólidos e cristais. Em NG1 / 5:1 a área de “ondulação” é 
muito leve se comparada com a de NG2 / 5:1. 

Figura 7: Imagens de MEV com aumento de 5.000 X.

No aumento de 5.000 X (Figura 7), os cristais e sólidos, citados anteriormente, po-
dem ser notados nas três amostras, inclusive no controle, indicando que eles são parte da 
composição da tinta e não resquícios dos nanoemulgéis sobre a superfície da tinta. Pro-
vavelmente, esses materiais são os pigmentos ou podem ainda ser artefatos oriundos da 
exsudação dos surfactantes presentes na tinta (KAMPASAKALI et al, 2011, p. 223). Ape-
sar de em NG1 / 5:1 aparecer um grande cristal, ele é o único que se ressalta na amostra, 
sendo que os outros ainda estão “inseridos” na composição da tinta. Em contrapartida, 

NG1 / 5:1 NG2 / 5:1

Controle NG1 / 5:1 NG2 / 5:1

Controle NG1 / 5:1 NG2 / 5:1
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NG2 / 5:1 apresenta vários sólidos desassociados da mistura da tinta. Tal situação se re-
laciona, como dito anteriormente, à ação dos nanoemulgéis NG1 e NG2 sobre a camada 
de tinta, sendo o NG2 mais agressivo em relação à outra.

Figura 8: Imagens de MEV com aumento de 10.000 X.

No aumento de 10.000 X (Figura 8), pode-se observar com maior clareza o que foi 
discutido em relação ao aumento de 5.000 X, já que NG2 / 5:1 contém vários sólidos de-
sassociados, devido à ação do nanoemulgel, além de deformações profundas na camada 
de tinta. Em NG1 / 5:1 há um leve aspecto de ondulação – área indicada pelo círculo 
vermelho –, mas a amostra como um todo não apresenta tantos sólidos desassociados.

A análise de EDS apresentou a presença de titânio na tinta o que, somado aos dados 
de infravermelho, indicou que o pigmento responsável pela cor laranja é um dióxido de 
titânio dopado, provavelmente o PBr 24 (C.I. 77310). Os teores de titânio e oxigênio nas 
amostras NG1 / 5:1 e NG2 / 5:1 estão listados na Tabela 3.
Tabela 3: Teores porcentuais de massas normalizadas de titânio e oxigênio nas amostras NG1 / 5:1 e NG2 / 5:1 obti-
dos por EDS.

Elementos Teores nas amostras / %
NG1 / 5:1 NG2 / 5:1

Titânio 28,82 17,27

Oxigênio 56,05 38,71

Os menores teores de titânio e oxigênio em NG2 / 5:1 podem ser atribuídos à maior 
lixiviação local causada pela maior penetração do nanoemulgel quando possui DMSO em 
sua composição. Isso foi observado pelos sólidos e cristais desassociados.

A formulação NG1 provocou uma maior remoção superficial de área, o que resul-
tou em uma porcentagem maior de remoção. A formulação NG2 removeu menos, porém 
apresentou maior lixiviação nas áreas em que atuou. Isso foi visível pelas imagens de 
MEV e pela diminuição do teor de titânio e oxigênio, associado ao pigmento laranja, pe-
los dados de EDS. A maior lixiviação da formulação NG2 pode ser sugerida devido à sua 
maior penetração. O DMSO possui tensão superficial de 43,53 dyn.cm-1 e o acetato de 
etila e etanol possuem, respectivamente, 23,75 e 22,27 dyn.cm-1. A adição do DMSO 
gera um aumento na tensão superficial da fase orgânica, o que resulta em um aumento 
da capilaridade e, consequentemente, da penetração.

Controle NG1 / 5:1 NG2 / 5:1
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4� Considerações finais
Os nanoemulgéis apresentaram um comportamento promissor para uso em situações de 
remoção de tintas acrílicas em trabalhos de restauração de obras de arte. A obtenção das 
nanoemulsões por inversão de fase facilita a obtenção desses sistemas em ateliers de 
restauro sem o uso de equipamentos sofisticados ou processos complexos. Os solventes 
e reagentes usados são de baixo custo, o que também facilita a aquisição. Isso foi obser-
vado pelas medidas gravimétricas, assim como pela microscopia eletrônica de varredura. 
As vantagens de menor impacto ambiental e à saúde incentivam o maior conhecimento e 
desenvolvimento desses materiais.

O trabalho apresentado mostra que ainda há muito o que percorrer acerca dos ca-
minhos para o desenvolvimento de solventes menos agressivos aos bens culturais e aos 
profissionais da restauração. Os estudos se encontram em etapa de desenvolvimento e 
não são aconselhados, no estado atual, para uso imediato em obras de arte. Contudo, as 
novas perspectivas apresentadas pela nanotecnologia e o estudo adequado dos parâme-
tros químicos podem levar ao desenvolvimento de futuros produtos, assim como avançar 
para práticas mais conscientes. 
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• Resumo
O uso de novas tecnologias permite novas formas de sentir e vivenciar o espaço, além de 
ser um recurso valioso para a integração de pessoas com deficiência em locais públicos. 
Um exemplo de espaços que demandam a implantação de novas tecnologias de infor-
mação, interação e comunicação são os museus. Os museus são locais que possuem 
linguagem híbrida e, dessa forma, a diversidade de recursos midiáticos torna-se essencial 
para promover a integração e a acessibilidade. Sendo assim, esta pesquisa de Trabalho 
de Conclusão de Curso visa propor, para o ambiente do Museu Mariano Procópio, uma 
edificação do século XIX, um projeto de adequação, utilizando equipamentos físicos alia-
dos à realidade estendida como meio de imersão ao ambiente construído e como forma 
de promover a acessibilidade universal. O Museu Mariano Procópio é um dos imóveis 
tombados de Juiz de Fora, Minas Gerais, um exemplar da arquitetura eclética. Possui 
acervo com mais de 50 mil peças de valor histórico e artístico, protegido e reconhecido 
como patrimônio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O objetivo 
principal desta pesquisa é apresentar conceitos e formas de implementação da realidade 
estendida em imóveis tombados, considerando que essa condição muitas vezes limita 
adequações físicas e estruturais. Pretende-se, com essa pesquisa, provar que as pesso-
as podem vivenciar espaços como museus não apenas como expectadores, mas como 
seres participativos e que, dessa forma, podem interagir com a história, o espaço e a 
edificação, bem como visa demonstrar como ferramentas tecnológicas podem favorecer a 
integração de pessoas com deficiência em espaços de difícil acesso. 

Palavras-Chave: patrimônio histórico; integração; acessibilidade universal; realidade 
estendida.
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• Abstract
The use of new technologies allows new ways of feeling and experiencing space, in ad-
dition to being a valuable resource for people with disabilities’ integration in public places. 
An example of spaces that demand the implementation of new information, interaction and 
communication technologies are museums. Museums are places with a hybrid language; 
therefore, the diversity of media resources becomes essential to promote integration and 
accessibility. Thus, this undergraduate dissertation’s research aims to propose for the en-
vironment of the Mariano Procópio Museum, a nineteenth century building, an adaptation 
project using physical equipment combined with extended reality as a mean of immersion 
in the built environment and as a way of promoting universal accessibility. The Mariano 
Procópio Museum is one of the heritage sites listed in Juiz de Fora, Minas Gerais, an 
example of eclectic architecture. It has a collection of more than fifty thousand pieces of 
historical and artistic value, protected and recognized as heritage by the National Historical 
and Artistic Heritage Institute. The main objective of this research is to present concepts 
and ways of implementing extended reality in heritage sites, considering that this condition 
often limits physical and structural adjustments. This research intends to prove that people 
can experience spaces like museums not only as spectators but as participative beings, 
and, in this way, they can interact with history, space and building. It also aims to show that 
technological tools can favor the integration of people with disabilities in difficult-to-access 
spaces.

Keywords: historic heritage; integration; universal accessibility; extended reality.

1� Introdução
A acessibilidade em bens históricos é muito abordada e indispensável para uma equidade 
entre as pessoas portadoras e as não portadoras de deficiências. A NBR 9050/2015 defi-
ne acessibilidade como:

“(...) possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para uti-
lização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao pú-
blico, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como 
na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida” (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2).

Apesar das restrições de modificação em monumentos históricos, da proposta de 
mínima intervenção e tendo em vista que as construções antigas não foram projetadas 
originalmente para comportar a acessibilidade, é de fundamental importância a implemen-
tação de equipamentos de adequação.  Tal proposta se torna aplicável tanto pela ideia 
de reconhecimento quanto pela proposta de cognição e interação entre o passado e o 
presente.

 Ao se aprofundar no assunto e em possíveis patrimônios arquitetônicos da cidade de 
Juiz de Fora que poderiam comportar de forma harmônica a interação entre os dois meios 
(virtual e físico), o Museu Mariano Procópio é um bem material de grande significado 
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histórico, artístico e arquitetônico para a população e para a cidade de Juiz de Fora e, tam-
bém, em nível nacional, pois possui um acervo com mais de 50 mil peças, tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, esse espaço foi utilizado 
como objeto de estudo e projeto desta pesquisa.

O uso de novas tecnologias permite novas formas de utilizar, sentir e vivenciar o 
espaço e, dessa forma, pode auxiliar e ampliar a integração do visitante com o acervo e 
ainda permitir o acesso de pessoas com deficiência em locais que não podem ser adap-
tados porque a estrutura física do imóvel não permite.

Recursos que podem ser aplicados são a Realidade Aumentada (AR), composta pelo 
desenvolvimento do ambiente existente em um objeto virtual, e a Realidade Virtual (VR), 
que é o desenvolvimento de algo virtual, em software, e sua transferência para a intera-
ção. A Realidade Misturada (MR) é a ligação entre os dois conceitos anteriores. A Reali-
dade estendida (XR) abrange e interliga as três formas citadas, adicionando a interação 
com plataformas sensoriais físicas e a tornando mais ampla; portanto, é a proposta que 
se torna ideal para o tema de acessibilidade universal. Todas as propostas, em maior ou 
menor grau, implementam fundamentos de extrema importância para a aproximação en-
tre o patrimônio e o ser humano, que consiste em reforçar o sentimento de pertencimento 
e conhecimento sobre a própria história. A figura abaixo apresenta de forma esquemática 
e sintética a definição apresentada neste parágrafo:

Figura 1: Continuum Realidade-Virtualidade de Milgram. (Fonte: MILGRAM et al.  “Augmented Reality: A class of 
displays on the reality –virtuality continuum.” In SPIE Vol. 2351, Telemanipulator and Telepresence Technologies, 1994. 
(c) Copyright, p. 1, 1994 apud AMIM, 2007.)

2� Metodologia
Ao estudar o bem e alguns documentos e teses a respeito do Museu Mariano Procópio, 
percebeu-se a demanda de aplicar a acessibilidade universal neste imóvel histórico. Par-
tindo disso, foi direcionada a proposta de intervir com a adequação do bem aos parâme-
tros de acessibilidade junto ao patrimônio como meio de paridade para toda a população. 
Aliada a isto, propõe-se a utilização de realidade aumentada como um canal adjacente 
de inclusão para pessoas com baixa mobilidade e pessoas com deficiência ao espaço, 
criando interação e imersão ao usuário.

O acesso ao espaço tem um objetivo abrangente, uma vez que sua finalidade é a 
exposição de acervo para conhecimento histórico e cultural. O museu abrange todas as 
faixas etárias, sendo a compreensão e relação com o local diretamente ligadas à capaci-
dade cognitiva de cada idade e suas experiências pessoais. Cada indivíduo possui uma 
leitura do espaço de acordo com sua vivência e características individuais. 
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Tal interação se torna extremamente rica, uma vez que cada um poderá visitar o local 
várias vezes durante sua vida, tendo diferentes perspectivas e visualizações. Concomi-
tantemente, este projeto visa abranger todas as classes sociais, uma vez que o espaço 
age como um instrumento integrador e disseminador de conhecimentos gerais, que visam 
agregar aos indivíduos sentimentos de estima e pertencimento à sua história e arte. 

O acesso do local é estipulado de acordo com sua capacidade de visitação previa-
mente estipulada pela coordenação do local. Este projeto não propõe determinar novas 
medidas em relação a este parâmetro, mas contribuir para a integração de pessoas com 
deficiência em visitação em síncrono com pessoas que não são.

A proposta deste trabalho é agir complementando o espaço físico com equipamen-
tos que gerarão inclusão de acesso para pessoas portadoras de deficiência, juntamente 
com o ambiente virtual que será acessado de forma interativa (com óculos de realidade 
aumentada, tablets e outros equipamentos eletrônicos), forma estática (códigos de Reali-
dade Aumentada – AR – e Código de Rápida Resposta – QR), para que o indivíduo possa 
se relacionar com o espaço de forma imersiva e não apenas como um expectador. 

O trabalho visa incluir pessoas com deficiência em um ambiente ao qual não pos-
suem acesso, não apenas através de uma atuação arquitetônica, mas, também, de uma 
atuação sensorial e lúdica, através da interatividade indivíduo x espaço x virtualidade. 
Além disso, há o dinamismo do espaço ao ser transformado em local virtual, que se ex-
pande para novas esferas.

Para o desenvolvimento da fundamentação teórica necessária para este projeto, fo-
ram estudados três casos diferentes. O primeiro foi de um projeto de restauração e re-
adequação da Pinacoteca de São Paulo para melhor entender como pode ser efetuada 
uma intervenção contemporânea, com uso de técnicas e materiais como o aço e vidro, 
propondo novos percurso, sistema e organização, gerando uma observação do edifício 
como uma forma abstrata e inovadora, agregando valor dinâmico e interativo. 

O segundo estudo trata-se de um projeto denominado “Visiorama”, desenvolvido em 
2008 por André Parente, doutor em cinema. Este sistema utiliza uma combinação de 
imagens fotorrealistas, obtidas através de fotografias ou de modelagem de computação 
gráfica, com efeitos sonoros para proporcionar maior imersão do usuário. É um sistema 
de realidade virtual que utiliza a combinação entre hardware e software (programas e apli-
cativos) para simular um dispositivo binocular e a visão de panorama.

 O terceiro é a análise de métodos e programas utilizados no “Projeto Museu Virtu-
al”. Este caso visa apresentar métodos utilizados para o desenvolvimento de um museu 
interativo virtual. Com o estudo do projeto, será possível identificar quais os programas 
e preceitos adotados, os quais serão referenciais para a realização deste projeto. Como 
afirma HAGUENAUER et al. (2010, p. 2), “[o] Projeto Museu Virtual tem como objetivo 
principal desenvolver tecnologias e metodologias para a digitalização do acervo de mu-
seus e a criação de Ambientes Virtuais imersivos e interativos capazes de promover a 
aprendizagem envolvendo o acervo de Museus”. Trata-se de um trabalho interdisciplinar 
que envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão juntamente com alunos de gradu-
ação, mestrado e doutorado da UFRJ.

O programa de necessidades deste trabalho acompanha o preexistente, uma vez 
que a proposta tem a finalidade de adicionar um sistema de acessibilidade universal sem 
que a dinâmica do museu e as intervenções e restaurações recentes sejam afetadas ou 
alteradas. 
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Essa pesquisa faz parte da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso, 
no qual foi apresentado todo o referencial teórico, levantamento de estudos de caso e 
proposições para a segunda etapa que constará no projeto arquitetônico. Pretende-se, 
para a segunda etapa, adicionar e adaptar sanitários acessíveis e adicionar equipamen-
tos de acessibilidade como: rampas, plataformas elevatórias e elevadores. Para isso, 
será realizado um levantamento por meio de medições, fotografias, nuvem de pontos e 
outros meios. 

• Objetivo Geral
O objetivo principal desta pesquisa é apresentar conceitos e formas de implementação da 
realidade estendida em imóveis tombados. Tem como objeto de estudo o Museu Mariano 
Procópio em Juiz de Fora.

• Objetivos Específicos
1) Levantamento do espaço físico do ambiente do Museu Mariano Procópio;
2) Identificar possibilidades de intervenção física e arquitetônica para acessibilidade 

ao patrimônio histórico;
3) Apresentar e estudar como as ferramentas em Realidade Estendida (XR) auxiliam 

pessoas com deficiência (PCD) quanto à percepção e integração ao espaço físico;
4) Realização de realidade virtual correspondente e equivalente a um ambiente 

do Museu; 
5) Desenvolver método interativo que complemente e interligue os espaços virtual e 

físico (realidade virtual + realidade aumentada), apresentando de forma didática e peda-
gógica informações e dados históricos do acervo exposto.

3� Resultados e discussão
Sobretudo se o meio ambiente está visivelmente organizado e nitidamente iden-
tificado, poderá então o habitante dá-lo a conhecer, por meio dos seus próprios 
significados e relações. Nesse momento tornar-se-á um verdadeiro lugar notá-
vel e inconfundível (LYNCH, 1980, p. 103).

O desenvolvimento de Juiz de Fora e toda a história que abrange os feitos e marcos 
deixados por Mariano Procópio direcionam e influem na formação e transformação de sua 
paisagem em um entorno imediato, determinando certa configuração física, que ao longo 
dos anos se alterou de acordo com as necessidades da população. Nesta perspectiva, 
torna-se relevante observar que, mesmo com a alteração de grande parte das estruturas 
espaciais, o sítio se manteve preservado, demonstrando grande relevância não só em sua 
composição junto ao espaço urbano, mas, também, em sua importância na legibilidade, 
“imaginabilidade”, reconhecimento e pertencimento dos habitantes da cidade.

Panerai (2006) define cinco elementos marcantes da paisagem urbana: percursos, 
pontos nodais ou núcleos, setor, limites e marcos. As cidades devem ser apreendidas 
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desde o seu interior através de uma noção de sequência visual, organizando os elemen-
tos da paisagem cartográfica para uma observação direta. 

O Museu Mariano Procópio pode ser caracterizado como um ponto nodal uma vez 
que possui características físicas que o tornam referência para a localização e, também, 
um marco por apresentar uma natureza marcante para a história e perfil do traçado urbano 
da cidade. Além desse, há também outros pontos próximos que influenciam na paisagem 
urbana como locais importantes: Estação Mariano Procópio, o cruzamento de passagem 
do trem que corta a Avenida Mariano Procópio e a Brigada de Infantaria que está imedia-
tamente ao lado do Parque.

Figura 2: Vista aérea da área do Parque e Museu Maria-
no Procópio. (Fonte: www.mapro.pjf.mg.gov.br. Acesso 
em 2021)

No caminho do pedestre até a entra-
da do parque, é possível identificar vários 
fatores impeditivos para o livre trânsito de 
pessoas com mobilidade reduzida e ca-
deirantes. O percurso do passeio encon-
tra-se com falhas e rachaduras, além de 
desníveis e estreitamento ao se passar por 
equipamentos urbanos (postes, lixeiras e 
placas de sinalização). As faixas para pe-
destres também apresentam defeitos de 
execução que não favorecem pessoas por-

tadoras de deficiência, mesmo sendo o único equipamento urbano no local a apresentar 
piso tátil. Junto ao pórtico de entrada, não são apresentados desníveis e, em seu interior, 
é possível observar a presença de rampa acessível para acesso ao parque juntamente 
com a escada.

Figura 3: Curva altimétrica do conjunto estudado. (Fonte: Google Earth, 2021. Modificado pela autora).

Como apresentado nas figuras 3 e 4, o espaço possui uma diferença altimétrica bem 
considerável, sendo ela de 30 metros. Este é um fator condicionante para a acessibilidade 
no complexo, uma vez que o local transitável do parque para pedestres é uma área plana 
e de fácil locomoção, mas o acesso aos prédios do museu se dá através de escadas que 
não são uma alternativa pertinente para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeiran-
tes. Há a possibilidade de acesso, também, através da via para carros, que possui entrada 
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pela Rua Dom Pedro II e dá acesso direto às edificações do Museu, sendo uma alternativa 
descomplicada para pessoas com deficiência. Porém, como dito anteriormente, a acessi-
bilidade universal prevê o acesso igualitário para todos e, portanto, não é possível limitar 
a entrada apenas por um acesso, mesmo se tratando de um patrimônio histórico.

Figura 4: Planta do complexo do Museu Mariano Procópio, com classificação de vias e circulação (Fonte: STEPHAN, 
2015, modificado pela autora).
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A análise destas questões é relevante para, ao identificar tais condicionantes, propor 
uma intervenção efetiva e pertinente, que proporcione um acesso fácil ao Parque e, tam-
bém, um acesso ao Museu de forma autônoma para pessoas com deficiência. O emprego 
de cada equipamento será profundamente analisado e proposto em uma etapa posterior 
deste projeto. 

No momento do levantamento para esta pesquisa, não foi possível desenvolver a 
análise dos caminhos, dos equipamentos internos do parque e dos prédios do Museu, 
uma vez que as medidas protetivas de isolamento não permitem adentrar o espaço devido 
à pandemia de Covid-19.

Como resultado do levantamento de dados, pesquisa e estudo, desenvolveu-se uma 
proposta tendo como base o tema apresentado e a elaboração de um partido arquitetôni-
co como método de ação. 

O partido arquitetônico deste projeto, portanto, é a implementação de acessibilidade 
universal através de equipamentos físicos aliados à realidade estendida como recurso de 
imersão e ligação com o patrimônio.

Para o desenvolvimento, baseou-se em parâmetros teóricos de intervenções em 
bens históricos e de realidade estendida. A premissa é adicionar novos equipamentos de 
acessibilidade universal de forma harmônica, que não interfiram na estrutura e legibilidade 
dos edifícios, visando: a mínima intervenção, propondo equipamentos em locais de forma 
pontual; a distinguibilidade que se apresentará no emprego de materiais e design contem-
porâneos; a reversibilidade, que se caracterizará pela possibilidade de remoção de todas 
as intervenções propostas, caso seja necessário, no futuro. O primeiro princípio considera 
que qualquer elemento adicionado deve aparecer de forma distinta e evidente para que 
seja observada a intervenção feita em um momento histórico posterior e, assim, não co-
meter um falso histórico ou camuflar a intervenção. A Carta de Veneza (ICOMOS,1964, 
p.3) apresenta:

“Art.12 - Os elementos destinados a substituírem as partes que faltem devem 
integrar-se harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem distinguí-
veis do original por forma a que o restauro não falsifique o documento artístico 
ou histórico.”

O segundo princípio, a reversibilidade, tem a premissa de que cada momento his-
tórico terá uma visão diferenciada do legado preexistente e, portanto, poderá considerar 
a necessidade de intervir removendo as intervenções anteriores. Vale ressaltar que, por 
mais que exista a mínima intervenção, esta reversibilidade nunca será completa, e cada 
intervenção sempre deixará marcas.

A intervenção a partir de Realidade Aumentada será proposta de forma que se adeque 
às condições físicas do ambiente, sendo dispostos equipamentos em uma sala e, a partir 
dela, o visitante poderá transitar pelo Museu, carregando-o e seguindo suas instruções. 
Serão dispostos diferentes tipos de equipamentos de acordo com o tipo de deficiência.
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Figura 5: Diagrama de proposta interativa para crianças (Fonte: Autora, 2021).

Figura 6: Diagrama de proposta interativa universal (Fonte: Autora, 2021).

Figura 7: Diagrama de proposta interativa para portadores de deficiência visual
(Fonte: Autora, 2021).
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Figura 8: Diagrama de proposta interativa para portadores de deficiência auditiva (Fonte: Autora, 2021). 

Figura 9: Diagrama de proposta interativa para pessoas com dificuldade de locomoção. (Fonte: Autora, 2021)

Figura 10: Croqui apresentando fluxo de visitação e intervenções de equipamentos de acessibilidade 
(Fonte: Autora, 2021).

A visitação é iniciada pelo Prédio Mariano Procópio, em seu primeiro andar, acessa-
do através de rampas. Nele existirão equipamentos de realidade virtual e aumentada que 
auxiliarão na visitação. A passagem de nível para o Passadiço será por rampa e para o 
segundo andar será por elevador instalado próximo ao banheiro adaptado.
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O Passadiço apresenta nível equivalente ao segundo andar da Villa Ferreira Lage, 
lugar este em que o visitante irá continuar seu trajeto pelo novo prédio. A Sala de Leitura, 
neste mesmo andar, comportará dispositivos de realidade estendida para atender a de-
manda de acessibilidade ao Torreão, uma vez que o mesmo é acessado apenas por uma 

escada helicoidal estreita existente. A pro-
posta é apresentar ao portador de mobilida-
de reduzida uma possibilidade de interagir 
de forma virtual e imersiva com o ambiente 
de difícil acesso. Em seguida, o visitante 
poderá conhecer os níveis inferiores, sendo 
o primeiro andar acessado através de ele-
vador e o subsolo acessado através de ca-
deira plataforma.

São dispostos os equipamentos de 
acessibilidade de uma forma que siga o 
sentido de visitação do prédio e propor-
cione um melhor entendimento do bem. A 
seguir são apresentadas algumas imagens 
com croquis sobre fotografias, indicando a 
intenção projetual em perspectiva. As pro-
postas apresentadas nesta etapa repre-
sentam estudos preliminares a respeito da 
intenção projetual da autora e serão mais 
aprofundadas e estudadas para propostas 
finais em uma etapa posterior a este artigo, 
onde será desenvolvido, de fato, o projeto 
de intervenção no bem cultural.

4� Considerações finais
Tendo em vista a pesquisa e as propostas apresentadas, é possível concluir que este tra-
balho contribuirá de forma significativa ao método de visitação ao Museu Mariano Procó-
pio e ao estudo de novos métodos de aplicação da virtualidade em bens tombados, uma 
vez que apresenta formas integrativas e inclusivas muito importantes para um completo 
entendimento do espaço visitado para pessoas com deficiência. Além disso, é uma for-
ma de implementação de recursos tecnológicos como apoio e adição de informação. Da 
mesma forma, tal proposta torna-se um grande recurso para utilização em plataformas 
virtuais de visitação, como sites, e contribuirá para a disseminação do conhecimento atra-
vés de formas pouco utilizadas atualmente. Com o âmbito histórico vivido atualmente de 
pandemia devido ao vírus COVID-19, é necessário desenvolver métodos para aproximar 

Figura 12: Interações com a reconstrução da funcionali-
dade de antigamente no subsolo (Fonte: Stephan, 2015, 
modificado pela autora, 2021).

Figura 11: Disposição de equipamentos juntamente com o 
acervo (Fonte: Vídeo, 2018, modificado pela autora, 2021).
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a população da história e cultura sem que, necessariamente, precise se deslocar de sua 
casa e, ao mesmo tempo, tenha um entendimento amplo e completo do lugar que visita 
virtualmente.
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• Resumo
O trabalho objetiva apresentar o tratamento de dois vitrais e de pinturas murais em uma 
edificação residencial. As reflexões acerca desta intervenção não incidem apenas sobre 
os tratamentos em si, mas, também, levantam indagações relacionadas ao contexto em 
que foram realizados. No Brasil, onde a conservação-restauração ainda não é uma profis-
são reconhecida, os tratamentos de bens integrados desse porte tendem a ser realizados 
com recursos públicos. A discussão é relevante, pois busca discutir o papel do proprietário 
na valorização do conservador-restaurador.

Palavras-Chave: conservação–restauração, pintura mural, vitral, oportunidade profis-
sional, edificação privada. 

• Abstract
The work aims to present the treatment of two stained glass and mural paintings in a re-
sidential building. Reflections about this intervention do not focus only on the treatments 
themselves but also raise questions related to the context in which they were performed. In 
Brazil, where conservation-restoration is not yet a recognized profession, the treatment of 
integrated goods of this size tends to be carried out with public resources. The discussion 
is relevant, as it seeks to discuss the role of the owner in valuing the conservator.

Keywords: conservation, mural painting, stained glass, professional opportunity, 
private edification.
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1� Introdução
O tratamento de conservação-restauração de vitrais e pinturas mural se deu no ano de 
2021 a partir de duas contratações diversas, sendo em comum a coordenadora respon-
sável por ambos os projetos. Sua presença pode estar vinculada, em parte, ao sucesso 
dos projetos, não exclusivamente pelos resultados técnico-científicos obtidos, mas pela 
condução das negociações em prol da contratação de equipe especializada, isto é, de 
conservadores-restauradores de bens culturais móveis e integrados.

Essa discussão parece relevante se quisermos investigar qual a relação entre o pro-
prietário dos bens culturais, neste caso uma construtora, e o profissional de conserva-
ção-restauração. Por um lado, a construtora adquire prestígio e qualidade em sua inter-
venção, ao passo que ao profissional são oferecidas maiores possibilidades de trabalho 
assim como reconhecimento de sua qualificação. A discussão da intervenção, neste caso, 
também envolve questões de status, com uma possível projeção que a construtora adqui-
re e o reconhecimento da diferença de trabalho entre profissionais da área de conserva-
ção-restauração e de áreas adjacentes.

A primeira etapa se deu em dezembro e janeiro de 2020, através de um contrato 
de empreitada, e ocorreu devido ao reconhecimento da expertise da coordenadora no 
campo do restauro de vitrais. Já a segunda, realizada em fevereiro de 2021, aconteceu a 
partir de um acordo de prestação de serviço com valor a ser pago por hora trabalhada e 
os custos dos materiais utilizados foram faturados diretamente pelo projeto e pagos pela 
construtora. É bastante provável que a segunda contratação tenha ocorrido pela relação 
de confiança estabelecida a partir da primeira intervenção. Mas não só, a contratação 
também foi motivada pela adaptação de valores em vias de possibilitar a efetivação do 
trabalho por uma equipe profissional especializada e, consequentemente, promover a 
correta salvaguarda de um conjunto importante de pinturas murais. O tratamento do vitral 
(primeira etapa) se deu in situ e em ateliê privado, enquanto as intervenções nas pinturas 
murais (segunda etapa) aconteceram totalmente in loco.

• Contextualização geral da edificação
Os bens integrados discutidos neste trabalho compõem parte do acervo do antigo casa-
rão, situado na Rua Santo Inácio, número 295, em um bairro residencial nobre da cidade 
de Porto Alegre. Seu uso familiar permitiu uma boa conservação até sua aquisição pela 
construtora, a qual reabilitou a residência com uso múltiplo, acoplando-a a um novo edifí-
cio residencial de 36 apartamentos, distribuídos em 11 andares.

O casarão marca um importante testemunho da cultura gaúcha do século XX, sendo 
projetado por Fernando Corona, arquiteto espanhol radicado em Porto Alegre. Conforme 
Letícia Santana1, o início da construção ocorreu em 1929, por iniciativa do empreendedor 
Brasil Cesar. O projeto não foi concluído, sendo finalizado posteriormente pela iniciativa 
de Alfredo Faria, membro da família Bica, na qual a residência permaneceu por cinco 
gerações.

1    Disponível em:  <https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=172216-> Acesso em: 5 de fev. 2021.
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A construção data de 1937 e possui uma linguagem eclética marcada por uma planta 
de estrutura quadrangular, com predominância de linhas retas organizadas a partir de um 
eixo central. Este é marcado por uma escadaria monumental onde se situa o vitral princi-
pal que conduz à área privada no segundo pavimento. O painel menor de vitral se situa 
no térreo, na área social, e possui a identificação de autoria da Casa Genta. Igualmente 
neste piso encontram-se elementos marcantes da residência e que a inserem dentro de 
um contexto da aristocracia porto-alegrense. Dentre eles, as salas com pinturas murais, 
sem identificação de autoria. Originalmente quatro salas apresentavam este tipo de pin-
tura decorativa. Cabe salientar, no entanto, que apenas duas receberam intervenção de 
conservação-restauração por profissionais especializados. Para além dos vitrais e pintu-
ras murais, também foram objeto de preservação pela construtora os móveis, a luminária 
e os ornatos em metal, completando um imponente conjunto patrimonial.

• Descrição dos bens culturais em questão
O conjunto de vitrais é formado por duas aberturas. A menor delas, localizada no térreo da 
edificação, encontrava-se em estado de conservação bastante estável, enquanto a se-
gunda, posicionada na escadaria que dá acesso ao pavimento superior, apresentava es-
tado de conservação mais instável e recebeu um tratamento bastante pormenorizado. Ao 
longo das intervenções realizadas na edificação pela construtora, a abertura onde se lo-
caliza este segundo vitral foi alterada, passando a não ser mais uma parede externa. Nos 
fundos do vitral, foi construído um elevador, alterando, assim, consideravelmente a passa-
gem de iluminação externa.

Esse segundo painel possui uma composição figurativa, vegetalista e é constituído 
basicamente por vidros nacionais e importados (Figura 1). Existe um eixo central longi-

tudinal onde se organiza a composição em 
simetria nos vãos laterais. A luz2 central não 
possui composição simétrica, mas as duas 
luzes laterais distribuem sua composição 
de forma espelhada. As flores representam 
rosas e um tipo de composição que suge-
re uma liana, cipó, ou trepadeira, como se 
existisse um pergolado no exterior do vão.

Figura 1: Vitral localizado na escadaria.  
Fonte: WERTHEIMER, 2020.

2    Vão Luz – Termo usado no Brasil para designar as dimensões 
de abertura ou intervalo numa parede para a colocação de jane-
la ou porta, contabilizadas após a instalação dos acessórios 
necessários ao seu funcionamento corrente. Dimensões livres de 
uma porta ou janela. Dimensões do intradorso do batente de uma 
porta ou janela.
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O painel da escadaria possui uma potência expressiva devido às suas característi-
cas de composição associadas à localização que, além de marcar a setorização do es-
paço privativo, confere monumentalidade ao ambiente arquitetônico. As flores, especial-
mente as rosas, possuem uma grande carga simbólica. A rosa é a flor de Vênus e 
representa o feminino e a beleza, o que acaba por reforçar a marcação do acesso ao 
setor privado da casa.

Os vidros vermelhos são do tipo dobrado ou plaquet, trabalhados por abrasão, pro-
vavelmente do tipo química, ou seja, com o emprego do ácido fluorídrico. Essa caracterís-
tica demarca uma oficina de vitrais com certos recursos, tanto técnicos, pelo domínio no 
dégradé dos tons de vermelho e na periculosidade do ácido, quanto financeiros, pela ca-
pacidade de importação de vidros tão específicos. A composição não possui nenhum tipo 
de cercadura e é marcada por temática única. Este tipo de composição é posterior ao 
século XVI e muito mais vinculada à pintura de cavalete do que ao esquema compositivo 
medieval de vitrais.

O vitral do térreo (Figura 2) possui 
uma organização simples e geométrica, a 
cercadura da janela é que marca sua com-
posição. Realizada com vidros importados 
e densamente cromáticos, a cercadura 
é formada por vidros vermelhos e azuis. 
Os vidros azuis são do tipo plaquet, como 
aqueles vermelhos encontrados no vitral da 
escadaria. Além disso, possuem uma abra-
são, neste caso, provavelmente mecânica, 
que recebe esmalte amarelo ou amarelo de 
prata para conferir a cor amarela onde a pe-
lícula azul foi lavada pelo ácido. Nos vidros 
azuis, estão representados arabescos fito-
mórficos.

O conjunto de pinturas murais existen-
tes atualmente encontra-se distribuído em 
apenas três das quatro salas originalmen-
te recobertas. Uma delas sofreu reformas 
durante a ocupação da última geração da 
família, sendo totalmente recoberta. Por 
decisão da construtora, as intervenções 
de conservação-restauração ativeram-se a 
duas das três salas; a denominada sala ver-
de e a sala azul (Figuras 3,4, 5 e 6).

Figura 2: Vitral do andar térreo. 
Fonte: WERTHEIMER, 2020.
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Figuras 3 e 4: Parede da 
fachada sul da sala verde. 
Antes (esquerda) e depois 
(direita). 
Fonte: GAMA, 2021.
  

Figuras 5 e 6: Parede da 
fachada oeste da sala azul. 
Antes (esquerda) e depois 
(direita). 
Fonte: GAMA, 2021.

É importante pontuar que a terceira sala, de cor predominantemente bordô, não rece-
beu tratamento específico pelo projeto aqui apresentado. Esse tratamento foi conduzido 
por um profissional do campo das artes sem formação específica em conservação-restau-
ração. O contrato com este profissional já havia sido fechado antes do início dos trâmites 
do presente projeto com a construtora.

A sala verde possui uma composição figurativa vegetalista representando uma paisa-
gem. O desenho é estruturado por tracejados com combinação das cores verdes, beges, 
ocres, azuis e rosas, em tom pastel. A pintura é formada por traços e manchas que simu-
lam vegetação e céu, com predominância na representação de árvores, aparentemente, 
em movimento. A composição se estrutura em quadros, como se fossem lambris com 
desenhos ritmados em uma sequência narrativa, sem padrão e com um encabeçamen-
to monocromático em verde, rosa e bege. As molduras (os quadros) possuem as mes-
mas medidas no sentido longitudinal. No entanto, as medidas são divergentes no sentido 
horizontal. A representação da paisagem formada predominantemente por árvores, que 
aparentam ser agitadas pelo vento, poderia indicar uma associação com a representação 
dentro de um espírito da época romântica, impregnado de uma tentativa de resgatar o 
mistério das coisas, seus valores subjetivos, bem como o seu fluxo natural, típico das 
paisagens pitorescas que impregnavam a Europa no século XIX. Algumas semelhanças 
nas paisagens de Manuel de Araújo poderiam ser correlacionadas, sendo necessário, no 
entanto, maiores investigações sob o perigo de cometer generalizações. A pintura mural, 
nessa sala, não segue a mesma lógica compositiva nem gráfica das outras duas salas 
pintadas. Possui desenhos a grafite (Figura 7), subjacentes à superfície final, e, em algu-
mas zonas, pode-se observar registros de prováveis arrependimentos do artista. Estes 
grafismos devem ser melhor investigados para confirmar se representavam alguma pai-
sagem real ou fictícia. Também são percebidos desenhos de estruturas arquitetônicas em 
uma faixa horizontal na zona central da parede oeste.
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Figura 7: Sala verde. Detalhe de desenho a grafite na parede da 
fachada oeste. Fonte: GAMA, 2021.

A sala azul possui uma estampa com padrão fitomórfico, apresentando trabalho com 
uma composição em vários tons de azul que lembra um brocado (Figura 8). Ela se apro-
xima da sala bordô, que não foi objeto deste tratamento, e, de modo diverso, da sala ver-
de. Essa sala ainda apresenta uma solução que aparenta ser mais “vanguardista” que o 
estilo “romântico” identificado na sala verde. Este tipo de solução pictórica poderia asso-
ciar-se às estampas inglesas de William Morris e aos seus padrões decorativos do final do 
século XIX. A estampa floral não segue um padrão modular, no entanto, possui uma lógica 
repetitiva de composição. Provavelmente, sua estrutura recebeu um esboço base e pos-
teriormente foi pintado com relativa liberdade, o que deflagra um grande domínio da téc-
nica de execução. Este domínio e maturidade pictórica podem ser também evidenciados 
pela fluidez e segurança nos traços dos desenhos. Em uma organização compositiva 

monocromática, a variação do tom de fundo confere 
uma volumetria dinâmica que é delicadamente ressal-
tada por pequenos reforços de borda dourados. A partir 
de entrevista conduzida com uma antiga proprietária, 
sabe-se que a família se referia a este cômodo como 
sala dourada.

Figura 8: Sala azul, fachada norte. Padrão central que se assemelha a 
um brocado depois da restauração. Fonte: GAMA, 2021.

• Estado de conservação dos bens culturais
As pinturas murais à base de cal encontravam-se em um estado de conservação variado. 
A camada pictórica apresentava pulverulência generalizada, sendo a cor verde lisa da 
sala verde a mais fragilizada. Nas zonas onde houve atrito dos cortinados originais, existia 
uma significativa perda da camada pictórica, o que foi ainda mais representativo na sala 
azul. A existência de umidade na sala verde (Figuras 9 e 10) e na sala azul (Figuras 11 
e 12) favoreceu a germinação e proliferação de microrganismos que alteraram a cor da 
camada pictórica, escurecendo e esverdeando alguns pontos.
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Figuras 9 e 10: Detalhe da parede da fachada sul com manchas de umidade. Antes (esquerda) e depois (direita). 
Fonte: GAMA, 2021.

Figuras 11 e 12: Sala azul. Detalhe da parede da fachada oeste com manchas de umidade. Antes (esquerda) e de-
pois (direita). Fonte: GAMA, 2021.

O emboço encontrava-se estável. Em alguns pontos foram percebidas trincas pró-
prias da movimentação da estrutura pela ação mecânica de cisalhamento (especialmente 
na sala verde, parede norte). Outras zonas com lacunas foram resultantes do uso dos es-
paços, como alguns pequenos buracos que foram realizados para a fixação de quadros. 
A sala verde possuía um desgaste pontual por impacto do trinco da abertura. Abaixo das 
janelas da sala verde, as paredes possuem o reboco pontualmente separado do emboço, 
o que no futuro pode representar destacamento das duas camadas. Na sala verde, abaixo 
das janelas, pelo sucessivo acúmulo de umidade, foi possível detectar um desprendimen-
to interno da argamassa que é irreversível. Na sala verde foi possível detectar uma fissura 
em forma concoidal talvez resultado de algum impacto. Na periferia (principalmente do 
lado direito) da fenda, foi possível perceber o desprendimento superficial similar ao da 
parede com janela.

Nos vitrais, as patologias identificadas também estavam dentro do que já era previs-
to. Os vidros encontravam-se em bom estado de conservação. Existiam algumas lacunas 
nos painéis da escadaria, principalmente naqueles localizados na parte inferior do vitral. 
Devido à sua localização e aos danos apresentados, é provável que tenham sido alvo 
de projéteis. A realização do diagnóstico identificou a possível presença de vidros com 
alteração fotoquímica. Isto é, alteração advinda de uma foto-oxidação que, no vidro, pode 
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resultar em tons azulados ou arroxeados. Portanto, se este for o caso neste vitral, a colo-
ração roxa do vidro não é original do painel3. Indícios podem ser detectados em zonas de 
fratura e devido à remoção da calha pelo sombreamento que a zona de encaixe provoca, 
impedindo a incidência de radiação luminosa. Este tipo de alteração é conhecido por sola-
rização, uma foto-oxidação onde o elemento manganês Mn (2+) passa para Mn (3+). Ou 
seja, ocorre uma mudança de valência dos íons de elementos da composição. Este fenô-
meno foi documentado particularmente em vidros do século XIX em Boston, nos EUA, e 
na Antuérpia, na Bélgica. Em Porto Alegre, este processo de alteração pode ser detectado 
também em outras edificações, como nos painéis da Claraboia da Vice-Governadoria do 
estado do RS por ocasião do tratamento que foi submetido em 20074. A opacidade superfi-
cial de alguns fragmentos ou de zonas de alguns fragmentos deve ser indício do processo 
de alteração do vidro. Mesmo representando uma instabilidade da camada vítrea, é um 
processo que está dentro da normalidade do envelhecimento do material e se dá de forma 
lenta e inexorável.

A estrutura de chumbo dos painéis não apresentava óxidos, carbonatos ou outros 
produtos de alteração. A estrutura ainda cumpre com suas funções sendo, no entanto, 
importante salientar que existiam muitas fraturas nas calhas e nos pontos de solda. A 
calha periférica dos painéis da escadaria encontrava-se bem comprometida e com muitas 
falhas nos painéis da escadaria. Em relação ao vitral do térreo, é importante salientar que, 
a partir de intervenção anterior, os painéis foram aderidos à estrutura metálica do vão com 
aplicação de elastômero (provavelmente composto de silicone) na calha periférica, confe-
rindo grande risco ao vitral caso seja necessário removê-lo do vão futuramente.

2� Metodologia
A metodologia aqui apresentada aborda tanto os métodos de aproximação com o cliente 
e negociação das propostas de trabalho, quanto o próprio tratamento de conservação-res-
tauração visto como processo. Envolve, ainda, a entrega de resultados técnicos e, tam-
bém, daqueles subjetivos e de valorização dos bens integrados, incluindo a sensibilização 
dos agentes envolvidos na obra de revitalização da edificação (desde operários da cons-
trutora até seus proprietários) e a valorização do profissional da conservação-restauração 
em suas particularidades diante de outros profissionais subjacentes.

O primeiro contato com o conjunto de bens integrados da edificação se deu em abril 
de 2019 com uma visita ao canteiro de obras e a entrega de um relatório como parte do 
processo de prospecção de trabalho. O material entregue, semanas depois da visita, não 
gerou nenhum retorno por parte da construtora, existindo inclusive a suspeita de não ter 
sido encaminhado aos responsáveis, por divergência de timing ou mesmo pelo desconhe-
cimento do tipo de trabalho sugerido no relatório. 

Em dezembro de 2020 a construtora retomou o contato a partir de um profissional 
vinculado à Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio 

3    A certificação desta informação carece de análise química específica.
4    Este processo pode ser reversível ao se submeter o fragmento alterado ao calor. Porém, existe controvérsia sobre a temperatura 
à qual os fragmentos deverão ser submetidos. Conforme Newton e Davisson (1989 p. 153), a temperatura necessária é de 350°C. Já 
Fernandez Navarro (1991 p. 527) menciona temperaturas próximas do ponto de fusão. 
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Grande do Sul (ACOR-RS). A primeira entrevista se deu no canteiro de obras, havendo 
a presença dos proprietários da construtora, bem como do engenheiro responsável pelo 
restauro arquitetônico. Este encontro foi fundamental para a percepção e colocação das 
necessidades dos proprietários. Neste momento, foi possível perceber a proximidade dos 
proprietários em relação ao campo da preservação de bens culturais, sabendo qual o 
significado desta especificidade de trabalho e houve uma pequena base de valoração, 
que seria parte do conjunto de informações para estabelecimento de metas, cronograma 
e honorários possíveis para a execução do trabalho. A partir deste mapeamento geral, 
foi possível estabelecer uma proposta de trabalho com margens de negociação que per-
mitissem um contrato benéfico para os dois lados e, assim, o estabelecimento inicial de 
confiança. Estabelecidos os objetivos do proprietário em relação à intervenção e aprova-
do o orçamento, a restauração dos vitrais se deu em forma de empreitada, e, neste caso, 
considerou-se o valor horário uma equação importante na quantificação da remuneração.

A primeira etapa de trabalho foi executada por duas profissionais especializadas na 
área do vitral, e a segunda, por uma equipe de quatro profissionais. Esta última, isto é, a 
restauração das pinturas murais, foi realizada por uma equipe, incluindo a consultoria de 
conservadora-restauradora experiente na área. Em paralelo, algumas pesquisas, tanto de 
matérias quanto históricas, foram conduzidas de modo a subsidiar teoricamente algumas 
escolhas de tratamento. Para a segunda etapa, a equipe de trabalho in situ se deu em 
cargas horárias diferentes, em turno integral de trabalho, com duas conservadoras e uma 
acadêmica do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Univer-
sidade Federal de Pelotas. As atividades seguiram uma organização tanto por habilidades 
específicas de cada uma da equipe quanto pela utilização de andaimes e organização 
espacial do canteiro de obras.

O tratamento dos vitrais se deu dentro da metodologia e padrões comumente utiliza-
dos na restauração desse tipo de bem integrado. Devido ao comprometimento da estru-
tura metálica onde eles se encontravam, foi necessário o mapeamento total dos painéis 
após sua numeração. O tratamento da estrutura por otimização de recursos foi realizado 
pelo contratante e sua equipe de funcionários. Todo o processo de trabalho foi documen-
tado seguindo as normas do Corpus Vitreaurum Meddi Aevi com algumas adaptações, e a 
entrega do documento foi realizada como a etapa de conclusão do processo. No relatório, 
estavam presentes a caracterização do objeto, as etapas de trabalho, os materiais utiliza-
dos com as respectivas marcas e proporções, assim como as recomendações de conser-
vação preventiva. Não foram realizadas análises laboratoriais neste projeto de restauro. 
No entanto, algumas amostras do vitral da escadaria foram recolhidas a fim de possibilitar 
futuras análises caso alguma investigação mais apurada seja de interesse. 

Além de todo o risco que representa a remoção e a colocação dos painéis, todas as 
intervenções foram realizadas dentro de um padrão metodológico convencional. Aspectos 
controversos desta etapa foram: o uso de resinas sintéticas, assim como a dobragem a 
partir de duas lâminas poliméricas em um fragmento com fissuras múltiplas. Essas esco-
lhas foram feitas pela retratibilidade, pela falta de acesso a recursos melhores e pelo fato 
de que o vitral se tornou um elemento interno após reformas feitas na edificação.

No transcorrer da intervenção do vitral, o proprietário sinalizou a necessidade de tra-
tamento das pinturas murais. Devido ao alto custo do orçamento de restauração entregue 
anteriormente por outro profissional, assim como a dificuldade de alinhar um cronograma 
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para as atividades, a construtora optou por contratar os serviços de um aquarelista. No 
entanto, esta solução não foi satisfatória, o que levou a coordenadora dos projetos aqui 
descritos a propor uma solução intermediária. Ela levou em conta a intervenção nas pin-
turas murais dentro dos preceitos éticos do campo da conservação-restauração e, ao 
mesmo tempo, um orçamento que estivesse de acordo para ambas as partes, de modo 
a não correr o risco de ser antiético com o primeiro orçamento de restauro recebido pela 
construtora.

Neste sentido, parte dos desafios foi sensibilizar a construtora sobre a necessidade 
de intervir nas pinturas murais a partir do trabalho de um profissional especializado sem 
que isto significasse necessariamente um aumento considerável no orçamento. Após al-
gumas negociações, foi possível o acerto das partes com uma proposta híbrida. Para 
tanto, acordou-se que a equipe fosse contratada de modo independente, assim como a 
compra das ferramentas, matérias e todos os demais recursos para o desenvolvimento 
do trabalho. Desse modo, eliminar-se-iam duplas tributações e a responsabilidade por 
contratempos seria arcada pelo contratante sem que este valor tivesse que ser inserido 
no orçamento. A disposição e flexibilidade da equipe também foi fator fundamental no pro-
cesso. Pela perspectiva de oportunidade de trabalho, toda a equipe valorou seu trabalho 
dentro de padrões considerados minimamente justos. Assim, as possíveis alterações de 
cronograma, a aquisição de material e as condições necessárias de trabalho foram todas 
providas pela construtora. 

Importante para a contratação desta etapa de trabalho foi a percepção dos objetivos 
e expectativas da construtora em relação ao trabalho, o grau de intervenção a ser realiza-
do e a ênfase do conservador-restaurador na questão da integridade das pinturas murais. 
Neste sentido, foi fundamental que o contratante compreendesse as pinturas como parte 
de um conjunto de bens culturais integrados à edificação, o que resultou em um projeto 
de intervenção de conservação-restauração ao mesmo tempo que se voltou à atividade 
de educação patrimonial.

O tratamento das pinturas murais também se deu dentro da metodologia e de pa-
drões comumente utilizados para essa tipologia de bem. Algumas intervenções foram 
pontuais e bastante específicas, como a colocação de pinos em zonas específicas, a 
aplicação de biocidas, e até o preenchimento das fissuras, enquanto a estabilização da 
camada pictórica se deu em sua totalidade. As reintegrações cromáticas foram realizadas 
de modo diverso conforme o tamanho da área faltante, o futuro uso do espaço, e a quanti-
dade de informação perdida. Essa tomada de decisão foi, em parte, realizada em conjunto 
e conforme os anseios do proprietário. 

A documentação de conservação acompanhou todo o tratamento e foi utilizada como 
instrumento de prestação de contas e quantificação do tratamento durante o trabalho. 
Como parte da documentação entregue para a construtora, foi elaborada uma planilha com 
a especificação de todos os produtos usados com suas marcas comerciais, proporções e 
tipos de uso, de modo a facilitar qualquer futura intervenção. Também foram conduzidos 
alguns testes de cor e tonalidades a partir de medidas reprodutíveis, de modo a diminuir o 
processo intuitivo na construção das cores para a reintegração. A liberdade e a confiança 
do proprietário depositadas no projeto permitiram a organização de horários conforme as 
necessidades da equipe. A aquisição de materiais específicos, diretamente com os forne-
cedores, garantiu a agilidade, quantidade e qualidade dos materiais adquiridos.
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3� Resultados e discussão
Os resultados materiais dos tratamentos não serão aqui discutidos diretamente, mas cor-
reram dentro do esperado e do cronograma previsto. Cabe aqui refletir sobre um aspecto 
complementar ao trabalho realizado e que aborda o contexto do tratamento em si, que é 
sua relevância como um todo e sua relação com a valorização do conservador-restaurador.

Parece importante discutir a abordagem de questões que permeiam toda a constru-
ção do trabalho do conservador-restaurador relacionado à realidade profissional na tenta-
tiva de dimensionar sua atuação para além do saber fazer manual e técnico. Sua inserção 
no mercado de trabalho, parâmetros de remuneração e flexibilidade de trabalho, dentro do 
que deve ser realizado, são aspectos importantes a serem discutidos. Se considerarmos a 
conservação-restauração, mais do que um resultado, um processo, poderemos entender 
e mesmo mostrar que sua atuação se dá em um âmbito mais global que apenas restrito a 
uma perícia manual, a um conhecimento técnico-científico ou a questões éticas. Ela acon-
tece no interstício entre campos, agentes, contextos, que se torna tão importante quanto 
o resultado final da intervenção, ou, mais que isso, reflete-se nele.

A perícia técnica e o entrosamento da equipe foram fundamentais para o sucesso 
de ambos os projetos. Profissionais com uma formação qualificada são a base para bons 
resultados práticos de execução e isso ficou evidente nos resultados do trabalho. Se, por 
um lado, a falta de compreensão inicial da construtora sobre as diferenças entre o tipo 
de profissional contratado (aquarelista e conservador-restaurador) foi a base inicial da 
contratação, a concomitância de atuação dos dois tipos de profissional deixou evidente as 
diferenças nos resultados obtidos. Isto pôde ser percebido no momento que o contratante 
deixou de recorrer a artistas, incorporou em sua fala terminologias do campo da conserva-
ção-restauração e passou a se referir aos profissionais da equipe do projeto pelo título de 
sua formação. Estes fatos evidenciam que a importância da atuação deste profissional vai 
além do trabalho técnico-científico em si. Mostra que estão subjacentes outras questões, 
incluindo a consolidação do campo da conservação-restauração junto à sociedade civil.

4� Considerações finais
A relação entre clientes e conservadores-restauradores é complexa e estruturante. Se 
olharmos por essa ótica, podemos dizer que um tratamento bem-sucedido é aquele em 
que seus resultados aproximam ao máximo os anseios do cliente em particular com os 
do profissional da conservação-restauração. Ou seja, quanto mais alinhado seu diálogo, 
mais bem sucedido será o tratamento.

Portanto, a ética do trabalho de conservação-restauração perpassa o conhecimento 
das teorias, das técnicas e dos materiais escolhidos; eles são necessários e fazem parte 
da qualidade do trabalho profissional. Mas não só, também diz respeito à construção da 
relação entre os sujeitos, à busca por parcerias e ao estabelecimento de acordos. No 
Brasil, assim como em outros países onde a profissão não é reconhecida, é, também, 
papel do conservador-restaurador estabelecer e fortalecer seu campo de atuação. Neste 
sentido, um bom resultado é obtido no cruzamento entre os preceitos éticos do campo da 
preservação e aqueles relacionados ao respeito às necessidades do cliente, em equilíbrio 
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com as suas próprias necessidades. Isto significa, muitas vezes, reconhecer as potenciali-
dades e fragilidades da profissão, o alcance de sua atuação, minimizar conflitos à medida 
que acordos vão sendo claramente estabelecidos entre as partes. A ética aqui também é 
compreendida como basilar na construção de relações transdisciplinares, sem constitui-
ções hierárquicas, onde cada sujeito, em suas múltiplas relações estabelecidas, possua 
sua máxima valoração dentro do seu saber específico e de potencial de trabalho.

Sem dúvida, um longo caminho ainda será percorrido rumo ao reconhecimento pro-
fissional do conservador-restaurador no Brasil, e ele provavelmente só existirá quando a 
sociedade civil compreender melhor o seu papel. Entretanto, parece importante mencio-
nar que essa aproximação é, em grande medida, responsabilidade do próprio conserva-
dor-restaurador, seja ela através do estabelecimento de um canal de comunicação com a 
população, ou mesmo através da adaptação do seu saber específico aos recursos dispo-
níveis e às necessidades e anseios dos contratantes.
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• Resumo
Este artigo objetiva refletir sobre as memórias dos conservadores- restauradores e a cons-
trução social destes profissionais no âmbito da Biblioteca Nacional entre os anos de 1880 
e 1970. Entre o lembrar e o esquecer e o habitus no campo de atuação da preservação, 
encontramos um conjunto de práticas e de conhecimentos característicos do restaurador-
-artista e do restaurador-cientista, nos séculos XIX e XX. Trajetórias reelaboradas através 
de documentos e depoimentos, entendidos e seguidos aqui como pistas, possibilitaram 
perceber as estratégias sociais destes sujeitos para a visibilidade da profissão.

Palavras-Chave: habitus; memória; restauração.

• Abstract
This article reflects on the memories of conservator-restorers and the social construction 
of these professionals within the scope of the Brazilian National Library between the 1880s 
and 1970s. Between remembering, forgetting and the habitus in the field of preservation, 
we found a set of practices and types of knowledge characteristic of the artist-restorer and 
the scientist-restorer in the 19th and 20th centuries. These trajectories were re-elaborated 
through documents and testimonies, understood and followed as clues, which permitted 
the perception of these subjects’ social strategies for professional visibility.

Keywords: habitus; memory; conservation.

mailto:thais.slaibi@bn.gov.br


ISBN 978-65-00-41614-5 - A construção social do conservador-restaurador no âmbito da Biblioteca 
Nacional entre 1880 e 1970 - p. 568-582

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021 Thais Helena de Almeida

569

1� Introdução
Os relatos da chegada e instalação da Real Biblioteca no Rio de Janeiro, entre 1810 
e 1811, descrevem, além da representação social, cultura e política que esta mudança 
ocasionou, as preocupações dos profissionais que assumiram a responsabilidade de ze-
lar pelo seu acervo bibliográfico e documental. Com a crescente incorporação de obras 
e consequente ampliação de seu acervo, surgiu a necessidade de a biblioteca contratar 
profissionais com atuação voltada para a sua preservação. Este artigo pretende proble-
matizar as questões das memórias desses profissionais, sobretudo os conservadores-
-restauradores e encadernadores, e a construção social destes sujeitos. 

Ao identificar o primeiro profissional responsável pela restauração do acervo, a partir 
da década de 1880, a pesquisa prosseguiu para o século XX, delimitando seu recorte tem-
poral até a década de 1970, quando surgem mudanças no entendimento da preservação 
do acervo e na formação da equipe do laboratório. Diante deste cenário, algumas ques-
tões nortearam a pesquisa: É possível reconstruir uma memória preservacionista através 
das memórias dos profissionais e estabelecer uma relação com a estratégia social de 
visibilidade, de modo a identificar a mediação entre o indivíduo e a sociedade no campo 
da conservação e restauração?

Na busca desses profissionais, o conceito de pegadas de Elizabeth Jelin, represen-
tadas por pistas e rastros armazenados, guardados passivamente – informação arqui-
vada na mente das pessoas, em registros, em arquivos públicos e privados, em formato 
eletrônico e em bibliotecas –, constituiu um caminho para a elaboração dessa narrativa. 
A autora adverte que essas pegadas em si mesmas não constituem “memória”, a menos 
que sejam evocadas e localizadas em um marco que lhes dê sentido (JELIN, 2002, p. 30). 

Seguindo a perspectiva de Pierre Bourdieu, considerando, em particular, a noção 
de habitus, construímos uma base para a reflexão sobre o papel das instituições e dos 
profissionais da conservação e restauração no rompimento ou manutenção de habitus 
persistentes neste campo de atuação. Para Bourdieu (2007), o habitus se configura como 
um sistema ímpar de disposições para a ação, desenvolvido por cada um em virtude da 
posição que ocupa na estrutura social. Assim, o habitus é um “sistema de disposições so-
cialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem 
o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características 
de um grupo de agentes” (p. 191). O habitus compreende não só as representações sobre 
si e sobre a realidade, como também “o sistema de práticas em que a pessoa se inclui, os 
valores e crenças que veicula, suas aspirações, identificações etc.” (ARAÚJO; OLIVEIRA, 
2014, p. 218). 

Com o objetivo de responder às questões propostas, o artigo está estruturado nas 
memórias de atuação dos profissionais conservadores, restauradores e encadernadores 
e problematiza suas atividades e estratégia social de visibilidade, bem como a represen-
tação do artista, mestre e cientista em suas ações preservacionistas na instituição.

Este artigo é parte das pesquisas realizadas para a elaboração da tese de doutora-
do defendida no curso de Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), em 2019 e se orientou pelo procedimento metodológico do estudo de 
caso. Nessa perspectiva, será analisada a atuação destes profissionais segundo a lógica 
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em que os sujeitos nos permitem uma reflexão do corpus operandi através de vestígios 
documentais e registros orais para dar forma a uma teia simbólica de memórias, uma nar-
rativa possível para a construção do ato de preservar. 

2� Metodologia
Instalada em terras brasileiras, no hospital da Ordem Terceira do Carmo, no centro da 
cidade, a Real Biblioteca continuou aumentando seu acervo através de aquisições e de 
doações de coleções particulares de livros, manuscritos, gravuras, mapas, assinaturas de 
periódicos nacionais e estrangeiros, bem como livros impressos em Portugal, cumprindo 
a exigência de propinas e, já no século XX, pela aplicação da lei do Depósito Legal no 
Brasil. Por razões políticas, a Real Biblioteca passou a ser designada Biblioteca Nacional 
e Pública, a partir de 1822, e mais tarde, em 1876, Biblioteca Nacional. As mudanças tam-
bém ocorreram em relação à sua instalação nos logradouros da cidade do Rio de Janeiro, 
que em 1858 se transfere para o Largo da Lapa, permanecendo até 1910, quando passa 
a ocupar o edifício na Av. Rio Branco, construído para abrigá-la.

Diante do imenso acervo que as bibliotecas guardam, muitas vezes o trabalho da-
queles que se dedicam à conservação e restauração do seu acervo acaba não sendo 
percebido pelo olhar do leitor, encantado e envolvido na dimensão quase infinita das es-
tantes. E mesmo as memórias das próprias instituições acabam por apagar ou iluminar 
determinados momentos e sujeitos. Nas referências das ações de preservação do acervo 
da Biblioteca Nacional e de seus profissionais da conservação e restauração, as informa-
ções quase sempre relatavam as mesmas conquistas e os mesmos profissionais, como 
a instalação da Oficina de Encadernação, em 1902, ainda no edifício do Largo da Lapa, 
a criação do Laboratório de Restauração, instalado na sede da Av. Rio Branco, em 1948, 
uma missão desempenhada pelo restaurador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (SPHAN), Edson Motta, e, mais tarde, a reestruturação do Laboratório de 
Restauração, em 1984, com a capacitação de servidores no exterior e investimento em 
equipamentos mais modernos, possibilitando a implantação de novas técnicas.

Estes três momentos aparecem em publicações e entrevistas, tornando períodos, 
entre tais marcos, incômodas lacunas, cujas lembranças na instituição pareciam inexis-
tentes. Um documento encontrado em 2015 no Laboratório de Restauração, assinado por 
Adalberto Barreto em 1967, sobre o desenvolvimento da Divisão de Bibliopatologia da 
instituição, transformou-se em uma pista para reelaborar não só aquele momento apaga-
do, mas as memórias dos profissionais da preservação. Foram esses períodos de ausên-
cias – invisíveis aos olhos, mas latentes em suas potências – que suscitaram o desafio 
de iluminá-los. Para possibilitar a busca de certas lacunas temporais, a análise de fontes 
primárias de documentos institucionais e privados, bem como relatos, contribuiu para uma 
compreensão social e histórica da Conservação e Restauração na Biblioteca Nacional. 

O conjunto de fontes documentais referentes aos conservadores-restauradores 
que conformam o corpus documental desta análise referem-se a relatórios e documen-
tos administrativos encontrados nos setores de Manuscritos e Iconografia, bem como a 
publicações sobre conservação e restauração disponíveis para consulta nos setores de 
Obras Gerais, Periódicos e Obras Raras. Compondo este conjunto estão documentos 
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encontrados no Arquivo Histórico do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 
que por décadas foi responsável pela encadernação de obras para a Biblioteca Nacional; 
os fundos documentais do Arquivo Central do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), que guarda os documentos relativos à elaboração do Laboratório de 
Restauração da Biblioteca Nacional na década de 1940; bem como os diversos fundos 
documentais do Arquivo Nacional (AN), que compreendem o acervo do Ministério da Jus-
tiça e Interiores entre final do século XIX e o início do século XX, período no qual a Biblio-
teca Nacional estava a ele subordinada. Acervos particulares, como fotografias, cartas, 
telegramas e documentos também foram analisados. A Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional possibilitou a busca por pessoas, fatos e datas que se relacionavam com a Bi-
blioteca Nacional, e a área da preservação como temática central também foi aqui utiliza-
da a fim de enriquecer a abordagem apresentada.

3� Resultados e discussão
• O século XIX e o profissional restaurador

A viagem de Ramiz Galvão, diretor da Biblioteca Nacional, à Europa, foi decisiva para im-
plantar na instituição as primeiras ações de restauração e o estabelecimento do profissio-
nal responsável por esta atividade. Entre 1873 e 1874, Ramiz Galvão percorreu diversas 
bibliotecas na França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Itália, Bélgica, Holanda e Lisboa. 
Algumas observações transcritas em seu relatório de viagem ajudam a entender os des-
dobramentos de várias ações de conservação e restauração no acervo da biblioteca. Na 
Biblioteca de Paris, por exemplo, registrou que as estampas eram tratadas em um ateliê 
anexo à seção de Estampas, onde eram coladas em folhas de papel encorpado e reuni-
das por meio de uma “encadernação móvel” (reliure mobile), sistema que se aproximava 
de um fichário moderno. Os mapas eram colados em papel ou tecido, dobrados o mínimo 
possível, guardados justapostos em fundos de gavetões de uma mesa, como uma mapo-
teca sobre a qual se podia também trabalhar (SLAIBI, 2019, p. 78). 

Ramiz Galvão percebeu que este poderia ser o momento de se criar condições para 
tratar as estampas preciosas na biblioteca. Para ocupar a chefia da Seção de Estampas 
convidou, em 1876, o médico e professor José Zeferino de Menezes Brum, que ainda na-
quele ano escreveu entusiasmado sobre o “ensaio de lavagem e restauração” em três es-
tampas pequenas, que, segundo ele, foi muito bem-sucedido. Entretanto, lamentou a falta 
“de uma oficina especial com os cômodos e preparativos necessários para o trabalho”. Das 
pistas e rastros seguidos para reelaborar estas memórias, os relatórios do chefe da Seção 
de Estampas e notas de compras trazem informações cotidianas que ajudam a perceber 
a dimensão desse momento.  As notícias sobre o trabalho de restauração começaram a 
surgir, de fato, no relatório de 1881, com a chegada à seção de uma mesa com “leito de 
mármore e vários utensílios necessários à lavagem e conserto das estampas”. Com a 
chegada dos materiais e da organização do espaço, há a presença de Sébastien Auguste 
Sisson, litógrafo, desenhista e restaurador francês que teria, entre 1881 e 1882, “se pres-
tado espontânea e desinteressadamente a fazer difíceis e importantes reparações nas 
estampas da Biblioteca Nacional que se encontravam estragadas” (SLAIBI, 2019, p. 85).
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O nome de Antonio Luiz Pinto de Montenegro também aparece associado a este tra-
balho. Montenegro era funcionário da Seção de Estampas, responsável pela catalogação 
das obras, e permaneceu nessa função até 1883, quando assumiu as atividades de res-
tauração – o que nos leva a crer que teria aprendido o trabalho acompanhando as restau-
rações executadas por Sisson. O desempenho de Montenegro na função de restaurador 
recebeu repetidos elogios de Menezes Brum e do diretor da biblioteca, que o reconheciam 
como um artista-restaurador, habitus com conhecimento e domínio das técnicas artísticas.

Assim, em 1883, as atenções estavam voltadas para o “serviço do habilíssimo au-
xiliar Sr. Montenegro, o qual já reparou e restaurou do modo admirável” estampas da 
coleção Araujense. Em 1884, a restauração das obras para o catálogo de uma exposição 
foi realizada “pelo hábil Auxiliar Sr. Montenegro”. Um ano mais tarde, Menezes Brum elo-
giou a “restauração das folhas estragadas dos volumes da coleção Araujense, trabalho 
devido à reconhecida perícia do auxiliar Sr. Montenegro”. No relatório de 1886, refere-se 
ao “trabalho executado pelo auxiliar Sr. Montenegro com aquela habilidade e perfeição 
que lhe são habituais”. Este seu capital artístico, apoiado no reconhecimento do artista, 
vai aparecer em 1890, quando Menezes Brum escreve para o diretor relembrando que 
Montenegro trabalhava há 14 anos na Seção de Estampas e “se tem sempre encarrega-
do dos trabalhos artísticos, desta, e os tem executado com grande mestria e inexcedível 
perfeição” (REGISTROS...,1876-1899). A página de rosto e o detalhe do brasão, que se 
seguem (Figuras 1 e 2) evidenciam as habilidades de Montenegro, que os desenhou para 
substituir a página perdida da coleção de retratos de Diogo Barbosa Machado. Um olhar 
mais atento vai localizar a assinatura de A. Montenegro abaixo do brasão.

Figuras 1 e 2: Desenho de Antonio Montenegro, de 
1888, para a página de rosto de um volume da coleção 
Diogo Barbosa Machado.
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. Divisão de 
Iconografia.

A designação de artista-restaurador será reforçada pelas habilidades artísticas, quan-
do Montenegro ofereceu à Biblioteca Nacional aquarelas feitas por ele, em 1881.
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As publicações sobre restauração no século XIX anunciavam este capital artístico, 
algumas vezes no título da obra – como o Essai surlʼart de restaurer les estampes et les 
livres, de autoria do bibliófilo, ensaísta e desenhista Alfred Bonnardot, datada de 1858 – 
ou descrito no texto, como no manual Restauração de quadros e gravuras, de Manoel de 
Macedo, de 1885, apresentando as qualidades do restaurador como as de um pintor que 
deveria conhecer as técnicas de pintura de diversas épocas e escolas (SLAIBI, 2019, p. 
123-125).

Este profissional restaurador irá permanecer na instituição e a construção social do 
artista-restaurador ou do restaurador-artista irá aparecer, décadas mais tarde, com um 
forte entendimento de que as habilidades e o domínio das artes continuavam a moldar a 
profissão.

• A Oficina de Encadernação e os encadernadores-restauradores no século XX
Paralelo ao trabalho de restauração da Seção de Estampas, Cícero Peregrino, diretor da 
Biblioteca Nacional, instalou, em 1902, uma oficina de encadernação nos fundos do terre-
no do edifício do Largo da Lapa, com maquinário e instrumentos importados da França e 
da Alemanha. Inicialmente contando com um grupo de oito encadernadores, esta oficina 
chegou a funcionar com aproximadamente vinte e cinco funcionários, distribuídos, entre 
encadernadores, douradores e aprendizes que flutuavam ao sabor das contratações e 
demissões (SLAIBI, 2019, p. 138).

A oficina foi comemorada pelo chefe da Seção de Estampas, Aurélio Lopes de Sou-
za, que ocupou o cargo de 1894 a 1916. Segundo ele, poderia com vantagem possibilitar 
que o trabalho de restauração das estampas fosse realizado na oficina da biblioteca, pois 
daria conta de restaurar os livros e reencaderná-los “conservando-se-lhes a feição da 
primeira encadernação”. A Oficina de Encadernação também foi festejada e parecia ter 
atendido aos anseios de Antônio Jansen do Paço, chefe da Seção de Manuscritos entre 
1890 e 1913. Para ele, sua instalação “veio trazer remédio” ao inconveniente de as obras 
não deixarem o estabelecimento para serem restauradas e encadernadas “sem grave 
risco de extravio” (A BIBLIOTHECA..., 1904, p. 509). 

Em 1911, para se adequar às mudanças administrativas e profissionais, a Biblio-
teca Nacional publicou um novo regulamento estabelecendo o cargo de oficial de en-
cadernação, sem indicar suas atribuições. No entanto, no artigo 20, descrevia que o 
inspetor técnico das oficinas de Encadernação e de Tipográfica (fundada em 1903) era 
responsável por:

[...] tomar a si a direção do serviço das oficinas gráficas e de encadernação, o 
asseio e a boa ordem que aí deverão observar-se, a conservação das máquinas 
e utensílios, o aproveitamento do material e a fiscalização do comparecimento 
do respectivo pessoal, interessando-se pela pronta e perfeita execução dos tra-
balhos (BRASIL, 1911).

O documento “Demonstração dos trabalhos efetuados nas oficinas da Biblioteca Na-
cional durante o mês de março de 1925” nos dá uma noção, mesmo que pequena, do 
trabalho desenvolvido na oficina de encadernação desde sua criação. Consta que o enca-
dernador Raymundo Costa tinha o maior número de volumes restaurados em mau estado, 
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entre livros, cadernos e manuscritos. Ele também era chamado para restaurar obras na 
Seção de Estampas, pois Montenegro tinha se aposentado em 1916. Juvenal Augusto 
Lage naquele mesmo mês se dedicou à restauração de volumes, folhas e carcelas de 
gravuras. Floriano Ferreira da Cunha e João Luiz da Silva foram responsáveis pela res-
tauração de folhas. Ignácio Marques se dedicou à restauração e entelamento de mapas e 
Laudelino Fernandes encarregou-se da restauração de jornais.

São poucas as referências sobre os encadernadores e menos ainda os relatórios 
do mestre encadernador Álvaro Meirelles dos Passos, que ocupou também a função de 
inspetor técnico das oficinas. Em um dos documentos encontrados, em 1927, Álvaro Mei-
relles lamentava a falta de materiais para a execução dos trabalhos. Assim, deixou re-
gistrado que “neste mês, não se entregou trabalho por faltar o material para os mesmos 
trabalhos que se acham em andamento” (SLAIBI, 2019, p. 153, 162). Isso se deve ao 
boicote, por parte do diretor Mário Behring, às oficinas, o que acarretou o fechamento em 
1931. 

Diante desta situação, os encadernadores e tipógrafos foram aos jornais pedir apoio 
à sociedade para a reabertura das oficinas. Deste período, a única imagem encontrada 
dos funcionários das oficinas (Figura 3) retrata o momento em que se dirigiram para a 
sede do jornal “A Noite”, em novembro de 1931, para entregar um manifesto, publicado na 
matéria A EXTINCÇÃO das officinas graphicas e de encadernação da Bibliotheca Nacio-
nal – Um abaixo assignado dos funccionarios prejudicados (A EXTINCÇÃO..., 1931, p. 3).

Figura 3: Funcionários das oficinas de 
Encadernação e Tipográfica, da Biblioteca 
Nacional, em visita ao jornal A Noite, em 
1931.
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. 
Hemeroteca Digital.

Apesar dos esforços para reverter a situação, as oficinas não foram reabertas. Os 
funcionários foram redistribuídos para outros órgãos, o maquinário e parte dos instru-
mentos foram doados ao Instituto de Surdos e Mudos e o acervo da Biblioteca Nacional 
passou a ser enviado para as oficinas de encadernação particulares.

O que parecia se encaminhar para a formação de um núcleo de restauração com a 
criação da oficina, voltou a ser um trabalho voluntário e disperso. Depois do desmonte 
da oficina, os nomes dos novos funcionários ligados ao trabalho de restauração foram 
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aparecendo nos relatórios das chefias de acordo com a necessidade e oportunidade de 
realizá-lo no próprio setor. Em 1937, aparecem as primeiras mulheres trabalhando nas 
atividades de restauração. A bibliotecária Vera Barbosa de Oliveira, que realizava tarefas 
de catalogação das estampas, dava apoio como auxiliar nas aulas de iconografia e res-
taurava mapas. Assim como Julia Cabral Barreira Cravo, outra bibliotecária catalogadora 
que restaurava mapas naquele período.

Essa narrativa dos funcionários da Biblioteca Nacional que trabalhavam com a con-
servação e restauração de seu acervo, e dos encadernadores e oficinas particulares, não 
mudaria nesse final da década de 1930 e início de 1940. 

No entanto, ao assumir a direção da biblioteca mais tarde, no final de 1945, Borba de 
Moraes elaborou um projeto de reforma em parceria com a American Library Association 
e a Rockefeller Foundation para todos os serviços da instituição, incluindo a preservação 
do acervo. 

Embora aconselhado por William Jackson – diretor da Houghton Library, especiali-
zada em obras raras, da Universidade de Harvard – a encaminhar as obras para serem 
restauradas na França e na Inglaterra, Borba de Moraes, antes mesmo da concretização 
de suas reformas, negociava com o Ministério da Educação (MEC) a contratação de um 
especialista em restauração. Na sua opinião, discordava da indicação do MEC de con-
tratar um bibliotecário para o cargo de restaurador. Para Borba de Morares, “o serviço de 
restauração, reconstituição e lavagem de livros antigos e gravuras requer, além de um 
preparo especializado, grande experiência” e “profissionais que trabalhem em laboratório” 
(OFÍCIO Nº 199, 1945, p. 1).

Mesmo sem um setor estruturado, Borba de Moraes iniciou o trabalho de organiza-
ção dos acervos com a separação de obras para limpeza, encadernação e restauração 
dos exemplares em pior estado. Trabalho realizado com o apoio de Adalberto Barreto, 
profissional de uma empresa de obras e manutenção predial, que foi enviado para fisca-
lizar os trabalhos em 1946. Ao percorrer os armazéns de livros e as reservas técnicas da 
instituição, Adalberto Barreto procurou Borba de Moraes propondo um trabalho de conser-
vação do acervo e de montagem de um laboratório de restauração. Sem conhecimento 
em conservação e restauração, Adalberto Barreto teve o apoio do historiador Marcelo de 
Ipanema para se corresponder com instituições internacionais sobre o assunto. As corres-
pondências com o Instituto de Patologia Alfonso Gallo, em Roma, na Itália, foram as mais 
profícuas, e a partir de 1947 a Biblioteca Nacional começou a receber os boletins desse 
instituto (SLAIBI, 2019, p. 234). 

Neste momento de estruturação da restauração, apoiado em instituições científicas, 
o nome do pintor Tomas Santa Rosa aparece sendo contratado para o cargo de técnico 
em iconografia a fim de desempenhar as atividades de classificação e restauração. Suas 
atividades como restaurador não foram encontradas, mas ainda permanecia a ideia do 
artista-restaurador na construção deste profissional. Contudo, as mudanças práticas e 
de pensamento para a área de restauração aparecerão em 1948, na direção de Josúe 
Montello.
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• Restauradores e a estratégia social de visibilidade
A entrada de Josué Montello na direção da Biblioteca Nacional possibilitou a concretiza-
ção de ações na área da restauração. Foi o início da instalação definitiva do Laboratório 
de Restauração e da presença de profissionais restauradores na instituição. Dando con-
tinuidade aos trabalhos encaminhados na gestão passada, Josué Montello convidou o 
restaurador Edson Motta, recém-chegado do estágio em restauração de pintura no Art 
Fogg Museum, da Universidade de Harvard, para criar o laboratório de restauração de 
papel aos moldes científicos. 

Embora sem formação específica na área da restauração de papel, Edson Motta 
sistematizou as atividades de conservação e restauração na Biblioteca Nacional, o que 
possibilitou a criação e instalação do laboratório (MOTTA JR., 2018). Em relatório de no-
vembro de 1950, Edson Motta reforçou a importância da instalação do Laboratório de 
Restauração, pensado para funcionar dentro das mais modernas técnicas observadas em 
seu estágio nos Estados Unidos, adotando uma metodologia científica em seu trabalho 
como restaurador, abandonando o empirismo que acompanhou a disciplina desde o sé-
culo XIX (SLAIBI, 2019, p. 225).

Influenciado pelas técnicas de restauração e pelos novos equipamentos america-
nos, Edson Motta trouxe a informação de um equipamento para laminar documentos que 
utilizava acetato de celulose, papel japonês e calor, desenvolvido pelo conservador nor-
te-americano William Barrow, e aprovado pelo National Bureau of Standards, importante 
instituto americano de pesquisa para novos produtos. O que acabou facilitando sua ex-
portação e a utilização de sua técnica, não só no Brasil, mas em diversos países como 
os Estados Unidos, a Bélgica e a França (ALMEIDA; HANNESCH; POZI, 2017, p. 2). Por 
suas vantagens técnicas, a Biblioteca Nacional adquiriu em 1951 a laminadora Barrow, 
que foi incorporada às atividades do laboratório até 1973.

Concluída a instalação do laboratório, agora era preciso capacitar pessoas para for-
mar uma equipe, a qual contou inicialmente com Ivan Serpa, Adalberto Barreto e Maria 
Pinheiro dos Santos.

Seguindo as poucas pegadas de Ivan Serpa através de documentos oficiais, jornais 
da época e depoimentos, sua primeira referência foi registrada por Lygia Cunha, chefe 
da Seção de Iconografia, em agosto de 1951, como sendo funcionário dessa seção, mas 
lotado no Laboratório de Restauração. O artista Ivan Serpa foi contratado como funcio-
nário extranumerário para trabalhar seis horas diárias e executar o trabalho de banho, 
desmonte de livros, montagem e organização de cadernos dos livros, cujas folhas teriam 
sido laminadas (Figura 4). É interessante observar a influência da restauração na produ-
ção de seus trabalhos artísticos, mais especificamente na série Anóbios, com a utilização 
de cartões atacados por estes insetos (SERPA, 2018). Em 30 de maio de 1957, Ivan 
Serpa ganhou como prêmio uma viagem à Europa no VI Salão Nacional de Arte Moderna 
(MAURÍCIO, 1957, p. 12). Em decorrência desse prêmio, Ivan Serpa pediu afastamento 
da biblioteca, porém não foi possível verificar o momento de sua volta à instituição. Ivan 
Serpa faleceu aos 50 anos, em 1973, deixando uma vasta e importante produção artística, 
mas pouca informação acerca de sua atividade como restaurador.
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Entretanto, se as informações sobre 
Ivan Serpa como restaurador são escas-
sas, mais difíceis ainda são as de Maria Pi-
nheiro dos Santos. Lotada como funcioná-
ria no Laboratório de Restauração, Maria 
Pinheiro dos Santos começou a trabalhar 
em junho de 1953 como auxiliar de “banho, 
montagem e arrumação em cadernos das 
folhas já laminadas” (SLAIBI, 2019, p. 235). 
Uma de suas atividades foi registrada na 
matéria do jornal O Globo de 1957, onde 
aparece, de jaleco branco, tratando uma 
gravura (Figura 5).

As referências de Adalberto Barreto fo-
ram sendo localizadas, como indica Eli-
zabeth Jelin, em lembranças guardadas 
passivamente, informação arquivada na 
mente das pessoas, em registros, em arqui-
vos públicos e privados (JELIN, 2002, p. 
30). Uma das pegadas dessa narrativa par-
tiu de um documento encontrado no Labo-
ratório de Restauração da Biblioteca Nacio-
nal, em 2015, assinado por Adalberto 
Barreto, datado de 1967, escrevendo sobre 
o desenvolvimento da Divisão de Bibliopa-
tologia, da instituição, ou a criação do Insti-
tuto Tropical de Patologia do Livro ou Insti-
tuto Nacional de Patologia do Livro. Outro 
momento foi o contato com Cleide Barreto, 
filha de Adalberto Barreto, que entre recor-
dações e histórias forneceu diversos artigos 
de jornais e revistas (Figura 6), fotos, tele-
gramas que possibilitaram reunir pegadas e 
junto com os relatórios institucionais rees-
crever parte dessa memória no campo da 
preservação. Figura 4: Ivan Serpa trabalhando no Laboratório de 

Restauração.
Fonte: Coleção Família Ivan Serpa

Figura 5: A auxiliar de restauração Maria Pinheiro dos 
Santos tratando uma gravura.
Fonte: O AMOR do Bibliófilo devolve às estantes raras 
fontes do saber. O Globo, Rio de Janeiro, p. 11, 6 nov. 
1957 (Edição matutina).
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Figura 6: Adalberto 
Barreto verificando o 
resultado da laminação 
pelo processo Barrow.
Fonte: O SANTO de casa 
já faz milagres. Pulso. Rio 
de Janeiro. Ano 7, nº 230, 
17 jun. 1967, p. 8. 

Esta dimensão política da memória, esse jogo de forças entre o lembrar e o esque-
cer são importantes para analisar a atuação de Adalberto Barreto como responsável pela 
restauração na Biblioteca Nacional. É evidente que outros profissionais participaram da 
preservação do acervo, no entanto, Adalberto Barreto comandou o Laboratório de Restau-
ração por trinta anos, refletindo não só o pensamento preservacionista, mas a construção 
social do profissional de sua época.

Em 1953, Adalberto Barreto deixa de ser o auxiliar técnico do laboratório para assu-
mir a chefia e os trabalhos com sua equipe. Influenciado pela linha americana de restau-
ração trazida por Edson Motta, o laboratório seguia uma rotina de tratamento dos acervos 
que incluía como principal processo a laminação de papel pela laminadora Barrow. 

Entre as estratégias encontradas por Adalberto Barreto para dinamizar o laboratório, 
capacitar pessoas e difundir seus conhecimentos estavam a realização  de consultorias 
que fazia via telefone, através de cartas e visitas que recebia para orientação sobre con-
servação e restauração, a criação de projetos e consultorias para montagem de labora-
tórios de restauração, além de aulas que ministrava em várias instituições de ensino e 
culturais.

Esta relação com o público, promovendo a apresentação e divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos no laboratório, trouxe o reconhecimento das muitas visitas técnicas e so-
ciais, representado por cartas de políticos e telegrama do próprio presidente da república 
Juscelino Kubitschek, agradecendo o magnífico trabalho realizado por ele.

Adalberto Barreto lecionou no curso de Biblioteconomia da BN, Curso de Bibliote-
conomia de Campinas, Arquivo Nacional, Museu Histórico Nacional, Fundação Getulio 
Vargas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Escola de Artes Gráficas de 
Montevideo, dentre outras (SLAIBI, 2019, p. 264).

Além do reconhecimento de Adalberto Barreto como professor de restauração, sua au-
toridade de “artista e médico dos livros” o acompanhou por toda vida profissional, sobretudo 



ISBN 978-65-00-41614-5 - A construção social do conservador-restaurador no âmbito da Biblioteca 
Nacional entre 1880 e 1970 - p. 568-582

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021 Thais Helena de Almeida

579

nas entrevistas publicadas em artigos de jornais e revistas, quando estes se referiam ao tra-
balho de restauração do “mestre e doutor” (BIÓLOGOS..., 1961, p. 2). Interessante observar 
que a restauração como arte e como atividade médica mantém o habitus, estruturado no 
século XIX, na concepção do artista-restaurador e no médico-restaurador. 

Neste reconhecimento do artista, nas entrevistas com Adalberto Barreto, a profissão 
do restaurador algumas vezes era apresentada como uma atividade que necessitava de 
capricho, gosto, dedicação e paciência, por ser um trabalho artesanal. No entanto, mistu-
rava a este conhecimento a exigência de conhecimentos científicos para executá-la, tra-
zendo para as novas ideias da década de 1950 ainda o perfil do profissional com o conhe-
cimento desejado do século XIX. O Jornal do Brasil comparou Adalberto Barreto a “um 
técnico supra especializado, existindo pouquíssimos no Brasil, mas sendo antes de tudo 
um artista (IDENTIFICAÇÃO..., 1968, p. 40). Em meio a esta aura artística, o restaurador 
de livros da Biblioteca Nacional era visto como um profissional que “não se cria, não se 
forma – é um artista”. A justificativa para tal qualidade era afirmada pela matéria do Jornal 
do Brasil: “Afinal, uma arte e uma técnica para cuidar de livros” estava no fato de não exis-
tirem no Brasil “cursos que ensinam a arte da restauração, ou sua técnica, só adquirida 
através da prática em longos anos de trabalho e pesquisa” (AFINAL..., 1971, p. 12).

A definição “Le médecin du livre, cʼest le restaurateur” é de Ris-Paquot, ele mesmo, 
pintor, historiador e restaurador que escreveu a obra Guide pratique du restaurateur-
-amateur de tableaux, gravures dessins, pastels, miniatures, etc. Reliures et livres, em 
1890, onde dizia que era à sua arte que recorreríamos para remediar todos os ma-

les que fossem impostos às obras de arte 
(RIS-PAQUOT, 1890, p. 220).

Se a comparação do restaurador ao 
médico ligava a imagem do livro ao pacien-
te, o laboratório de restauração era enten-
dido como um hospital. Essas relações são 
recorrentes nas entrevistas e nas diversas 
imagens publicadas em matérias com Adal-
berto Barreto. Na maioria das vezes, as 
imagens mostravam os equipamentos, vi-
drarias, bisturis, pinças, lupas, microscópio, 
evocando aos olhos do leitor a área da ciên-
cia na profissão de restaurador (Figura 7). 

Figura 7: Adalberto Barreto, de jaleco branco, analisando 
um livro no microscópio do laboratório.
Fonte: Fotografia de Alexandre Barata e texto de Manuel 
Jesus Obergozo, intitulado: “Un medico cirujano de libros” 
para a revista Cruzeiro Internacional, Rio de Janeiro, 
edição 16 fev.1964. ano VIII, n. 4, p. 12.
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Essa construção social foi sendo internalizada por Adalberto Barreto, que no início 
aparecia sem vestimentas específicas do trabalho do restaurador, mas aos poucos foi 
incorporando o avental e o jaleco branco, reforçando ainda mais a aproximação com a 
área da ciência, bem como um gestual na forma de usar os equipamentos e instrumentos 
como as pinças e bisturis, recorrentes nas imagens dos jornais. Os termos técnicos tam-
bém serão utilizados, cada vez mais, nas entrevistas. O trabalho de restauração lhe deu a 
oportunidade de empreender o habitus do conhecimento e domínio, não só das técnicas 
artísticas, mas de saberes técnico-científicos. 

Com o sugestivo título Um hospital de livros na Avenida Rio Branco, o Tribuna da 
Imprensa publicou, em 1955, uma matéria apresentando o laboratório e os processos de 
restauração como uma possibilidade de tratar os males que atingiam o papel (UM HOSPI-
TAL..., 1955, p. 7). Na matéria Livro doente tem hospital: é no porão, mas cura, Adalberto 
Barreto explicou aos leitores do Jornal do Brasil que para ser “médico de livro era preciso 
saber química, conhecer os vários tipos de tinta de impressão, entender de entomologia 
(vida dos insetos) e saber tudo acerca de papel, desde sua fabricação até a enorme varie-
dade empregada na confecção de livros desde os tempos mais antigos.” Para ele, “só não 
precisava de diploma de doutor” e o único lugar no mundo onde havia curso especial para 
formar “médico de livros” era o Instituto de Patologia do Livro Alfonso Gallo, em Roma 
(LIVRO..., 1958, p. 9). Em 1961, o Jornal do Commercio publicou a matéria Clínicos e 
cirurgiões no alegre hospital do livro, apresentando os “cirurgiões plásticos” da biblioteca 
que “em seus aventais brancos, como verdadeiros médicos de livros, os funcionários da 
SRR trabalham sobre preciosidades” (MIRANDA NETO, 1961, p. 7).

Contudo, Adalberto Barreto costumava dizer que não precisaria existir restaurador 
se houvesse mais técnicos em conservação. Para ele, a “medicina preventiva” era mais 
importante que o tratamento interventivo, assim como a higiene e a conservação eram 
ações fundamentais para a preservação das obras (MÉDICO..., 1970, p. 3). No cumpri-
mento de sua atividade, Adalberto Barreto se dedicava a pesquisas sobre fungos e inse-
tos, como relatou em entrevista, em 1955, quando recebeu uma visita de restauradores 
ingleses interessados pelo método de eliminação do “penicilino” adotado na biblioteca, 
que acabaram implantando o método na Inglaterra (UM HOSPITAL..., 1955, p. 7).  

Todas essas publicações apresentavam Adalberto Barreto como um profissional de-
dicado a salvar livros e documentos. Nas entrevistas, “o doutor, artista, mestre, ou cientis-
ta” Adalberto Barreto, autodidata como gostava de dizer, fazia questão de explicar a arte 
e a ciência das etapas da restauração, seus desafios, conquistas, pesquisas, a adoção e 
a implementação de novas tecnologias e, sobretudo, como a restauração era uma área 
interdisciplinar que só se desenvolveria com o apoio de instituições ligadas à pesquisa 
científica.

Adalberto Barreto se aposentou no final da década de 1970 e suas memórias foram 
sendo apagadas por um novo movimento de reestruturação do laboratório, repensado, 
mais uma vez, para funcionar aos moldes científicos de sua época.
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4� Considerações finais
Marcados pela lembrança e pelo esquecimento, os períodos da memória da preservação 
do patrimônio bibliográfico e documental da Biblioteca Nacional se misturam com a cons-
trução social dos profissionais conservadores-restauradores.

Nomes como Antonio Luiz Pinto de Montenegro, que surge como o primeiro funcio-
nário a trabalhar com restauração, no século XIX, ainda sobre a perspectiva do artista-
-restaurador, foi aos poucos substituído na memória institucional pelo grupo de encader-
nadores sob a chefia do mestre artesão Álvaro Meirelles dos Passos. Adalberto Barreto, 
já no final da década de 1940, foi o profissional, embora longe dos padrões acadêmicos 
atuais, que possibilitou o desenvolvimento de técnicas e métodos, que aproximou o fazer 
restauração com a ciência. 

Essa mudança do perfil do restaurador, que se construiu a partir da ideia do artista, 
passando para o técnico e mais tarde para o restaurador que busca a ciência como ins-
trumento de trabalho, fica evidente em alguns períodos. No entanto,  foram as narrativas 
de Adalberto Barreto que mesclaram esses perfis ao longo de sua carreira, conjugando 
o habitus artístico e científico na construção social destes profissionais, mantendo uma 
comunicação com a sociedade através de visitas ou por matérias de jornais.

 As pistas seguidas possibilitaram perceber e reelaborar a estratégia social de visibi-
lidade e a representação do artista, mestre e cientista nas ações do restaurador. Acompa-
nhando o seu tempo e o desenvolvimento da área, sua permanência permitiu consolidar 
a área de preservação na Biblioteca Nacional, mesmo que para alguns tenha sido preciso 
seguir rastros para resgatar e iluminar suas lembranças.
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• Resumo
O presente trabalho tem por base a apresentação do Programa de Educação Tutorial, 
programa do Ministério da Educação (MEC) que promove a qualificação do ensino nas 
Universidades Federais do Brasil. Ainda sobre esta perspectiva, será explorado e apre-
sentado o Programa de Educação Tutorial Conservação e Restauro (PET-CR), atuante 
no curso de bacharelado de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da 
Universidade Federal de Pelotas.  O objetivo é apresentar um quadro geral das atividades 
desenvolvidas pelo PET-CR, mostrando como essas atividades refletem na formação dos 
alunos que integram o programa e como o programa reflete positivamente na formação 
acadêmica oferecida no curso de modo geral.

Palavras-Chave: educação tutorial; conservação e restauração; pedagogia de pro-
jetos; PET.
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• Abstract
The present work presents the Tutorial Education Program, a program of the Ministry 
of Education (MEC) that promotes the qualification of teaching in Federal Universities in 
Brazil. On this perspective, the Conservation and Restoration Tutorial Education Program 
(PET-CR) will be explored and presented. The group is active in the bachelor’s degree 
course in Conservation and Restoration of Movable Cultural Property at the Federal Uni-
versity of Pelotas. The objective is to present an overview of the activities developed by 
PET-CR, showing how these activities reflect on the training of students who are part of 
the program and how the program positively reflects on the academic training offered in 
the course in general.

Keywords: tutorial education; conservation and restoration; project pedagogy; PET.

1� Introdução
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) que busca promover o conhecimento a partir do estímulo à realização de 
atividades que articulem os três pilares da educação universitária: pesquisa, ensino e 
extensão. Por meio dessa ação, o programa contribui para a ampliação das atividades 
realizadas nos cursos de graduação, promovendo discussões acerca de temas transver-
sais, oportunizando uma formação ampliada dos estudantes, considerando o desenvol-
vimento de uma gama diversa de habilidades e competências para além das elencadas 
nos Projetos Pedagógicos do curso (BRASIL, 2006, p. 4). Sua origem se dá em meados 
da década de 70, como um projeto da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), com o intuito de promover qualificação aos cursos de graduação 
do país. Como citado por Fonseca, Fonseca e Maragno (2017), o programa sofreu três 
modificações em suas portarias ao longo dos anos, a primeira ocorreu na década de 90, 
a segunda em 2005 e a terceira em 2013, sendo esta última a versão vigente até 2021. 
Atualmente, o programa conta com 842 grupos em todo o país, distribuídos entre 121 
Instituições de Ensino Superior (IES).

A constituição do programa PET tem por parâmetro promover uma formação ampla e 
de qualidade acadêmica aos alunos de graduação envolvidos direta e indiretamente com 
o programa, estimulando a cidadania e a consciência social dos envolvidos através das 
atividades que fixam valores:

O Programa de Educação Tutorial constitui-se, portanto, em uma modalidade de 
investimento acadêmico em cursos de graduação que têm sérios compromissos 
epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais… O PET não visa apenas pro-
porcionar aos bolsistas e aos alunos do curso uma gama nova e diversificada 
de conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de contribuir para 
sua melhor qualificação como pessoa humana e como membro da sociedade 
(BRASIL, 2006, p. 4-5).

As experiências proporcionadas pelo PET são importantes tanto para os petianos, 
estudantes participantes do programa, quanto para os alunos do curso em geral que 
também se beneficiam das atividades realizadas pelo grupo. O desenvolvimento dessas 
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atividades é dado, na maioria das vezes, em âmbito interdisciplinar, visando a auxiliar na 
diminuição da evasão dentro do curso, o nivelamento dos conhecimentos acadêmicos e 
o estabelecimento de uma visão ampla dos discentes, referente a constituição material e 
imaterial dos bens culturais e as instâncias que os cercam, sejam em âmbitos municipais, 
estaduais ou federais (FONSECA, FONSECA, MARAGNO, p. 20, 2017). Além disso, as 
doze bolsas oferecidas pelo programa também constituem um fator que contribui para a 
permanência do aluno na graduação, uma vez que o valor auxilia a cobrir os investimentos 
em sua própria formação, contribuindo, assim, com aquisição de consciência financeira.

O curso de Conservação e Restauração da UFPEL é o único no Brasil contemplado 
com o programa. Sendo implementado no ano de 2010, o programa é composto por doze 
bolsistas e uma tutora. A primeira tutora foi a Profa. Dra. Francisca Ferreira Michelon, 
que se desvinculou do grupo no ano de 2016, passando o posto de tutoria para a Profa. 
Dra. Daniele Baltz da Fonseca, que permanece até os dias atuais. A educação tutorial, 
enquanto metodologia de ensino, requer do tutor um compromisso abrangente, em que 
a prática da tutoria exige orientação e acompanhamento dos alunos, sendo fundamental 
que o tutor:

“[...] também conheça e esteja comprometido com a filosofia pedagógica do 
Programa para que não transforme o grupo em uma simples extensão de suas 
atividades de pesquisa ou de auxiliar de suas atividades de interesse pessoal, 
fazendo um esforço diário para evitar a imposição de suas crenças e valores. 
Como não existe perfil pronto de tutor, sua construção depende da inserção 
do docente nas atividades desenvolvidas, da troca de experiências com outros 
tutores, do enfrentamento dos problemas do grupo, do respeito à expressão 
democrática das opiniões e construção coletiva do planejamento e execução 
das atividades. Para isso, o Tutor precisa participar e estar permanentemente 
envolvido nas atividades petianas. Precisa ter identidade com a filosofia tutorial, 
o que só conseguirá se participar dos encontros institucionais, regionais, e do 
nacional [...]” (MELO FILHO, 2019, p. 53).

O tipo de formação desenvolvida através de um grupo PET pode ser diretamente re-
lacionada com a prática pedagógica denominada metodologia de ensino por projetos. De 
acordo com Santos, Royer e Demizu: 

Na pedagogia de projetos o aluno aprende no processo de produzir, de ques-
tionar, de levantar dúvidas, de pesquisar e (re)criar relações, que incentivam 
novas buscas, descobertas, compreensões e (re)construções do conhecimento. 
E, portanto, o papel do docente deixa de ser o de transmitir informações – que 
tem como centro a atuação do professor –, para criar situações de aprendiza-
gens cujo foco se incide sobre as relações que se estabelecem nesse processo, 
cabendo ao professor realizar mediações necessárias para que o aluno consiga 
encontrar sentido, significado naquilo que está aprendendo, a partir das rela-
ções criadas nessas situações (SANTOS; ROYER; DEMIZU, 2017, p. 14058).

Nos onze anos de sua atuação, o PET-CR tem realizado atividades com diferentes 
características, tendo por proposta a interdisciplinaridade de conteúdos sugeridos pelos 
próprios discentes. As atividades buscam o desenvolvimento individual dentro do grupo, 
o desenvolvimento coletivo do grupo e fora dele, seja na relação do PET com o curso ou 
com outros grupos PET dentro da UFPel e fora dela.
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Um traço importante dos grupos PET é o trabalho em equipe, considerando que os 
grupos são formados por 12 bolsistas, podendo incluir alunos não-bolsistas. Em geral, as 
atividades têm características coletivas, contribuindo para o desenvolvimento do trabalho 
em equipe, uma importante característica para a atuação no mercado de trabalho (TOS-
TA, 2006, p. 2). No PET-CR o trabalho em equipe se desenvolve de forma linear, uma vez 
que todas as decisões acerca das atividades são tomadas em conjunto. Nas palavras de 
Nogueira:

Inserir os alunos em ações e procedimentos que os coloquem mais ativamen-
te em seu processo de formação e construção do conhecimento torna-se uma 
maneira mais eficiente de possibilitar o desenvolvimento da criatividade, da li-
derança, do espírito de cooperação, da tranquilidade em aceitar desafios na 
resolução de problemas e de dezenas de outras capacidades esperadas desses 
indivíduos, quando forem atuar mais ativamente nos diferentes segmentos so-
ciais. (Nogueira, 2008, p. 20).

Os petianos, ao longo de sua permanência no programa, são estimulados a desen-
volver uma escrita científica e colaborar com a popularização e disseminação do conheci-
mento científico. Para tanto, é solicitado que realizem ao menos duas publicações anuais, 
autoral ou em coautoria com os colegas.

Baseado nos projetos e relatórios anuais do PET-CR, cadastrados na plataforma do 
Sistema Integrado de Gestão do PET (SIGPET), apresenta-se aqui um compilado das 
principais atividades desenvolvidas nos últimos quatro anos. Este recorte temporal levou 
em consideração uma publicação anterior, de trabalho apresentado no IV Encontro Luso-
-brasileiro de Conservação e Restauração, ocorrido no Rio de Janeiro em 2017. Trata-se, 
portanto, da apresentação da continuidade dos trabalhos realizados desde então, e tam-
bém de como o grupo superou as dificuldades impostas pela pandemia de Covid19. 

A apresentação dos resultados está organizada numa estrutura que classifica ativi-
dades que têm continuidade, ou seja, atividades de longa duração, que já foram apresen-
tadas no encontro de 2017, mas que, por seu caráter, passam por avaliações e conse-
quentes ajustes no formato. Apresenta-se também as atividades novas, que passaram a 
integrar o planejamento anual a partir de 2018.

Uma breve análise das atividades será realizada visando a destacar características 
gerais de habilidades e competências adquiridas ao longo do desenvolvimento das ativi-
dades. Para isso, foram elencadas três categorias de análise: formação ampla, a qual 
apresenta ênfase na aquisição de habilidades e competências gerais que colaboram com 
a formação do aluno num espectro além da formação acadêmica, com reflexo na vida 
profissional ou social do cidadão, abrangendo tarefas como elaborar atas, discutir regi-
mentos, apresentar-se em público, usar redes sociais, etc.; formação científica, a qual 
envolve a realização de atividades com ênfase no desenvolvimento de habilidades e com-
petências em escrita científica, desenvolvimento de projetos de pesquisa e de metodolo-
gia científica; e formação complementar, que enfatiza o aprimoramento de habilidades 
e competências já desenvolvidas no curso de conservação e restauração, tais como trei-
namentos para uso de máquinas fotográficas digitais, desenho em AutoCAD para mapas 
de danos, etc.).
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2� Resultados e discussão
A apresentação dos resultados é feita de acordo com a classificação da atividade em ca-
tegorias correspondentes à ênfase exercida na formação dos alunos. Além da categoriza-
ção, foram realizados comentários sobre como se deu o desenvolvimento da ação e qual 
foi seu impacto no desenvolvimento de habilidades e competências.

• Formação ampla
Dentre as atividades que se considera colaborar para uma formação ampla, destacam-
-se, inicialmente as atividades que são desenvolvidas em conjunto com os outros grupos 
PET, seja da UFPel, da região sul do Brasil ou de todo o país. Dentro da UFPel, o progra-
ma organiza reuniões mensais, denominadas interpets, nas quais os grupos apresentam 
os trabalhos que desenvolvem e planejam atividades em conjunto. A cada mês um grupo 
é o anfitrião, de modo que precisa organizar o evento, acolher os participantes, conduzir a 
pauta da reunião e produzir a ata. Desse modo, cada grupo é anfitrião em média uma vez 
ao ano.  Institucionalmente, o PET possui um comitê de acompanhamento e avaliação, 
denominado CLAAPET, composto por membros indicados pela Pró-reitora de ensino, tu-
tores e bolsistas. A participação nessas instâncias oportuniza aos alunos conhecer parte 
do sistema organizacional da universidade, para além do que acontece na sala de aula, 
laboratórios e secretaria do curso. 

Em nível regional, o PET organiza-se anualmente por meio de um evento chamado 
SULPET, cuja sede é alternada entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. Em 2018 a UFPel sediou o evento, o que trouxe aos petianos a oportunidade de 
desenvolver habilidades relacionadas à organização de grandes eventos na estrutura da 
UFPel. O SULPET articula uma série de atividades voltadas não só ao desenvolvimento 
acadêmico, mas principalmente ao desenvolvimento do cidadão, ao oportunizar metodo-
logias de trabalho para levantamento das problemáticas sociais do PET e discussão delas 
em sistema de assembleia.

Figura 1: reuniões de organização do SULPET 2019, 
petianos da UFPel. Fonte: acervo próprio, 2019.

Figura 2: reunião de tutores dentro da estrutura do 
SULPET. Fonte: acervo próprio, 2019.
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Anualmente, o PET-CR organiza a semana acadêmica do curso. Ainda que a se-
mana acadêmica debata assuntos pertinentes à área de formação profissional, para os 
petianos ela colabora com o desenvolvimento de habilidades e competências relaciona-
das à organização de eventos. Em 2020 e 2021 esta atividade não foi desenvolvida em 
virtude da pandemia. O grupo considerou que estavam ocorrendo muitos eventos remo-
tos, gratuitamente acessíveis e de qualidade acadêmica, e que organizar mais um evento 
virtual neste momento não era uma necessidade da área. 

Outra atividade que pode ser classificada como ação de formação ampla é o Clube 
do Livro. Esta ação busca o estímulo à leitura de literatura variada, de modo que o partici-
pante busque e apresente suas preferências literárias, descobrindo-se ou encontrando-se 
como leitor. A atividade oportuniza um momento para trocas de experiências, em que os 
leitores apresentam os livros e fazem comentários sobre as leituras. Não houve qualquer 
dificuldade em realizar a atividade de modo remoto durante a pandemia, de modo que a 
atividade consistiu em mais um momento de aproximação do grupo no cenário virtual.

O PET Sala Aberta constitui-se numa atividade para estimular a aproximação entre 
os petianos e os demais alunos do curso. A ideia geral da atividade é usar a sala do PET 
como um espaço para que os alunos estudem e desenvolvam trabalhos arrolados às dis-
ciplinas. A atividade não pôde acontecer durante a pandemia, no entanto, os alunos do 
PET dispuseram-se a colaborar com os demais estudantes através de um grupo no What-
sApp, por meio do qual auxiliaram colegas no uso de plataformas de ensino a distância, 
configurando uma oportunidade para a transposição de barreiras digitais.

Outra atividade que pode ser classificada como de formação ampla é Mídias Sociais 
do PET. Essa atividade consiste no desenvolvimento e divulgação de conteúdo para pu-
blicação nas redes sociais do PET (Facebook, Instagram, YouTube etc.). Através das re-
des busca-se ampliar a divulgação dos eventos organizados pelo grupo, bem como divul-
gar ações já realizadas, funcionando também como portfólio dos trabalhos desenvolvidos.

• Formação Científica
Dentre as atividades que podem ser classificadas como de formação científica, pode-
mos citar: o Boletim do PET-CR, que consiste em uma das atividades mais antigas ainda 
em desenvolvimento. O boletim visa a informar a comunidade acadêmica sobre as ações 
do PET, estimulando os participantes a desenvolverem habilidades em escrita. É editado 
duas vezes por ano e distribuído digitalmente. No ano de 2020 o Boletim do PET-CR ga-
nhou uma edição especial em virtude da comemoração do décimo aniversário do grupo.

Visando também a colaborar com a popularização e disseminação da ciência, o PET-
-CR organiza o Banco de Referências1. O banco busca catalogar trabalhos de conclusão 
de curso, bem como dissertações e teses que tratem da conservação e restauração de 
bens culturais móveis. O aprendizado gerado através desta atividade, para os petianos, 
relaciona-se com habilidades de busca de informações e catalogação, na medida em que 
oportuniza uma aproximação, ainda que muito sutil, com a ciência da informação.

Outra forma de colaborar com a popularização e disseminação da ciência se deu atra-
vés da busca de publicações de livros digitais. Em 2020 o primeiro E-book do PET-CR, 

1    Disponível em: <https://bancodereferenciascr.blogspot.com>.

https://bancodereferenciascr.blogspot.com
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chamado Conservação e Restauração: ciência e prática na formação profissional2 foi pu-
blicado, e contou com capítulos desenvolvidos a partir de trabalhos de conclusão de curso 
de alunos formados em Conservação e Restauração na UFPel. Para 2021, aguarda-se 
a publicação do segundo livro digital, que já está em processo de editoração na Editora 
da UFPel. Para a seleção de capítulos que compuseram a segunda edição, optou-se por 
abrir edital, de forma a dar oportunidade para diversos autores que versam sobre o tema 
da preservação do patrimônio cultural. Um grupo de quatro a cinco petianos e a tutora 
compõem a comissão científica da publicação, elaboram o edital, analisam e discutem a 
pertinência dos capítulos, montam o livro e encaminham à Editora da UFPel. O PET conta 
com uma verba anual de custeio, a qual é utilizada para cobrir os custos de editoração. O 
edital do e-book de 2021 precisou ser cancelado por atrasos na liberação da verba, que 
inclusive atrasou a edição de 2020.

Ainda considerando as atividades com ênfase em formação científica, destaca-se o 
Projeto de Iniciação Científica do PET, o PIC-PET. Esta ação surgiu da necessidade de 
instrumentalizar os alunos para aquisição de habilidades que poderão levá-los a dar con-
tinuidade em seus estudos na pós-graduação. A atividade consiste na elaboração de pro-
jetos de pesquisa com orientações coletivas e quinzenais. Os temas de pesquisa são le-
vantados pelos próprios alunos, de acordo com seus interesses e curiosidades pessoais. 
O arranjo dos grupos de participantes em cada proposta é feito de acordo com afinidades 
pessoais pelo tema ou pelo grupo. Durante as orientações, o desenvolvimento do projeto 
é apresentado a todos do grupo, de modo a compartilhar os caminhos e decisões toma-
dos para que todos possam contribuir. A orientação geral é feita pela tutora do grupo por 
meio do uso de plataforma de ensino remoto da UFPel, a Webconf. Através das atividades 
do PIC-PET também se discutem assuntos como a inserção de currículos na plataforma 
Lattes e o uso de Microsoft Word para formatação de textos científicos. Alguns trabalhos 
de pesquisa desenvolvidos nesta ação são: Investigação do processo de deterioração de 
dois sistemas de pintura predial aplicados ao Theatro Sete de Abril e ao Clube Caixeiral; 
pesquisa sobre impacto do PET-CR na continuidade da formação acadêmica dos egres-
sos; Ateliês de Conservação e Restauração de bens culturais no Brasil; Conservação de 
artefatos em couro cru nos Centros de Tradição Gaúcha de Pelotas.

2    Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5060>.

Figura 3: Capas de diferentes edições do Boletim do PET. Fonte: Acervo do PET, 2020, 2020, 2018 e 2014. 
Disponível em: <https://conservacaoerestauro.wixsite.com/pet-cr/revista-digital>.
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Pesquisa e Seminário de Avaliação do Curso de Conservação e Restauração 
também é uma atividade desenvolvida no PET-CR há muitos anos. A pesquisa visa a ava-
liar um contexto geral de implantação do curso, analisar perfil discente e sua satisfação 
em relação aos aspectos didáticos, pessoais e de infraestrutura oferecidos pelo curso de 
Conservação e Restauração. Anualmente, é realizado o seminário de avaliação, que con-
siste na apresentação dos resultados da pesquisa aos alunos, geralmente realizado no 
início do ano letivo como uma das atividades que fazem parte da recepção de calouros. 
Os alunos que participam desta pesquisa desenvolvem habilidades relacionadas à coleta, 
organização e análise dos dados quali-quantitativos, bem como noções do processo de 
avaliação do curso de graduação no qual estão inseridos. Trata-se, portanto, de uma co-
laboração direta do PET-CR com o colegiado de professores. No entanto, essa atividade 
ficou suspensa durante o período de trabalho remoto na universidade. Avaliou-se que um 
grupo de alunos que se faz presente nas aulas remotas responderia o questionário envia-
do através dos meios eletrônicos; no entanto, os alunos que não estão frequentando, por 
dificuldades de acesso ao sistema, poderiam não responder o questionário, repercutindo 
em um problema de coleta de dados que interferiria diretamente no tipo de resultados que 
a pesquisa pretende levantar. A pesquisa será retomada em modo presencial.

O Glossário Ilustrado de Danos em Esculturas de Madeira Policromada é um 
projeto de pesquisa coordenado pela profa. Daniele B. da Fonseca e que conta com a 
participação dos petianos no desenvolvimento do seu cronograma. O projeto recebeu 
auxílio do edital Recém Doutor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS) e visa a desenvolver, publicar e distribuir gratuitamente o glossário ilustrado, 
contribuindo com a formação e desenvolvimento das atividades de conservação e restau-
ração em esculturas policromadas. A atividade, portanto, colabora com o desenvolvimento 
de habilidades e competências científicas nos alunos envolvidos, ao passo que se torna 
uma oportunidade para o aprofundamento dos conteúdos relacionados à conservação e 
restauração dessa tipologia de suporte de bem cultural.

• Formação Complementar
Dentre as atividades consideradas como formação complementar, ou seja, que comple-
mentam, ou aprofundam conteúdos relacionados à formação na área da conservação e 
restauração, podemos citar:

Também há o Cine-PET, que consiste em uma ação que se realiza há bastante tem-
po. Esta atividade consiste na mostra de filmes e documentários cujo conteúdo pode ser 
relacionado à preservação do patrimônio cultural num contexto amplo. O filme era apre-
sentado em sala de aula e, sempre que possível, o conteúdo foi discutido com algum con-
vidado. Durante a pandemia, o Cine-PET precisou mudar de formato, pois o encontro para 
assistir o filme não era mais possível. O PET passou a fazer indicações de filme por meio 
da elaboração de um cartaz-convite, contendo uma discussão breve sobre o conteúdo re-
lacionável à preservação do patrimônio cultural, como é possível conferir na figura abaixo:
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Figura 4: exemplos dos cartazes comentados com indicação de filmes, usados durante a pandemia.
Fonte, acervo do PET-CR, 2020 e 2021. Disponíveis em: <https://conservacaoerestauro.wixsite.com/pet-cr/blog>.

As Oficinas e minicursos visam a oportunizar o estudo e desenvolvimento de as-
suntos, técnicas e práticas que complementam ou aprofundam os conteúdos de formação 
específica desenvolvidos no curso de Conservação e Restauração. Algumas das oficinas 
já ofertadas foram: oficinas sobre pintura mural; oficinas de uso da câmera digital para 
registro de bens culturais; Documentação científica por imagem 1; Documentação cientí-
fica por imagem 2; Técnicas básicas de desenho por observação; Técnicas de pintura e 
douramento; Representação gráfica e Mapa de danos: Programa AutoCAD aplicado aos 
Bens Culturais; Oficina de higienização e acondicionamento de obras raras; introdução a 
conservação e restauração de bens cultuais em cerâmica. Algumas oficinas transpuseram 
os muros da universidade e foram oferecidas para a comunidade, como as oficinas de 
educação para o patrimônio.

Outra atividade que colabora com o preparo do repertório cultural de um conserva-
dor-restaurador é a ação Visitas Guiadas ao Patrimônio Cultural. Através desta ativida-
de, oportunizam-se viagens ou visitas a instituições de guarda e se estimula o contato dos 
alunos com a diversidade patrimonial. Esta atividade também tem como objetivo apresen-
tar as instituições de guarda pelotenses aos alunos de outras cidades que vêm estudar na 
UFPel. Roteiros de visitas são estabelecidos e, assim, oportunizam-se as apresentações 
e discussões de um conteúdo significativo ao aprendizado dos estudantes. Dentre as ins-
tituições e cidades visitadas, destacam-se o Museu da Baronesa, em Pelotas, o Museu 
Oceanográfico e o Museu Histórico da Cidade do Rio Grande e o sítio arqueológico de 
São Miguel das Missões

O Grupo de Estudos Transdisciplinar de Conservação e Restauração de Bens Cultu-
rais (GET-CRBC) foi uma ação criada pelo PET-CR para ser desenvolvida remotamente e 
buscou abordar as diferentes ciências que compõem a rede epistemológica da Ciência da 
Conservação ao considerar áreas de conhecimento sugeridas pelos participantes. A dinâ-
mica da atividade desenvolveu-se, inicialmente, através de convite a professores curado-
res, que selecionaram textos científicos que foram estudados e comentados pelos alunos 
através das plataformas de ensino remoto. As áreas selecionadas para estudo da primeira 
edição da atividade foram: Iconografia e Iconologia, Química Aplicada à Conservação e 
Restauração e História da Arte.
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Através de uma atividade chave, denominada Laboratório de preservação do patrimô-
nio cultural, os alunos do PET participam de diversas atividades coordenadas por profes-
sores do Departamento de Museologia, Conservação e Restauração da UFPel. Algumas 
das atividades que contaram com a participação de petianos foram: “Estudo dos materiais 
e técnicas de Conservação e Restauração de pinturas”, coordenado pela professora An-
dréa Bachettini; “Casas senhoriais, seus interiores e bens integrados: arte, memória e 
patrimônio – núcleo de Pelotas, RS”, coordenado pela professora Annelise Montone; “Or-
ganização, documentação e conservação preventiva de bens culturais”, coordenada pela 
professora Annelise Montone; “Práticas em Conservação Preventiva aplicadas a bens 

Figura 5: Grupo PET-CR em visita ao sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Fonte: Acervo do PET, 2018.
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culturais móveis”, coordenada pela professora Annelise Montone; “Programa de monitoria 
da UFPel”, coordenada pela professora Carla Lemos; “Multiações patrimoniais no Museu 
do Doce – Edição 2020”, coordenado pelo professor Roberto Heiden; entre outros. A pos-
sibilidade de desenvolver atividades em projetos que não são aqueles exclusivamente 
desenvolvidos no PET amplia o horizonte dos alunos em relação à amplitude de possibi-
lidades e significados atrelados às práticas patrimoniais. Além disso, estimula o contato 
desses alunos com outros professores e diferentes visões da realidade formativa que 
podem oferecer.

3� Considerações finais
Tento em vista a apresentação das atividades realizadas pelo PET-CR, é possível inferir 
que o mesmo se configura como importante articulador no desenvolvimento de habilida-
des e competências complementares àquelas desenvolvidas nos eixos de formação que 
constituem o percurso formativo regular do curso de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis da UFPel.

A apreensão dessas habilidades e competências se dá através de forma semelhante 
à pedagogia de projetos, prática que considera os interesses dos alunos de forma hori-
zontal, na qual a participação e envolvimento são fundamentais para o processo de apren-
dizagem tornar-se significativo.

Por meio das atividades extracurriculares, os objetivos da graduação são ampliados 
e aprofundados, uma vez que trazem oportunidades de vivências para além do currículo, 
ampliando o percurso formativo da graduação e cooperando com a inserção no mercado 
de trabalho e sua qualificação enquanto indivíduo e cidadão (TOSTA, 2006, p.06). 

As atividades com foco em extensão, por exemplo, extrapolam a esfera da formação 
profissional, repercutindo positivamente na formação cidadã dos alunos e, também, nas 
instituições parceiras e na comunidade. Para algumas instituições, estes projetos tornam-
-se oportunidades de organizar, conservar, estudar e expor acervos que, em razão do mau 
estado de conservação, ficam escondidos do público (FONSECA; MICHELON. p. 217).

Dos alunos já formados no curso, 49 foram petianos. O programa estimula a perma-
nência de alunos no curso contribuindo para a diminuição da evasão e colaborando com 
uma educação significativa, denotando assim a importância do PET-CR para a comunida-
de acadêmica do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. 
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• Resumo
A Rede de Profissionais de Conservação e Restauro da Universidade Federal da Bahia 
(RECORE/UFBA), lançada em fevereiro de 2021, vem trabalhando para fortalecer a atua-
ção dos servidores Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) ocupantes dos cargos 
de Restaurador-Área e Técnico em Restauração da Universidade. Uma das primeiras 
ações, ainda no período de concepção da RECORE, foi identificar quem são e onde 
atuam os profissionais que ocupam os cargos, para delimitar quem faria parte do núcleo 
do coletivo. Esse artigo surge, assim, a partir da ideia de analisar criticamente os dados 
levantados a respeito desses servidores e tem como objetivo refletir a respeito da seleção 
e atuação dos conservadores-restauradores nas Instituições Federais de Ensino Supe-
rior, tendo como caso de análise a UFBA. Para tanto, foram quantificados os cargos em 
questão, ocupados na UFBA, e foi realizada a análise qualitativa das descrições e atri-
buições de tais cargos a partir dos editais de seleção de cada um, relacionando-os com 
a atuação real dos servidores. Por fim, discutimos como tais questões estão relacionadas 
à formação profissional, à legislação referente ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação (PCCTAE) e à regulamentação da profissão de conserva-
dor-restaurador.

Palavras-Chave: técnicos-administrativos em educação; técnico em restauração; 
restaurador-área; Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação; 
regulamentação da profissão do conservador-restaurador.
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• Abstract
The Network of Conservation and Restoration Professionals of the Federal University of 
Bahia (RECORE/UFBA), launched in February 2021, has been working to strengthen the 
performance of Technical-Administrative Education workers (TAEs), occupying the posi-
tions of Restorer-Area and Technician in Restoration. One of the first actions, when RECO-
RE was still being conceived, was to identify who were the professionals occupying these 
roles and where they worked, in order to define who would participate in the center for stu-
dies’ core. Thus, this article emerges from the idea of   critically analyzing the data collected 
about these workers, reflecting on the selection and performance of conservator-restorers 
in Federal Institutions of Higher Education (IFES), with UFBA as the case analyzed. For 
this purpose, the positions in question occupied at UFBA were quantified, and a qualitative 
analysis of the descriptions and attributions of such positions was carried out based on the 
public notice of selection for each job, comparing them with the current roles performed by 
the workers. Finally, we discuss how these issues are related to professional training, the 
legislation regarding the Career Plan for Technical-Administrative Positions in Education 
(PCCTAE), and the regulation of the conservator-restorer profession. 

Keywords: technical-administrative education workers; technician in restoration; res-
torer-area; Career Plan for Technical-Administrative Positions in Education; regulation of 
the conservator-restorer profession.

1� Introdução
No âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), no Brasil, o número de 
universidades que dispõem de profissionais voltados para as áreas que envolvem a pre-
servação de acervos é muito reduzido, e é ainda menor naquelas instituições que contam 
com servidores que atuam diretamente na área da Conservação e Restauro de Bens Cul-
turais Móveis e Integrados (APRESENTAÇÃO, 2021). Os poucos cargos estão geralmen-
te ligados aos órgãos considerados equipamentos culturais, como memoriais e museus, 
algumas vezes vinculados a unidades de ensino que salvaguardam coleções. 

Especificamente na Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Rede de Profissionais 
de Conservação e Restauro (RECORE/UFBA), lançada em fevereiro de 2021, vem tra-
balhando para fortalecer a atuação dos servidores Técnico-Administrativos em Educação 
(TAEs) ocupantes de cargos relativos à área da Conservação e Restauro de Bens Cultu-
rais Móveis e Integrados. Uma das primeiras ações, ainda no período de concepção da 
Rede, foi identificar os profissionais que ocupam cargos de Técnico em Restauração e 
Restaurador - Área nas IFES, visando principalmente delimitar quem faria parte do núcleo 
que seria a base do coletivo. 

A partir dos dados levantados, identificamos uma grande diversidade quanto à for-
mação e atuação destes profissionais, bem como em relação aos acervos universitários. 
Nesse contexto, julgamos necessário compreender de que maneira estes servidores fo-
ram selecionados e que tipo de atividade desempenham dentro das universidades. Esse 
artigo, assim, se propõe a identificar e analisar criticamente os dados levantados a res-
peito dos editais que selecionaram servidores para os cargos Técnico em Restauração e 
Restaurador-Área na UFBA. 
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2� Metodologia
Para identificar os profissionais que ocupam os cargos relativos à área da Conservação e 
Restauro na UFBA, nomeadamente Técnico em Restauração e Restaurador-Área, e suas 
respectivas lotações na Universidade, foram realizadas consultas no Portal da Transpa-
rência do Governo Federal1. A partir desses dados, foi possível identificar também os 
respectivos editais de seleção desses servidores. Através da análise dos editais de Con-
curso Público para Servidor Técnico-Administrativo n° 01/19962, n° 17/2008, n° 01/2012 e 
nº 2/2016, identificamos as formações requeridas e atribuições dos referidos cargos, bem 
como as modalidades de provas aplicadas na seleção. 

A partir dos dados levantados, buscamos compreender se as atribuições dos car-
gos estão em consonância com a atuação dos servidores em suas respectivas unidades 
de trabalho. Para isso, identificamos o tipo de acervo salvaguardado por cada uma das 
unidades onde os profissionais da Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e 
Integrados atuam e, então, comparamos com a descrição das atividades estabelecidas ao 
cargo e com a formação exigida pelos editais de seleção. Os editais foram também inter-
pretados a partir do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
disposto pela Lei n° 11.091/2005. Por fim, os critérios dos editais foram ainda analisados 
à luz do atual Projeto de Lei n° 1183, de 27 de fevereiro de 2019, que versa sobre a regu-
lamentação da profissão do conservador-restaurador. 

3� Resultados e discussão
Na UFBA, foram identificados oito cargos específicos relativos à área de Conservação 
e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados, sendo quatro cargos de Técnico em 
Restauração, de nível D, e quatro de Restaurador-Área, de nível E3, distribuídos em dois 
tipos de unidades universitárias: museu e unidade de ensino.  A distribuição desses servi-
dores pode ser visualizada na tabela 1:
Tabela 1: Distribuição dos Cargos ocupados de Técnico em Restauração e Restaurador-Área na UFBA

UNIDADE TÉCNICO EM 
RESTAURAÇÃO

RESTAURADOR - 
ÁREA

TOTAL/ 
UNIDADE

Museu de Arte Sacra 1 2 3

Escola de Belas Artes 1 1 2

Museu de Arqueologia e Etnologia 1 1 2

Museu Afro-Brasileiro 1 0 1

TOTAL/UNIVERSIDADE 4 4 8

Fonte: Apresentação, 2021. 

1    Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/>.
2    Documento fornecido pelo Núcleo de Seleção da Coordenação de Desenvolvimento Humano da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Pessoal da Universidade Federal da Bahia (NUSELCDH/PRODEP/UFBA).
3    Conforme a lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação está 
organizado em cinco níveis de classificação: A, B, C, D e E, categorizados ”a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabili-
dade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições” (BRASIL, 2005, art. 5°, inc. II).
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Os atuais servidores ocupantes dos cargos acima mencionados ingressaram na 
UFBA em concursos públicos realizados nos anos de 1996, 2008, 2012 e 2016, através 
dos editais n° 01, n° 17, n° 01 e nº 2, respectivamente. 

No edital do concurso n° 01/1996, constavam três vagas para o cargo Restaurador, 
para o qual a escolaridade exigida era nível superior completo (sem especificação) e 
conhecimento na área, comprovado através da análise de títulos e currículo pela banca 
avaliadora4.

No Manual do Candidato5, é possível verificar que as provas, de caráter teórico e prá-
tico, abrangiam conteúdos relativos à Conservação Preventiva, Curativa e Restauração, 
dando ênfase à pintura sobre tela e à escultura, como pode ser visto no trecho abaixo:

Prova Teórica: 1. Patrimônio e Bens Culturais. Conceito, classificação, histórico 
da preservação no Brasil. 2. Causas de degradação de obras de arte – agentes 
físicos, químicos e biológicos. 3. Madeira: estrutura, características, biodegrada-
ção. Causas e consequências. 4. A escultura policromada luso-brasileira: a obra 
de talha e a imaginária sacra. Aspectos estilísticos, históricos e técnicos. Noções 
de hagiografia. Cadastramento. 5. Noções de química aplicada à restauração. 
Testes de solubilidade. Prospecções. 6. Processos de imunização, fixação e con-
solidação de uma escultura policromada. 7. Remoção de vernizes e pinturas. 
Critérios, princípios e técnicas. 8. Consolidação de pinturas, identificação de fi-
bras têxteis, fixação de policromias, planificação, costuras, enxertos, reforços de 
bordas. 9. Tipificação das lacunas. Critérios, filosofias e técnicas. Apresentação 
estética de pinturas e esculturas. 10. A importância da conservação preventiva 
dos objetos de museus. 11. Documentação e exames técnico-científicos de pin-
turas e esculturas. Prova prática: 1. Remoção de verniz oxidado em uma pintura 
a óleo sobre tela. 2. Reentelação de uma pintura executada em qualquer técnica. 
3. Fixação de uma escultura em estado de descolamento. 4. Reintegração de 
uma pintura ou escultura. 5. Imunização e consolidação de pinturas em madeira, 
escultura ou talha. 6. Diagnóstico e proposta de restauro de uma pintura ou es-
cultura (FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO, 1996, p. 15-16). 

A prova prática foi realizada no Museu de Arte Sacra (MAS), sendo composta das se-
guintes etapas: diagnóstico, proposta de tratamento e realização de parte da intervenção 
na escultura sacra escolhida previamente pela banca examinadora6.

Em um outro documento, intitulado Plano de Cargos e Salários7, foi possível verificar 
a denominação, a descrição e as atribuições do cargo. O cargo denominado Restaurador/
Especialidade8 tinha como função “restaurar e conservar as obras de arte dos acervos dos 
museus”. Dentre as chamadas “atividades típicas”, estavam: 

restaurar as pinturas sobre suporte de tela e madeira; restaurar as esculturas 
em madeira ou barro, policromadas ou não, de pedra (ou) marfim; controlar a 
conservação e restauração dos monumentos tombados; coordenar e orientar 
trabalhos de restauração e limpeza de quadros a óleo; executar outras tarefas 
da mesma natureza e nível de dificuldade (BRASIL, 1987, n.p.).

4    Informação oral fornecida por Rosana Baltieri.
5    Documento fornecido por Rosana Baltieri, candidata aprovada para o referido cargo.
6    Conforme relato oral de Rosana Baltieri.
7    Documento fornecido por Rosana Baltieri.
8    O cargo Restaurador - Especialidade teve sua denominação modificada para Restaurador – área através da Lei n° 11.233, de 22 
de dezembro de 2005, que altera a Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005. O cargo Técnico em Restauração não teve alterações na 
denominação.
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Conforme publicado no ofício de homologação do resultado final do concurso, no ano 
de 1997, três candidatos foram aprovados para ocupar o cargo de Restaurador na UFBA, 
sendo lotados no Museu de Arte Sacra (MAS)9. Atualmente, apenas um desses candida-
tos ainda atua como TAE, estando lotado na Escola de Belas Artes (EBA). 

Na descrição do cargo, vemos competências relativas tanto à Conservação quanto à 
Restauração. Em relação às provas, os conteúdos perpassam uma grande variedade de 
temas, denotando a busca por um perfil profissional que atendesse às necessidades de 
diferentes tipos de coleções e objetos. Nesse sentido, os critérios do edital correspondiam 
ao tipo de acervo da unidade de destino. Na EBA, onde está lotada atualmente a servidora 
aprovada no concurso de 1996, os profissionais do Núcleo de Conservação e Restaura-
ção de Obras de Arte (NC&ROA/EBA/UFBA) atuam em coleções de gessos clássicos da 
gipsoteca (esculturas, bustos, torsos, placas ornamentais, vasos, florões etc.) e de pintu-
ras de cavalete da Pinacoteca da Escola (APRESENTAÇÃO, 2021). Ainda que o concurso 
não tenha sido realizado para esta unidade, o conteúdo das provas e o perfil descrito para 
o cargo estão também em consonância com a atuação na unidade atual da servidora 
aprovada à época. 

No edital n° 17/2008, constavam duas vagas para o cargo de Técnico em Restau-
ração, que exigia Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo, experiência na 
área e Registro no Conselho Regional competente, caso houvesse. A descrição sumária 
das atividades era restaurar peças danificadas, recompondo as falhas existentes para 
restituir-lhes características originais, sob supervisão, e efetuar trabalhos auxiliares de 
restauração (BRASIL, 2008). Nesta seleção, não houve prova teórica específica nem pro-
va prática para o referido cargo, apenas avaliação de títulos e experiência, de caráter 
classificatório10. 

Conforme documento publicado no endereço eletrônico referente ao concurso11, fo-
ram aprovados oito candidatos, sendo selecionados apenas dois em função do número de 
vagas. A primeira colocada foi lotada à época no MAS. Neste Museu, o trabalho no Ateliê 
de Restauro envolve ações de conservação e restauração de acervos compostos por es-
culturas policromadas e douradas, com suporte em madeira, marfim e terracota, além de 
pinturas sobre tela e sobre madeira, assim como bens integrados à arquitetura, como os 
retábulos e a azulejaria da Igreja e Convento de Santa Teresa, local onde o Museu está 
instalado (APRESENTAÇÃO, 2021). 

Sobre a segunda vaga disponível no edital 17/2008, não foram encontrados regis-
tros de que a candidata aprovada foi nomeada ou assumiu o cargo, nem que os demais 
candidatos foram chamados para o provimento, que também tinha como lotação o MAS.

No edital n° 01/2012, constavam duas vagas, sendo uma para Técnico em Restau-
ração, que exigia Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo, e uma para Res-
taurador-Área, exigindo nível superior na área, sem especificação. Uma retificação do 
edital corrigiu a formação exigida para Curso Superior na área ou áreas afins, e uma nota 
de esclarecimento delimitou quais eram essas áreas afins: Arquitetura, Artes Plásticas, 
Licenciatura em Desenho e Plástica, História e Museologia. 

9    Informação oral fornecida por Rosana Baltieri.
10  Requerida para todos os cargos do edital, exceto para o cargo de Assistente em Administração (EDITAL, 2008).
11  Disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2009/result1fase/2FASE/
ClassA00273.txt>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2009/result1fase/2FASE/ClassA00273.txt
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2009/result1fase/2FASE/ClassA00273.txt
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Na descrição sumária do cargo de Restaurador-Área, estavam as seguintes ações: 
“Restaurar obras de arte. Coordenar e orientar trabalhos de restauração e limpeza de 
obras de arte. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”. Na descrição 
completa de atividades, temos um detalhamento das ações referentes ao cargo: 

Restaurar as pinturas sobre suporte de tela e madeira. Restaurar as esculturas 
em madeira ou barro, policromadas ou não, de pedra sabão, marfim. Controlar 
a conservação e restauração dos monumentos tombados; coordenar e orientar 
trabalhos de restauração e limpeza de obras de arte. Utilizar recursos de Infor-
mática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional (BRASIL, 2012, p. 14).

No conteúdo programático da prova teórica para o cargo de Restaurador-Área, cons-
tavam os seguintes pontos:  

1. História, teoria e deontologia do restauro de bens culturais. Patrimônio cultu-
ral, classificação, conceitos, normas e mecanismos para a sua preservação. 2. A 
materialidade dos bens culturais. Reconhecimento e identificação das técnicas 
construtivas e dos materiais constituintes através de testes, exames organo-
lépticos e laboratoriais. 3. Agentes deteriorantes, patologias dos bens culturais, 
a conservação e o restauro. Diagnóstico do estado de conservação, técnicas, 
equipamentos e materiais empregados na conservação e no restauro de acer-
vos móveis e integrados, incluindo pinturas, esculturas, azulejos e acervos et-
nográficos. 4. A química aplicada na conservação e na restauração de bens 
culturais. Natureza química, normas para preparo e utilização dos materiais no 
restauro. Procedimentos e equipamentos empregados na segurança laboral. 
5. Conservação preventiva e gerenciamento de riscos em ambientes museais. 
Diagnóstico, equipamentos de medição e controle das condições ambientais e 
parâmetros ideais para exposição, armazenagem, manutenção e transporte de 
obras de arte (BRASIL, 2012, p. 22). 

A prova prática, por sua vez, constava da elaboração de relatório técnico escrito, 
contendo “análise e diagnóstico do estado de conservação de uma obra do acervo da 
UFBA” e “proposta de tratamento para a referida obra com indicação de materiais e téc-
nicas específicas”, conforme documento publicado no endereço eletrônico do concurso12. 
A obra apresentada aos concorrentes para a realização da prova prática foi um objeto 
arqueológico13.

Na descrição sumária do cargo de Técnico em Restauração, constavam as seguintes 
atividades: “Restaurar peças danificadas, recompondo as falhas existentes para restituir-
-lhes características originais, sob supervisão. Efetuar trabalhos auxiliares de restaura-
ção” (BRASIL, 2012, p. 16). No conteúdo da prova teórica, estavam abarcados os seguin-
tes temas:  

1. História do restauro; Evolução cronológica das técnicas e dos materiais uti-
lizados na conservação e na restauração de bens culturais. 2. Classificação 
dos bens culturais e os mecanismos para a sua preservação. 3. Identificação e 
controle das patologias associadas aos agentes deteriorantes das obras de arte; 
Técnicas e materiais da intervenção restaurativa. 4. A química aplicada na con-
servação e na restauração de bens culturais; Preparo e utilização de solventes, 

12    Disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/provapratica_restau-
rador.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021.
13    Informação oral fornecida por Mara Lúcia Carrett de Vasconcelos, candidata aprovada para o referido cargo.

https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/provapratica_restaurador.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/provapratica_restaurador.pdf
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adesivos e vernizes; Procedimentos e equipamentos empregados na segurança 
laboral. 5. Exposição, armazenagem, manuseio e transporte de obras de arte; 
Normas e condutas para a manutenção de acervos e coleções em ambientes 
museais (BRASIL, 2012, p. 26).

Na prova prática, foi solicitada a elaboração de relatório técnico contendo análise e 
diagnóstico do estado de conservação de uma obra do acervo da UFBA, não sendo espe-
cificado o tipo de objeto a ser analisado. Assim como na prova para o cargo de Restaura-
dor, o objeto da prova era de natureza arqueológica14. 

Para o cargo de Restaurador-Área, foram aprovados cinco candidatos, sendo sele-
cionado apenas um, em função do número de vagas disponíveis15. Em uma convocação 
seguinte16, houve o chamamento da candidata aprovada em segundo lugar, configurando 
então a ocupação de dois cargos de Restaurador-Área através do referido edital. O mes-
mo aconteceu com o resultado relativo ao cargo de Técnico em Restauração: cinco can-
didatos foram aprovados17, sendo um selecionado na primeira chamada, e outros três em 
convocações seguintes18, gerando um total de quatro cargos ocupados no mesmo edital. 
Dos candidatos selecionados, dois atuam no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), 
um no Museu Afro-Brasileiro (MAFRO), um no MAS e um na EBA.

As vagas abertas pelo edital foram destinadas ao MAE19. O Museu salvaguarda cole-
ções arqueológicas e etnográficas indígenas, compostas por uma extensa diversidade de 
suportes: cerâmicas, líticos, fibras vegetais, ossos, dentes, conchas, madeira, plumária, 
ceras, sementes, dentre outros (APRESENTAÇÃO, 2021). A descrição pormenorizada do 
cargo mencionada acima, no entanto, indica a atuação em “pinturas sobre suporte de tela 
e madeira”, “esculturas em madeira ou barro, policromadas ou não, de pedra sabão, mar-
fim”, o que destoa em grande parte do tipo de coleção presente no acervo do Museu – à 
exceção dos bens em madeira e barro. Da mesma maneira, o conteúdo da prova teórica 
aborda somente questões gerais, não apresentando tópicos específicos relativos a esse 
tipo de acervo. A única relação do conteúdo da seleção com o tipo de coleção presente no 
MAE se deu na prova prática, que teve como caso para análise um objeto arqueológico. 

O acervo do MAFRO, onde foi lotado o segundo selecionado para o cargo de Técnico 
em Restauração no edital n° 01/2012, assemelha-se bastante às coleções etnográficas 
presentes no MAE, no sentido da diversidade de tipos de objetos e seus suportes. As 
coleções africanas e afro-brasileiras são compostas por esculturas em madeira, metal e 
cerâmica, máscaras, adornos, trajes, instrumentos musicais, tapeçarias, dentre outros20. 
Apesar disso, a prova prática não contemplava esse tipo de acervo, visto que foi voltada 
aos objetos arqueológicos.

14    Informação oral fornecida por Celina Rosa Santana, candidata aprovada para o referido cargo.
15   Documento disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/resulta-
do/candidatos_selecinados_restaurador_1336997400503.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021.
16  Documento disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/convo-
ca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica06.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021.
17    Conforme documento disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/
resultado/candidatos_selecinados_tecnico_em_restauracao_1336997457024.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021. 
18   Conforme documentos disponíveis em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_
adm/2012/convoca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica34.pdf> e <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_an-
teriores/tecnicos_adm/2012/Entrevista1702.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021.
19    Informação oral fornecida por Celina Rosa Santana.
20    Informações disponíveis no endereço eletrônico: <http://www.mafro.ceao.ufba.br/pt-br>.

https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/resultado/candidatos_selecinados_restaurador_1336997400503.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/resultado/candidatos_selecinados_restaurador_1336997400503.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/convoca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica06.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/convoca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica06.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/resultado/candidatos_selecinados_tecnico_em_restauracao_1336997457024.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/resultado/candidatos_selecinados_tecnico_em_restauracao_1336997457024.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/convoca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica34.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/convoca%C3%A7%C3%B5es/inspecaomedica34.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/Entrevista1702.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/tecnicos_adm/2012/Entrevista1702.pdf
http://www.mafro.ceao.ufba.br/pt-br
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Neste caso específico, é fundamental fazermos menção, ainda que superficialmente, 
à formação em Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados no Brasil, 
e, mais especificamente, aos conteúdos que compõem as grades curriculares destes cur-
sos. Como apontou Vasconcelos em relação à atuação do conservador-restaurador nas 
coleções indígenas (2020), 

as formações existentes não contemplam os acervos etnográficos e sua tipolo-
gia material, sendo geralmente direcionadas a bens culturais em papel, tela e 
madeira – sendo essa última o único tipo de suporte abordado pelos cursos  de  
formação  que  encontramos  nas  coleções  etnográficas  indígenas. Outros ma-
teriais de composição desses objetos, como por exemplo fibras vegetais, plumá-
ria, ossos e dentes, cera de abelha, não são contemplados (VASCONCELOS, 
2020, p. 183).

No que se refere a outros tipos de coleção, Vasconcelos (2020) também ressalta que 
existe uma gama de outros tipos de bens culturais que também não são abarca-
dos nos currículos das graduações, nem no que se refere aos suportes nem a 
outras especificidades, como coleções arqueológicas, biológicas, zoológicas e 
de instrumentos científicos (VASCONCELOS, 2020, p. 184).

A respeito desse tema, a pouca abrangência da oferta de formação parece dialogar 
com os editais aqui analisados, tanto na descrição dos cargos dos TAEs quanto nos con-
teúdos das provas teóricas, que versam, sobretudo, sobre pinturas em tela e esculturas 
em suportes como madeira ou marfim, excluindo a diversidade de materiais encontrados 
nos acervos do MAE e do MAFRO. Nesse caso, tanto os cursos de formação quanto os 
editais apresentam certo anacronismo, pois ainda se debruçam sobre uma tradição do 
que era considerado “obra de arte”, e não na ideia contemporânea, mais ampla, de bens 
culturais.

No edital n° 2/2016, por fim, havia uma vaga disponível para o cargo de Restaura-
dor-Área, que exigia como requisito uma das seguintes graduações: Restauração, Artes 
Plásticas, Licenciatura em Desenho e Plástica, Museologia ou Arquitetura. Havia, ainda, o 
seguinte adendo: “em relação a estas 4 últimas profissões, o candidato deverá comprovar 
o mínimo de 3 anos de experiência na área” (BRASIL, 2016, p. 4). Na descrição das ativi-
dades típicas do cargo, consta: 

a) Realizar diagnósticos e propostas de tratamento para as obras de arte a 
serem restauradas; b) Conservar e restaurar esculturas nas suas múltiplas téc-
nicas (madeira, barro cozido e marfim, dourados e policromados) e pinturas 
(cavaletes e parietais); c) Orientar trabalhos de conservação e restauração (lim-
peza, consolidação do suporte, desinfestação, fixação da pintura, nivelamento 
e reintegração cromática); d) Desenvolver projetos de conservação preventiva 
de acervos e coleções com a utilização de rotinas e equipamentos específicos, 
incluindo ambientes expográficos e vitrines (BRASIL, 2016, p. 33).

Da mesma maneira que os concursos anteriormente mencionados, a seleção estava 
dividida em duas etapas, prova teórica e prática. Na prova teórica, das 100 questões, 50 
eram específicas da área, sendo distribuídas em cinco tópicos:

1. História, teoria e deontologia do restauro de bens culturais. Patrimônio cultu-
ral, classificação, conceitos, normas e mecanismos para a sua preservação. 2. A 
materialidade dos bens culturais. Reconhecimento e identificação das técnicas 
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construtivas e dos materiais constituintes através de testes, exames organo-
lépticos e laboratoriais. 3. Agentes deteriorantes, patologias dos bens culturais, 
a conservação e o restauro. Diagnóstico do estado de conservação, técnicas, 
equipamentos e materiais empregados na conservação e no restauro de acer-
vos móveis e integrados, incluindo pinturas, esculturas, azulejos e acervos et-
nográficos. 4. A química aplicada na conservação e na restauração de bens 
culturais. Natureza química, normas para preparo e utilização dos materiais no 
restauro. Procedimentos e equipamentos empregados na segurança laboral. 
5. Conservação preventiva e gerenciamento de riscos em ambientes museais. 
Diagnóstico, equipamentos de medição e controle das condições ambientais e 
parâmetros ideais para exposição, armazenagem, manutenção e transporte de 
obras de arte (BRASIL, 2016, p. 15).

A prova prática se constituía da realização de relatório técnico de uma peça do MAS, 
escolhida previamente por uma comissão, no qual deveria constar: “1) Ficha de identifi-
cação; 2) Análise formal; 3) Análise da técnica construtiva; 4) Diagnóstico do estado de 
conservação; 5) Proposta de tratamento com indicação de materiais e técnicas específi-
cas”. Um diferencial do edital foi a definição de pontuações máximas para cada etapa da 
prova prática, em notas que iam de 10 a 20, e também de um barema para a pontuação do 
currículo, que considerava experiência, cursos, treinamentos e capacitações, e titulação 
na área21.  

No edital n° 02/2016, apenas uma candidata foi aprovada22, sendo lotada no MAS. 
Da mesma maneira que no edital anterior, de 2012, a prova teórica abordava conteúdos 
mais gerais; a seleção do objeto da prova prática, no entanto, já dava indicação do tipo 
de acervo com o qual o profissional trabalharia. A descrição das atribuições do cargo, que 
trazia ações como “conservar e restaurar esculturas nas suas múltiplas técnicas (madeira, 
barro cozido e marfim, dourados e policromados) e pinturas (cavaletes e parietais)”, nesse 
caso, também é compatível com o acervo da unidade onde o profissional seria lotado. Ou-
tra indicação estava disponível pela menção de que a prova prática se realizaria no MAS.

Percebemos, no edital n° 02/2016, a convergência de critérios que apareciam de 
maneira distribuída nos editais anteriores. Nesse sentido, no edital, vemos uma maior 
quantidade de critérios de seleção, sobretudo, quanto às exigências de formação na área 
e/ou experiência profissional e currículo. Chama a atenção, também, no edital, o fato de a 
conservação preventiva “de acervos e coleções com a utilização de rotinas e equipamen-
tos específicos, incluindo ambientes expográficos e vitrines” (BRASIL, 2016, p. 33) apare-
cer pela primeira vez na atribuição do cargo – embora o termo conservação já houvesse 
aparecido na descrição do mesmo em editais anteriores.

O edital n°17/2008, por sua vez, destacou-se pela quantidade diminuta de critérios de 
seleção. Esta simplificação das exigências pode ter se dado em função do nível de clas-
sificação do cargo, Técnico em Restauração, pois, neste caso, as atividades do servidor 
devem se dar sob supervisão de um técnico de nível superior. No momento do concurso, 
no entanto, não havia cargo de Restaurador-Área ocupado na unidade para a qual a vaga 
era destinada. Nesse sentido, o edital deixa uma lacuna expressiva, pois iria selecionar 
um servidor que atuaria sem acompanhamento.

21    Documento disponível em: <https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/files/tecnicos/1_-_ufba_edital_retifica-
do_-_14_08_2017.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2021.
22    Como o decreto n° 9.262, de 9 de janeiro de 2018, vedou o provimento de vagas adicionais em relação ao previsto no edital para 
o cargo de Restaurador-Área, neste caso, mesmo que houvesse outros candidatos aprovados no referido edital, não seria possível 
convocá-los para novas vagas, apenas para a vaga inicialmente prevista (BRASIL, 2018).

https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/files/tecnicos/1_-_ufba_edital_retificado_-_14_08_2017.pdf
https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/files/tecnicos/1_-_ufba_edital_retificado_-_14_08_2017.pdf
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De modo geral, todos os editais demonstram a fragilidade da profissão não ser regida 
por uma legislação própria e, ainda, abrem a possibilidade de profissionais com outras 
formações assumirem os cargos. Não há menção quanto à tipologia de acervo a ser 
trabalhada pelo profissional ou à especialidade desejada para ele. Além disso, o termo 
“experiência na área”, presente em alguns desses editais, pode levar a diferentes enten-
dimentos, uma vez que pode se direcionar à área da Conservação e Restauro de Bens 
Imóveis, como a Arquitetura, especialidade cujos profissionais não atuam –  ou não deve-
riam atuar – no âmbito dos bens móveis e integrados.  

Ao longo dos editais, percebeu-se que a descrição das atividades de ambos os car-
gos aqui analisados nunca esteve em total consonância com a atuação real dos servido-
res em suas unidades de lotação. Nesse caso, parece haver relação direta com o fato de 
que o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), 
disposto pela Lei n° 11.091 (BRASIL, 2005), é que determina a descrição e formatação 
dos cargos das IFES. Assim, as chances de modificação dessas regras de recrutamento 
e seleção pelos gestores de pessoas dessas instituições são diminutas (SCHMITZ JU-
NIOR, 2015). Conforme Schmitz Junior et al., 

No PCCTAE estão dispostos, em seu anexo II, os requisitos mínimos para o 
provimento dos cargos. Assim, tais instituições não têm a liberdade para definir 
ou redefinir os requisitos dos cargos constantes em seu quadro, pois só poderão 
agir com previsão legal. Para tanto, o PCCTAE teria de ser alterado por dispo-
sitivo legal (2015, p. 3).

As descrições dos cargos, dessa forma, já estão determinadas pelo PCCTAE e, como 
vimos, não necessariamente condizem com a atuação prática dos servidores. Nesse con-
texto, uma maneira possível de realizar alguma espécie de triagem para a função a ser 
desempenhada pelo técnico seria o direcionamento do conteúdo das provas teóricas e 
práticas. Vale a pena destacar, aqui, que a descrição das atividades do cargo de Restau-
rador-Área sofreu modificações entre os editais 2012 e 2016, o que pode indicar que a 
UFBA tenha atualizado tal descrição somente no edital, já que não havia alteração da lei.

Em relação à realização das provas práticas, podemos inferir que estas, ao deman-
dar a demonstração da habilidade do candidato, podem amenizar as lacunas existentes 
na descrição e atribuição dos cargos que identificamos em nossa análise. Nessas ava-
liações, feitas por uma banca de profissionais da área, os candidatos são submetidos à 
realização de atividades habituais no trabalho do conservador-restaurador. Nesse senti-
do, dentro das limitações de tempo, espaço e recursos, e de possíveis subjetividades na 
avaliação, acreditamos ser fundamental a realização de provas práticas nos concursos 
para cargos TAEs da área. Ao mesmo tempo, foi possível verificar que não houve, nos re-
feridos editais, uma padronização a respeito desse tipo de prova, havendo ocorrência de 
prova prática com realização de intervenção (1996), sem realização de intervenção (2012 
e 2016), e, até mesmo, a não ocorrência deste tipo de prova (2008). 

Ainda sobre a descrição das atividades dos cargos, é importante apontar a dificulda-
de de obter tais informações no contexto institucional. Nos editais analisados, comumente 
menciona-se apenas a descrição sumária. No documento denominado “Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - Descrição do Cargo”, disponível no 
endereço eletrônico da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP)23, não 

23    Disponível em <https://prodep.ufba.br/sites/prodep.ufba.br/files/Atividades_Tipicas_do_Cargo.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2021.

https://prodep.ufba.br/sites/prodep.ufba.br/files/Atividades_Tipicas_do_Cargo.pdf
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constam as descrições das atividades dos TAEs Técnico em Restauração e  Restaura-
dor-Área. Essas informações também não foram encontradas na legislação referente ao 
PCCTAE, as quais deveriam figurar nos anexos. 

As descrições das atividades dos cargos Técnico em Restauração e Restaurador-Á-
rea somente foram obtidas através do contato direto com a PRODEP/UFBA. Outro dado 
fundamental à discussão, que veio à tona durante a pesquisa, é de que a descrição dos 
cargos TAEs não é válida oficialmente, como pode ser depreendido do trecho abaixo pu-
blicado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR):  

A descrição resumida dos cargos TA’s é provisória, devendo ser utilizada apenas 
como referência, uma vez que o Ofício-Circular nº 1/2017/COLEP/CGGP/SAA-
-MEC, de 14 de março de 2017, tornou sem efeito o Ofício-Circular nº 15/2005/
CGGP/SAA/SE/MEC, de 28 de novembro de 2005, que trata da descrição dos 
cargos constantes no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação – PCCTAE. No momento, não há descrição oficial dos cargos da 
carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (UNIVERSIDADE TECNO-
LÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2019).

No Ofício-Circular nº 15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC24, mencionado na citação acima 
e que já não está mais vigente, também não havia menção ao cargo de Restaurador 
nem ao de Técnico em Restauração25. No Ofício-Circular nº 1/2017/COLEP/CGGP/SAA-
-MEC26, que substituiu o anterior, não há listagem de nenhum cargo.

É fundamental, também, ressaltar o fato de que os cargos TAEs nas IFES deman-
dam do servidor, para além das atividades específicas de cada área profissional, outras 
competências, próprias da finalidade de uma instituição educacional. Essa característica 
torna o gerenciamento dos recursos humanos uma atividade complexa, como apontam 
Schmitz Junior et al.:

Os desafios da gestão de pessoas no setor público são os mais diversos e para 
que possam ser tratados é necessário identificá-los pontualmente, descrevê-
-los e dimensioná-los objetivamente. Para se alcançar uma gestão de pessoas 
condizente com as reais necessidades da universidade, é imprescindível que 
se considere a especificidade da instituição, que se distingue de outras organi-
zações públicas pelas suas características voltadas para o ensino, pesquisa e 
extensão (SCHMITZ JUNIOR et al., 2015, p. 11).

No que se refere à titulação requerida pelos editais da UFBA analisados, vemos pou-
ca concordância com os critérios estabelecidos pelo Projeto de Lei n° 1183/2019, atual-
mente em tramitação, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de 
Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de Técnico em Conservação-Restauração 
de Bens Culturais (BRASIL, 2019). Em seu artigo 2°, o projeto indica que o exercício da 
profissão de Conservador-Restaurador caberá: 

24    Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/canalcggp/oficios/oc01505.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2021.
25    O Ofício-Circular nº 15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC se propõe a atualizar a descrição de alguns cargos TAEs que foram autorizados 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão para concurso público. Ainda segundo esse documento, estaria em elaboração 
a relação completa da descrição dos demais cargos ali não citados, que já estaria em fase final de análise pelos órgãos competentes. 
Entretanto, não encontramos tais relações.
26    Disponível em: <https://dgp.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/20/2016/09/Of%c3%adcio-Circular-n%c2%ba-1-2017-COLEP-
CGGP-SAA-MEC-Carreira-PCCTAE.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2021

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/canalcggp/oficios/oc01505.pdf
https://dgp.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/20/2016/09/Of%c3%adcio-Circular-n%c2%ba-1-2017-COLEP-CGGP-SAA-MEC-Carreira-PCCTAE.pdf
https://dgp.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/20/2016/09/Of%c3%adcio-Circular-n%c2%ba-1-2017-COLEP-CGGP-SAA-MEC-Carreira-PCCTAE.pdf
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I – aos diplomados no Brasil em curso superior de conservação-restauração 
de bens culturais, reconhecido na forma da lei; II – aos diplomados no exterior 
em cursos superiores de conservação-restauração de bens culturais, com diplo-
mas revalidados no Brasil, na forma da lei; III   – aos diplomados em cursos de 
mestrado ou doutorado, realizados em escolas reconhecidas na forma da lei, 
observados os seguintes requisitos, cumulativamente: a) área de concentração 
em conservação-restauração de bens culturais; b) elaboração de dissertação 
ou tese versando sobre a mencionada área; c) comprovação de pelo menos 
3 (três) anos consecutivos de atividades técnicas e científicas próprias desse 
campo profissional; IV – aos diplomados em outros cursos de nível superior que 
exerçam a profissão comprovadamente há, pelo menos, 5 (cinco) anos, desem-
penhando atividade técnica e científica de conservação e restauração de bens 
culturais, na data de aprovação desta Lei; V  – aos que tenham concluído cursos 
de especialização na área de conservação-restauração de bens culturais, reco-
nhecidos na forma da lei, observados os seguintes requisitos: a)  carga horária 
mínima exigida pelo Ministério da Educação; b) comprovação de exercício de, 
pelo menos, 4 (quatro) anos em atividades científicas e técnicas próprias do 
referido campo profissional (BRASIL, 2019, art. 2°).

No artigo 3°, por sua vez, são determinados os critérios para exercício da profissão 
de Técnico em Conservação-Restauração de Bens Culturais, sendo este restrito:

I – aos que tenham concluído curso de nível médio específico em conservação- 
restauração de bens culturais, de duração mínima exigida pelo Ministério da 
Educação; II – aos diplomados no exterior em curso de nível médio específico 
em conservação-restauração de bens culturais, cujos diplomas sejam validados 
no Brasil na forma da lei; III – aos que atuam na atividade de conservação e res-
tauração de bens culturais comprovadamente há mais de 5 (cinco) anos e não 
possuem a escolaridade técnica exigida (BRASIL, 2019, art. 3°).

No que se refere ao nível de escolaridade exigido para cada nível de cargo, os edi-
tais analisados estão de acordo com o projeto de lei. No referente, entretanto, ao tipo de 
formação exigida, os editais não se adequam ao que hoje entende-se, ainda que não 
oficialmente, como condição para atuação no âmbito da profissão, pois possibilita que 
candidatos com formações nas consideradas áreas afins possam ser aprovados sem ne-
cessariamente ter o período de experiência mínimo indicado no projeto de lei. 

Em relação ao Projeto de Lei n° 1183/2019, verificou-se um descompasso na denomi-
nação dos cargos do PCCTAE. Nos editais para seleção de TAEs, como vimos, os cargos 
são denominados Restaurador e Técnico em Restauração. No Projeto de Lei, define-se 
que os profissionais da área serão denominados Conservador-Restaurador de Bens Cul-
turais e Técnico em Conservação e Restauro de Bens Culturais. Essa é a nomenclatura 
mais atualizada da área e faz referência à consolidação da Conservação Preventiva e 
Curativa como disciplinas tão importantes quanto a Restauração. 

No contexto apresentado, o projeto de regulamentação da profissão poderia se con-
figurar como um instrumento de apoio não somente para a revisão e a atualização dos 
cargos aqui analisados, mas também, caso aprovado, como um dispositivo importante 
para que essas modificações se efetivassem. 



Mara Lúcia Carret de Vasconcelos; 
Celina Rosa Santana; Elis Marina Mota

ISBN 978-65-00-41614-5 - Seleção e atuação dos profissionais de Conservação e Restauro de bens 
culturais móveis e integrados nas universidades federais: uma análise a partir da Universidade Federal 
da Bahia - p. 595-609

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

607

4� Considerações finais
Este artigo buscou investigar criticamente a seleção e atuação dos servidores Técnico-
-Administrativos (TAEs) relativos à área da Conservação e Restauro de Bens Culturais 
Móveis e Integrados lotados na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Através da aná-
lise dos editais de Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo n° 01/1996, 
n° 17/2008, n° 01/2012 e nº 2/2016, nos quais examinamos os cargos de Restaurador e 
Técnico em Restauração, identificamos questões relativas à descrição e atribuição dos 
cargos, aos critérios de avaliação dos candidatos e à utilização da terminologia da área 
para denominação dos cargos. 

Verificamos que a realização de concursos para os referidos cargos, na UFBA, não 
possui regularidade: entre os editais de 1996 e 2008, há uma lacuna de 12 anos sem cer-
tames. A partir deste último, a frequência de ocorrência de editais aumentou, apresentan-
do um intervalo menor entre os concursos seguintes. Dos quatro editais analisados, três 
apresentavam vagas para o cargo de nível superior, e dois para o cargo de nível médio/
técnico. Apenas um edital, o de 2012, tinha vagas para outra unidade que não fosse o Mu-
seu de Arte Sacra, o que denota uma convergência de vagas para uma mesma unidade. 
A lotação de profissionais da área para grande parte das outras unidades se deu através 
do preenchimento de vagas extras ou remoção. 

Por se tratar de dois cargos com poucas vagas existentes, presume-se que, quan-
do há vagas disponíveis para preenchimento via edital, elas já sejam pré-definidas para 
qual ou quais unidades se destinariam. Portanto, consideramos que a falta de informação 
expressa no edital – sobre onde o profissional selecionado irá atuar – seja um ponto ne-
gativo para se selecionar candidatos mais compatíveis (dentro do possível) para a vaga. 
Este fato ainda se agrava no contexto da estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), que tem a limitação de os cargos não 
poderem ser específicos, ou seja, não prevê subclassificações aos profissionais da Con-
servação e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados dentro de suas áreas de 
especialização, apenas prevê um cargo genérico a todas. A experiência na área poderia 
ser melhor definida nos editais, a fim de especificar melhor qual o perfil de candidato é 
desejável para a vaga daquele edital.

Observamos, ainda, que há uma desarmonia entre a descrição e a atribuição dos 
cargos Técnico em Restauração e Restaurador-Área e a real atuação destes técnicos em 
suas unidades. Esse fato tem provável relação direta com o engessamento do PCCTAE, 
mas, em uma análise mais ampla, também pode estar relacionado à não regulamentação 
da profissão de conservador-restaurador.
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1� Introdução
O Reinado de Ouro Preto é a celebração da devoção à Nossa Senhora do Rosário, São 
Benedito e Santa Efigênia. “A fé que canta e dança” é uma referência ao legado de Chico 
Rei1 e dos negros escravizados que trouxeram sua cultura para o Brasil e “ao mesmo 
tempo em que evoca a ampla memória dos herdeiros da África, se articula à memória 
da comunidade do Alto da Cruz, em Ouro Preto” (GUARILHA, 2015, p. 98). Com sons, 
roupas coloridas, bandeiras e cantos característicos, percorrem as ladeiras da cidade, 
louvando os santos. Os festejos ocorrem no mês de janeiro e contam com a participação 
de guardas de congado de todas as regiões do país e ampla participação da população 
ouro-pretana, demonstrando, assim, que a celebração possui grande valor afetivo para os 
moradores.

Em 04 de agosto de 2000, o IPHAN criou o Registro, Decreto Lei nº 3.551, um ins-
trumento para preservar os bens imateriais do país, fato de grande importância para que 
os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares tivessem uma proteção 
própria, visto que são importantes para a formação cultural do país e das comunidades, 
pois

Esse patrimônio é transmitido de geração em geração e recriado por comunida-
des e grupos em função de sua interação com a natureza e de sua história, incu-
tindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse 
modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade 
humana (PELEGRINI, 2020, p. 71).

1    Conta a tradição que Chico Rei era rei do Congo antes de ser vendido como escravo. Ele conseguiu alforriar seu filho e outros 
negros, organizando-os em torno da Irmandade do Rosário e de Santa Efigênia.
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O Reinado de Ouro Preto foi registrado como Patrimônio Imaterial do município no 
ano de 2019, demonstrando toda a sua importância e representatividade para a localida-
de, pois crianças, jovens, adultos e idosos participam efetivamente de toda a celebração e 
passam a tradição de geração em geração, fortalecendo a cultura local e o patrimônio que 
é vivo e dinâmico. Neste ano, completou 12 anos de celebração2, e, para não perderem 
a tradição, durante a pandemia, realizaram a festividade contando apenas com a guarda 
do Congo e de Moçambique de Ouro Preto. Este trabalho abordará como o reinado se 
adaptou ao novo cenário e o seu desenvolvimento durante a pandemia de Covid-19, visto 
que foi de suma importância que os membros não deixassem de celebrar a sua cultura e 
fé, mesmo com as adversidades e dificuldades desse período. 

2� Metodologia
No ano de 2020, o Reinado de Ouro Preto contou com a participação de 35 guardas3 que 
vieram de várias regiões do país. Entretanto, neste ano de 2021, não foi possível fazer 
as celebrações com a presença de público, e o evento ocorreu de forma on-line, somente 
com a presença da guarda de Congo e Moçambique da cidade. Todavia, para saber como 
foram a adaptação e as mudanças realizadas para que fosse possível fazer um evento se-
guro, manter a tradição e cultura presentes na cidade, o presente resumo teve como base 
de pesquisa uma entrevista realizada com Kátia Silvério que, há 12 anos, uniu-se a um 
grupo de ouro-pretanos que reativaram os festejos que estavam se perdendo na cidade.

Entretanto, para saber como foram a adaptação e as mudanças realizadas para que 
fosse possível fazer um evento seguro, manter a tradição e cultura presentes na cidade, 
o presente resumo se baseia no aporte teórico de Triviños (1987), utilizando a pesquisa 
qualitativa como ferramenta metodológica para trazer os resultados pertinentes. Definida 
por Triviños (1987, p. 120), a pesquisa qualitativa surge como “Uma ideia fundamental que 
pode ajudar a ter uma visão mais clara do que pode chegar a realizar um pesquisador que 
tem por objetivo atingir uma interpretação da realidade do ângulo qualitativo”, essa forma 
de investigação visa inserir os próprios atores sociais como sujeitos no processo da coleta 
de dados etnográficos relativos à sua cultura. Dessa forma, faz-se presente, nesta pesqui-
sa, relatar que a função das autoras se deu de forma investigativa, visando coletar dados 
etnográficos a respeito da cultura da celebração da Festa do Reinado. O autor define seis 
categorias para que se ocorra o processo da pesquisa qualitativa por meio do fenômeno 
social, e o presente trabalho utilizou a categoria participação como instrumento de apoio 
no desenvolvimento do processo, uma vez que esta é definida como “envolvimento do 
sujeito ou adaptação do mesmo a uma situação de estudo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 127).

Sendo assim, considerando as informações prestadas referentes ao aporte teórico, 
foi concedida uma entrevista com Kátia Silvério, uma das líderes e membro da Guarda 
de Congo, que gentilmente nos contou como foi realizada a semana do Reinado frente 

2    Há 12 anos um grupo de ouro-pretanos se reuniu para resgatar a celebração do reinado.
3    No Reinado, o termo ‘guarda’ (ou terno) é usado para designar um grupo específico de ‘dançantes‘: congo , moçambique , can-
dombe, vilão, marujos, catopês, caboclinhos e cavaleiros de São Jorge (4) –  que acompanham a Festa de N. Sra. do Rosário e São 
Benedito, sendo o candombe, o congo e o moçambique de origem africana legítima. As guardas de catupé e vilão não têm coroas 
(SOUZA, 2005, p. 33).
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à pandemia, citando os principais desafios para o acontecimento do evento e as pers-
pectivas futuras provindas dessa nova configuração. Como apoio ilustrativo, utilizaremos 
algumas imagens da celebração realizada neste ano de 2021.

3� Resultados e Discussões
Antes de trazer os resultados e discussões, é importante destacar como é realizado o ritual 
da Festa do Reinado no contexto não pandêmico. Em um sentido geral, a organização da 
manifestação religiosa se inicia no primeiro domingo de janeiro e se encerra no segundo 
domingo, durando oito dias de celebração. No sentido de resgatar sua identidade, cultura 
e memória, esses oito dias contam com uma programação ampla, voltada principalmente 
para a comunidade. Como descreve Guarilha (2015):

A própria semana do Reinado pode ser vista ela mesma como um grande mo-
mento liminar, em que os laços de communitas são avivados pelo trabalho 
coletivo dos congadeiros e de voluntários da comunidade para a preparação 
dos rituais, de comensalidade e da interlocução com as instâncias da estrutura 
social – igreja, poder público etc. (GUARILHA, 2015, p. 90).

A programação do evento festivo conta com um cronograma bem amplo, que, para 
além das fases ritualísticas do evento, são inseridas outras ações culturais, como pales-
tras e oficinas, que têm como objetivo relembrar a memória e identidade da herança cultu-
ral legada pelos afro-brasileiros, através das narrativas históricas deixadas pelas memó-
rias e mitos de Chico Rei. Essas ações são voltadas principalmente para a comunidade e 
têm papel fundamental na construção e resgate do espaço coletivo de pertencimento. O 
ritual da Festa do Reinado é composto das seguintes fases: fincada e retirada das ban-
deiras das santas; bênção das guardas visitantes; reprodução de um cortejo real africano, 
acompanhado por dança e música pelas ruas da cidade; coroação do rei e rainha da co-
munidade negra e celebração comunitária (Bravin e Costa, 2016, p. 115). Vale destacar 
que a bênção das guardas visitantes é realizada nos dois últimos dias do evento, sábado 
e domingo, e conta com um número considerável de grupos de guardas que, durante a 
celebração, preenchem as ruas da histórica cidade de Ouro Preto manifestando suas 
danças e cânticos em louvor.

Seguindo o desenvolvimento da metodologia, este tópico irá trazer os resultados 
obtidos durante a entrevista concedida pela Kátia Silvério, entrevista esta considerada 
um testemunho fundamental vindo de uma das fundadoras da Amirei4, membro capitã5 da 
Guarda de Congo Moçambique e que há 12 anos atua na organização do evento. Kátia 
relata o desafio enfrentado para organizar a Festa do Reinado sem perder a sua essên-
cia. Segundo ela: “Este ano, tivemos que reinventar o reinado sem perder a sua essên-
cia, pois, em um outro contexto, receberia os grupos de visitantes das guardas de outros 
municípios e até de outros estados”. Dessa forma, a capitã, juntamente com os membros 
da Amirei, precisaram trazer uma nova abordagem para a realização do evento, respei-
tando as medidas restritivas impostas pela pandemia, mas ao mesmo tentando integrar 

4    Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia – Amirei.
5    Capitães de Guarda são aqueles que puxam os versos e organizam a guarda (SANTOS, 2005, p. 131)
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a comunidade e o público ao evento. Assim, “as oficinas e palestras foram realizadas 
com público reduzido, com a participação somente do público congadeiro de Ouro Pre-
to, contando com dez pessoas, para não perder o contexto e fortificar os laços”, como 
explica Kátia.

As fases que contemplam o ritual sagrado, como a lavagem da escadaria da igreja 
de Santa Efigênia, foram realizadas somente com a participação das guardas de Congo 
e Moçambique, que já contam cada uma com 40 componentes. Todos os componen-
tes participaram tomando as medidas de seguranças necessárias, utilizando máscaras 
estilizadas pela própria organização da festa. A capitã nos conta que esses dois últimos 
dias sagrados são considerados de significativa importância para a manifestação do 
congado, pois “contam com o apoio de outras guardas vindas de outras regiões, o que 
proporciona um encontro que celebra união e fortificação dos laços”. O registro da festa 
do Congado como Patrimônio Imaterial de Ouro Preto trouxe um diferencial para a reali-
zação do evento no momento certo, pois simboliza não só o reconhecimento por parte do 
poder público, como também apoio através de recurso financeiro destinado à celebração 
do Congado. Esse recurso veio a calhar, pois possibilitou a reinvenção de um novo forma-
to do evento, como relata Kátia. Dessa forma, o recurso foi destinado para a contratação 
de uma equipe de filmagem para gravar e transmitir o evento em formato digital e ao vivo, 
nas fases que compõem os rituais sagrados. A transmissão das oficinas e palestras foram 
divulgadas nas redes sociais e atualmente estão gravadas e disponíveis para acesso 
através do canal do YouTube “Amigos do Reinado”, criado para a realização do evento. 
Essa novidade trouxe para o Congado de Ouro Preto um novo olhar de reconhecimento, 
pois, para Kátia, “O novo formato conectou outros grupos de outros lugares, expandindo a 
manifestação do reinado”. As imagens a seguir, coletadas do canal do YouTube “Amigos 
do Reinado” e do documentário “A fé que canta e dança’‘, produzido por Vinicius Terror, 
ilustram como foi a realização do evento frente aos desafios impostos pela pandemia.

Figura 1: Da esquerda para a direita, live da palestra transmitida durante a semana de realização da festa e live em 
honra a Nsª Sª do Rosário e Santa Efigênia. Fonte: canal YouTube “Amigos do Reinado”.
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Figura 2: Recortes do documentário “A fé que canta e dança”, produzido pelo fotógrafo e documentarista Vinicius 
Terror, em 2021. Fonte: canal YouTube “Vinicius Terror”.

4� Considerações Finais
Diante dos desafios impostos pela pandemia Covid-19 ao longo desses dois últimos anos, 
é perceptível destacar que muitos eventos que trazem um movimento de cunho cultural 
no sentido de relembrar e comemorar a história e resgate de sua identidade tiveram que 
enfrentar grandes desafios na tentativa de se fazer acontecer, e a Festa do Reinado foi 
um deles. Por ser uma celebração comemorativa e ao mesmo tempo sagrada, que há 12 
anos permanece ativa, passou por uma série de adversidades desde a retomada de suas 
atividades, o que possibilitou se reinventar e se fortalecer ao longo desse tempo. Dessa 
forma, o desafio de realizar o evento frente à pandemia trouxe alguns entraves, como a 
ausência física dos outros grupos de guardas que, juntamente com as guardas do Congo 
e Moçambique, encerram o tríduo e o festejo e garantem o fortalecimento do Reinado. 
Porém, trouxe uma perspectiva positiva, a continuidade da conexão com os outros grupos 
e a expansão da manifestação do reinado, uma vez que as plataformas de mídia propor-
cionaram a exibição da celebração por meio virtual, gerando alcance e notoriedade para 
outros lugares que outrora não aconteceria se não tivessem idealizado essa nova estru-
tura para celebração do evento. Conclui-se que a Festa do Reinado de Ouro Preto é a 
festa da resistência, que se reinventou neste ano, marcado por tantas perdas e desafios. 
O Congado e Moçambique de Ouro Preto mostraram que cantar e dançar também é um 
ato de afirmação da nossa identidade e da cultura ouro-pretana. Esses grupos são os que 
verdadeiramente dão significado ao patrimônio edificado, pois usufruem dessa estrutura 
para celebrar a fé.
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1� Introdução
A pandemia da COVID-19 trouxe impactos imensuráveis nos mais diversos setores, como 
sociais, econômicos e políticos. Nas universidades, a impossibilidade de conduzir aulas 
experimentais culminou na não oferta de disciplinas ou na adaptação de atividades práti-
cas, de modo a permitir que os alunos pudessem desenvolvê-las em suas próprias resi-
dências. Aspectos como evasão estudantil, qualidade e adaptação a plataformas on-line 
de ensino, ações de saúde mental e reorganização da estrutura assistencial estiveram 
sempre em discussão e, em contextos em que se julgou possível a adaptação de aulas 
experimentais, o desafio evidente era: como fazer tais adaptações gerando o menor im-
pacto possível na qualidade do ensino? No caso do curso de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais Móveis da UFPel, algumas disciplinas foram adaptadas e aqui com-
partilhamos alternativas de aulas dentro da Ciência da Conservação. Dois temas foram 
selecionados: 1) polímeros: estrutura das cadeias poliméricas e propriedades físicas; e 2) 
medidas de pH e reações de neutralização.
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2� Metodologia
Para o primeiro tema, adaptações foram feitas num experimento em que se prepara um 
polímero pela mistura de polivinil álcool (PVA) com bórax. Na literatura, essa reação é 
encontrada em experimentos sobre slime, “geleca” ou “bolinha que quica”. O procedimen-
to proposto foi o seguinte: 1) num copo, adicionar uma colher de chá de bicarbonato de 
sódio (aproximadamente 6,5g) e, em seguida, 50mL de água boricada, mexer e reservar; 
2) numa tigela, adicionar 60g de cola branca escolar (PVA), algumas gotas de corante 
alimentício (opcional), mexer, observar e documentar a textura da mistura; 3) mexer a 
solução preparada de água boricada com bicarbonato de sódio e adicionar uma colher de 
chá dessa mistura na cola; misturar, observar e documentar a textura, comparando-a com 
a anterior; e 4) repetir o item 3 por mais duas vezes, totalizando três adições.

Para o segundo tema, adaptações foram feitas num experimento frequentemente co-
nhecido como indicador de pH com repolho roxo. O procedimento proposto foi o seguinte: 
1) picar ¼ de um repolho roxo, colocar na panela e tampar, cobrir com água e ferver por 20 
minutos; 2) deixar esfriar e coar, reservando o caldo (extrato); 3) em seis copos, adicionar, 
respectivamente, suco de um limão, um pouco de vinagre, água, álcool, água sanitária e 
um pouco de bicarbonato de sódio dissolvido em água; 4) adicionar, em cada copo, um 
pouco do extrato do repolho roxo; 5) capturar fotos para comparar e discutir as cores das 
soluções obtidas; e 6) adicionar uma colher de sopa da solução de bicarbonato de sódio 
na solução do suco de limão, anotando a mudança de cor observada (se houver). Seguir 
fazendo essa adição para documentar as mudanças de cores, capturando fotos quando 
ocorrerem.

3� Resultados e discussão
Os polímeros são macromoléculas presentes em muitos objetos, incluindo os bens cul-
turais, como pinturas, esculturas, fotografias e objetos de design. Entre outras coisas, as 
características físicas dos polímeros dependem da estrutura das cadeias poliméricas.

Podemos ter, por exemplo, polímeros lineares, ramificados, com ligações cruzadas 
ou em rede (CALLISTER, 2018). Enquanto os lineares apresentam cadeias flexíveis não 
ramificadas, como é o caso do polietileno, os ramificados apresentam ramificações late-
rais nas cadeias principais, o que leva a uma diminuição da densidade no polímero, como 
no caso do polietileno de baixa densidade. Os com ligações cruzadas, por outro lado, 
apresentam cadeias lineares adjacentes unidas a outras em várias posições por meio de 
ligações cruzadas. Isso diminui a mobilidade das cadeias, e muitos dos materiais elásti-
cos são dessa classe. Já os polímeros em rede são redes tridimensionais formadas por 
monômeros multifuncionais que fazem três ou mais ligações covalentes. Por conta disso, 
são geralmente rígidos, e um exemplo são os epóxis.

Em bens culturais, os processos de degradação ou outras transformações químicas 
levam a modificações das estruturas das cadeias poliméricas e consequentes modifica-
ções das suas propriedades físicas (SHASHOUA, 2012), similarmente ao que vimos aci-
ma. Para preservá-los, é importante entender esses processos e, com o objetivo de visu-
alizar essas mudanças de propriedades físicas de uma forma simples e dinâmica, usamos 
o experimento de PVA com bórax.
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Ao misturar PVA e bórax em meio aquoso, tem-se cadeias poliméricas de PVA (Figu-
ra 1a) e íons borato (Figura 1b). Os íons borato podem fazer ligações fracas com grupos 
OH das cadeias do polímero, ligando uma cadeia à outra e formando ligações cruzadas 
(Figura 1c) (NUFFIELD FOUNDATION; ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, 2016). É in-
teressante notar que quanto mais bórax estiver presente no sistema, mais ligações cru-
zadas serão formadas, e menos movimento será permitido para as cadeias, tornando o 
polímero cada vez mais rígido (REZENDE; BRAIBANTE, 2010).

Para visualizar essas alterações de propriedades físicas com a mudança da estru-
tura das cadeias poliméricas, pode-se comparar o comportamento do PVA sem bórax e 
do PVA na presença de quantidades crescentes de bórax, como mostrado na Figura 2. 
Quantidades semelhantes de PVA misturadas com diferentes quantidades de bórax foram 
colocadas sobre um copo de Becker virado com o fundo para cima e, após 10 minutos de 
“escoamento”, fotografias foram obtidas. Fica nítido, portanto, que quanto mais ligações 
cruzadas se tem nesse sistema (aumentando de ‘a’ para ‘d’), menos flexível fica o políme-
ro. Essa propriedade influencia diretamente nas características de, por exemplo, tintas, 
vernizes e adesivos utilizados na produção, conservação e restauro dos bens culturais. 
O vídeo desse experimento pode ser acessado no canal do YouTube “Química, Arte e 
Autenticação” (PUGLIERI, 2021).

(a)      (b)     (c) 

Figura 1: Representações das estruturas de PVA (a), íon borato (b) e 
íons borato ligados às cadeias do PVA (c). As representações foram 
baseadas naquelas disponíveis em NUFFIELD FOUNDATION e ROYAL 
SOCIETY OF CHEMISTRY (2016).

(a)  (b)  (c) (d)
Figura 2: Fotografias de PVA sem bórax (a), PVA com uma colher de chá da solução de água boricada com bicarbo-
nato de sódio (b), PVA com duas colheres de chá da solução de água boricada com bicarbonato de sódio (c) e PVA 
com três colheres de chá da solução de água boricada com bicarbonato de sódio (d). As fotografias foram obtidas 
após 10 minutos de “escoamento” sobre os copos de Becker e evidenciam como o aumento do número de ligações 
cruzadas nos polímeros muda suas propriedades físicas.



Thiago Sevilhano Puglieri;  
Laís Sidou

ISBN 978-65-00-41614-5 - Desafios na formação do conservador-restaurador durante a pandemia 
COVID-19: alternativas para o ensino remoto de Ciência da Conservação - p. 618-623

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

621

Outro fator que altera propriedades físico-químicas de polímeros é o pH do meio. O 
pH está envolvido em muitos processos químicos nos bens culturais e, frequentemen-
te, relaciona-se com degradação. Em objetos de papel, por exemplo, a acidez promove 
degradação, e um dos tratamentos para sua conservação é a desacidificação, que é a 
neutralização do ácido através da adição de uma base. Nesse processo, a compreensão 
de pH, de medidas de pH e de reações de neutralização é fundamental. Medidas de pH 
são utilizadas tanto na investigação do estado de conservação de bens culturais quanto 
em atividades de conservação preventiva e restauração. Essas medidas podem ser feitas 
com o uso de pHmetros ou indicadores visuais de pH e, neste experimento, demonstra-se 
o uso de indicadores naturais como alternativa pedagógica para entender os indicadores 
visuais. O uso de indicadores naturais é bastante conhecido na literatura (TERCI; ROSSI, 
2002; GOUVEIA-MATOS, 1999; GEPEQ, 1995) e aqui trabalhou-se com extrato de repo-
lho roxo.

Os indicadores visuais de pH se baseiam em substâncias que mudam de cor de acor-
do com o valor de pH do meio. Seis diferentes soluções (ou líquidos) foram selecionadas, 
contendo diferentes valores de pH: suco de limão, vinagre, álcool, água, água sanitária 
e solução de bicarbonato de sódio. A Figura 3a mostra os resultados obtidos, sendo que 
as cores referentes a diferentes pHs também podem ser observadas na literatura (CAR-
DOSO et al., 2012). Apenas como exemplificação, vemos as colorações verde e amarelo 
para alguns pHs básicos e vermelho para alguns pHs ácidos. A partir disso, pode-se fazer 
o uso dessas soluções para exemplificação do processo de desacidificação. Nesse caso, 
ao misturar a solução do suco de limão com a solução de bicarbonato de sódio, observa-
-se a mudança de coloração de vermelho (ácido) e verde (básico) para roxo na mistura, 
indicando que foi atingido um pH próximo à neutralidade, com coloração semelhante à de 
água misturada com o extrato de repolho roxo.

(a) (b)

Figura 3: (a) Fotografias das soluções com diferentes pHs usadas no experimento antes (imagem superior) e de-
pois (imagem inferior) da adição do extrato de repolho roxo. (b) Fotografias das soluções usadas para o experimento 
de desacidificação da solução de limão com a solução de bicarbonato de sódio. A imagem superior é de antes, e a 
imagem inferior é de depois da neutralização. O copo de água misturada com extrato de repolho roxo foi inserido com 
propósitos comparativos, indicando a coloração de pH próximo à neutralidade.
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4� Considerações finais
O ensino de temas ligados à Ciência da Conservação na modalidade remota demandou 
adaptação e reestruturação de atividades práticas dentro do plano de ensino de discipli-
nas do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel. Ao pla-
nejar essas alterações, priorizamos experimentos cujos materiais fossem de fácil acesso 
e que pudessem ser executados com segurança dentro do ambiente residencial pelos 
alunos. As atividades foram propostas com o objetivo único de auxiliar na visualização e 
compreensão de determinados fenômenos, devendo ser contextualizadas em conteúdos 
teóricos específicos.

Com os experimentos, os alunos puderam melhor assimilar como as estruturas das 
cadeias poliméricas afetam as propriedades físicas dos polímeros, como é o funciona-
mento de um medidor de pH visual e como funciona uma reação de neutralização.

O processo de aprendizagem de questões relativas à Ciência da Conservação foi 
enriquecido pela realização dos experimentos propostos ao permitir que os estudantes 
interagissem com o conteúdo. Ressaltamos a importância da contínua avaliação e refor-
mulação de práticas didáticas da Ciência da Conservação, buscando estender a acessi-
bilidade das mesmas, democratizando o acesso ao conhecimento e minimizando os im-
pactos de situações não convencionais na aprendizagem. Destacamos ainda que essas 
atividades podem ser usadas em outras áreas do conhecimento, incluindo o ensino médio 
de química.
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1� Introdução
A memória coletiva é o que distingue um grupo do outro, e essa memória deve ser nutrida 
constantemente. Para tanto, pequenos arquivos e centros de memória, cujo objetivo é 
a construção e manutenção de memórias e histórias, são cada vez mais valorizados. O 
presente artigo traz uma breve análise de produtos largamente utilizados em domicílios, 
escritórios e escolas brasileiras e que, eventualmente, possam vir a integrar objetos pas-
síveis de patrimonialização, seja pelas organizações que as produzem, seja por institui-
ções de guarda de acervos.

Um ponto norteador para essa pesquisa foi o contato de uma das autoras com acer-
vos escolares no estado do Rio de Janeiro. Nota-se que a diversidade de materiais que 
podem ser requeridos como acervo é imensa, além do fato de os artefatos se tornarem 
objetos de memória sem que haja uma preocupação com sua permanência durante a sua 
produção. Desse modo, a preocupação com a preservação adequada é constante.

2� Metodologia
A partir de temas abordados no curso “Química para Conservação e Restauro de Papel”, 
ministrado em 2020, fez-se um levantamento dos materiais e sua compatibilidade quími-
ca com papéis. A carga horária do curso foi de 30 horas, distribuídas em encontros de 2 
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horas e meia, de forma on-line síncrona. A proposta do trabalho orientado pela professora 
era que os alunos pudessem estudar os fenômenos de degradação em suas casas, com 
materiais do cotidiano, a fim de tornar a aprendizagem significativa (AUSUBEL et al., 
1980; NOVAK,1984).

As amostras foram produzidas em recortes de folhas de papel de fibra de madeira 
da marca Canson, 300g/m², comercializadas em blocos com 12 folhas, cujas especifi-
cações do fabricante informam ser naturalmente branca, sem a utilização de branque-
adores ópticos. Para a escolha do papel, levou-se em consideração os múltiplos usos 
feitos com esse tipo de papel, desde desenhos escolares até cartões, convites, certi-
ficados etc. Foram feitos dois tipos de amostras em quatro recortes com medidas de                                                                             
9cm x 6cm, e cada amostra foi preenchida com oito diferentes fitas e cinco diferentes 
colas. A escolha dos adesivos se deve ao fato de serem materiais acessíveis, de uso co-
mum em escolas e escritórios. Algumas fitas e adesivos testados podem ser encontrados 
também junto a objetos de acervos, como fitas crepe para fechamento de embalagens 
de transporte (em reforços de caixas de papelão), fita mágica para inscrição em lombada 
de livros e para remendos emergenciais em documentos a serem microfilmados, “cola 
quente” (bastão de silicone) em montagens de exposições e fita kraft para o fechamento 
de molduras.

As amostras foram identificadas com as letras A, B, C, D, sendo A e B destinadas 
ao experimento com fitas adesivas, e C e D para testar as colas. A preparação dos mo-
delos foi feita na data de 11 de outubro de 2020, período de transição entre a estação 
seca e a estação chuvosa no centro-oeste. No momento da preparação das amostras, 
as condições climáticas no recinto eram de 27,8°C de temperatura e 49% de umidade 
relativa do ar, medidas com um termo-higrômetro digital (Figura 1). A verificação do pH 
foi feita concomitantemente à preparação das amostras (Figura 2). A aplicação das co-
las foi feita a partir das respectivas  embalagens, sem o uso de instrumentos para apli-
cação, com exceção da cola quente  que necessita de uma pistola elétrica para aquecê-
-la e torná-la maleável.

Figura 1 e 2: Preparação das amostras, medição de tem-
peratura, umidade relativa do ar e do pH dos adesivos.

A princípio foi escolhido um armário de 
banheiro, localizado sob um lavatório, para 
abrigar as amostras que ficariam expostas 
a condições inadequadas de conservação. 
Em momentos diferentes do dia, os índices 
de temperatura e umidade dentro do armá-
rio eram melhores que os observados fora 
do móvel. Passada uma semana após a co-
locação das amostras, observou-se que o 

lugar não apresentaria condição de degradação suficiente para modificar as amostras em 
um curto espaço de tempo. Nessa data, as amostras foram colocadas aderidas ao vidro 
da janela basculante de um banheiro, voltadas para uma área externa, onde há incidência 
de luz solar direta e ampla variação de temperatura e umidade ao longo do dia.



Ivy Souza da Silva; 
Maria Isabel Spitz Argolo

ISBN 978-65-00-41614-5 - Ensaio sobre a degradação de fitas adesivas e colas domésticas em suporte 
papel: experimentos possíveis durante a pandemia de COVID-19 - p. 624-627

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

626

3� Resultados e discussão
Assim definido o local onde as amostras ficariam expostas, o monitoramento das varia-
ções de umidade relativa do ar e de temperatura começou a ser realizado, pois acredi-
tava-se ser a variação de umidade (assim como a temperatura) o fator mais ativo sobre 
as amostras, conforme discutido por Fritoli (2012). O período de exposição coincidiu com 
o fim do período de seca na região centro-oeste do Brasil, mais precisamente na cidade 
de Brasília, onde se desenvolveu a pesquisa. Foi possível observar que a variação de 
umidade é a mais acentuada. A amplitude térmica entre os dias 11 e 16 de outubro foram 
as maiores, com variações de 14,8°C em um dia. Entre os dias 17 de outubro e 13 de 
novembro, a amplitude térmica foi menor, em torno dos 8°C. A variação de umidade é o 
fator predominante de dano para as amostras. A umidade média da região para o período 
do ano não é tão baixa quanto nos meses de julho. Contudo, as variações de umidade 
chegam a ser de 50% em um período de 24h.

As fitas adesivas testadas apontaram resultados diversos (Figura 3). As fitas de núme-
ro 1, 2, 3 da amostra B foram as que mais alteraram com a exposição à luz e as variações 
de umidade e temperatura. As fitas de número 5 e 8 sofreram leve alteração de cor, e as 
fitas 6 e 7 nada modificaram durante o ensaio. Quanto à capacidade de colagem, as fitas 
que mais apresentaram perdas foram as de número 1, 2 e 5. As demais fitas não se mos-
traram frágeis no quesito colagem. O pH de todas as fitas apresentou mudança, tornando-
-se mais ácidas, com diminuição de 1 ponto na escala de pH para as amostras 1 e 5. 

A amostra com colas (Figura 4) após o tempo de exposição apresentou os seguintes 
resultados: quanto à aparência, os itens 1, 2 e 4 não apresentaram qualquer tipo de alte-

ração estética. O item 3 mostrou-se leve-
mente amarelado, e o 5 sofreu severa alte-
ração de cor, passando de uma substância 
transparente para um amarelo leitoso. 
Quanto à flexibilidade, nenhuma das colas 
apresentou alteração. O pH das colas apre-
sentou ligeira diminuição de 1 ponto. A ca-
pacidade de colagem não foi testada nessa 
amostra.

Como resultado das análises sobre o 
uso das fitas adesivas, observou-se que 
uma parcela dos produtos comercializados 
e utilizados em escritórios e escolas (fitas  
tipo Durex e fita mágica) apresentam po-
tencial de dano menor ou de longo prazo 
que as demais fitas analisadas. Quanto aos 
adesivos testados, além do surpreendente 
pH dos adesivos mais comuns, as amos-
tras apresentaram bom desempenho, com 
exceção do silicone em bastão.

Figura 3: Comparação entre as amostras de fitas 
adesivas antes e depois do experimento.
Figura 4: Comparação das amostras de adesivos.
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4� Considerações finais
Embora os profissionais da área de conservação conheçam os potenciais danos cau-

sados pelas fitas adesivas e colas comuns, as pesquisas sobre tais produtos na biblio-
grafia brasileira são escassas. Um ensaio como esse pode colaborar com o discurso do 
conservador-restaurador quando consultado sobre o uso dos materiais testados.

O tempo de exposição das amostras foi curto, mas o suficiente para indicar altera-
ções importantes nas amostras analisadas, a depender das condições de conservação. 
Vale ressaltar que este trabalho visa à observação de produtos populares no Brasil e 
largamente utilizados fora dos ambientes institucionais de preservação, e, mesmo que os 
resultados tenham se mostrado inalterados, as autoras não recomendam  o uso desses 
produtos para fins de conservação de bens culturais.
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1� Introdução
A presente pesquisa descreve o processo de consolidação do repositório institucional da 
Fundação de Arte de Ouro Preto. Localizada no Complexo Cultural Casa Bernardo Gui-
marães, a Biblioteca Murilo Rubião, da presente fundação, tem um acervo especializado 
em patrimônio cultural, composto por quase 10 mil títulos. Em 2019, a biblioteca realizou 
533 atendimentos e 616 empréstimos. Cerca de 10% de seu acervo, aproximadamente 
mil documentos, são relatórios de conclusão do curso técnico em conservação e restau-
ração de bens móveis, oferecido pela Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade 
(EARMFA), unidade da FAOP. A Fundação é uma unidade de ensino ligada à Secretaria 
de Cultura do Governo do Estado de Minas Gerais. A formação oferecida pela Fundação 
é uma iniciativa pioneira (1971), sendo atualmente apontada pelo MEC como única inicia-
tiva pública de formação técnica em conservação e restauração.

Além de sua importância do ponto de vista do ensino, a Fundação destaca-se tam-
bém pelo serviço que presta às comunidades mineiras detentoras de bens culturais. A 
formação técnica tem componentes curriculares teóricos e práticos e, para obtenção do 
título, cada aluno precisa conduzir, sob orientação do corpo docente, a restauração de um 
bem cultural em suporte papel, uma pintura e uma escultura. Esses bens são indicados 
pelas próprias comunidades e avaliados pelo corpo técnico da Fundação antes de serem 
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destinados à restauração na EARMFA. Destaca-se que aproximadamente 62% do patri-
mônio cultural material brasileiro está em Minas Gerais. A FAOP realizou em 2019 mais 
de 60 intervenções em bens culturais, atendendo 22 comunidades mineiras. Atualmente 
existem outros 134 trabalhos em andamento12. Cada uma dessas restaurações implica a 
elaboração de um relatório técnico de final de curso, que consiste de identificação, docu-
mentação fotográfica, descrição, testes científicos, análise formal, estilística e iconográfi-
ca, além da proposta e do tratamento realizado.

Atualmente esses relatórios são depositados fisicamente na Biblioteca Murilo Ru-
bião, onde estão acessíveis à comunidade. Entretanto, até o fim de 2020, a biblioteca não 
dispunha de um sistema informatizado para salvaguardar esse acervo valoroso sobre o 
patrimônio cultural brasileiro. Sua preservação, bem como o acesso e consulta a esses 
dados, dá-se em meio físico. Essa realidade agravou-se frente à emergência sanitária da 
Covid-19, que interrompeu a formação presencial dos alunos e, em consequência, a con-
sulta ao acervo da Biblioteca Murilo Rubião. Por outro lado, essa realidade ensejou que 
alunos do último módulo do curso técnico, em fase de elaboração de seus próprios relató-
rios finais, frente à necessidade de consulta a outros relatórios, buscassem soluções. Em 
parceria com a Fundação, a partir de edital de fomento à cultura no Estado de Minas no 
contexto da pandemia, iniciou-se um projeto de consolidação de repositório institucional 
de relatórios de conclusão de curso – relatórios técnicos de restauração – com o objetivo 
de ampliar o acesso e a visibilidade da prática e pesquisa em conservação e restauração 
realizada na Fundação.

2� Metodologia
Buscou-se efetivamente estabelecer uma plataforma virtual de disponibilização de acervo 
para a comunidade interna. No contemporâneo, os objetos de conservação e restauração 
são reconhecidos a partir de sua capacidade simbólica para a sociedade (MUÑOZ VIÑAS, 
2005, p. 43). Portanto, esta tem papel central nesse processo de diálogo que reinaugura 
a obra em sua contemporaneidade. No caso da conservação e da restauração de bens 
culturais, é imprescindível que essas atividades sejam precisamente documentadas e 
que esse relatório, o conhecimento científico produzido por essa atividade, retorne para 
a sociedade a quem se destina o ato de conservar ou restaurar o objeto. Repositórios se 
colocam como uma ferramenta para assegurar o implemento da via verde de Stevan Har-
nad, que estabelece caminhos para o acesso aberto à informação científica:

a via dourada, produção e disseminação de periódicos eletrônicos na rede; e a 
via verde que preconiza a criação de repositórios para ordenar e divulgar produ-
ção científica (LEITE, 2009, p. 7).

Além da disseminação da informação, repositórios prestam contas às sociedades dos 
estudos desenvolvidos pelos países, sendo frequentemente implantados de forma consor-
ciada aos ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia3. Inicialmente, estabeleceu-se 

1   https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/6014-faop-faz-primeira-entrega-de-obras-restauradas-em-2020
2   https://jornalvozativa.com/cultura/faop-entrega-mais-de-50-obras-restauradas-as-comunidades-mineiras-em-2019/ 
3   https://ibict.br/informacao-para-a-pesquisa/repositorios-digitais
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uma parceria com o Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade Federal de 
Ouro Preto (Sisbin/UFOP), que ao longo de todo o processo de implantação do reposi-
tório esteve disponível para a troca de informações técnicas sobre sistemas de acesso à 
informação. Estabeleceram-se reuniões entre o Sisbin, corpo discente e corpo técnico da 
Fundação e, posteriormente, apenas entre o corpo discente e técnico da Fundação, para 
se estabelecer diretrizes e grupos de trabalho interdisciplinares com objetivos específicos 
até a publicação da primeira versão do repositório, identificada como projeto-piloto. A es-
trutura analítica do projeto definiu os seguintes marcos: planejamento, termo de abertura 
do projeto e execução, sendo essa composta pelos grupos de trabalho arquitetura do 
sistema e arquitetura da informação.

A arquitetura do sistema consiste em reunir os subsídios materiais para a implanta-
ção de um sistema virtual e trabalhar esses subsídios para a formatação de um ambiente 
virtual de salvaguarda documental. Os parâmetros desse ambiente são estabelecidos a 
partir de determinantes materiais e bibliológicos. A partir de Sayão e Marcondes (2009), 
optou-se pela utilização do DSpace, uma ferramenta de código aberto utilizado pelas 
instituições brasileiras de forma consorciada com o MCTI4, constituindo uma opção de 
plataforma para o gerenciamento seguro desse conhecimento.

A arquitetura da informação consiste na elaboração de uma política de guarda, depó-
sito e acesso aos diversos grupos documentais que podem compor o acervo. Essa etapa 
define diretrizes para o trabalho de alimentação da plataforma e por isso se relaciona 
diretamente com a arquitetura do sistema e determina os tipos de políticas a serem ado-
tados. Esses grupos de trabalho cumprem etapas adaptadas a partir de Leite (2009) para 
a implantação de repositórios institucionais.
Tabela 1: Etapas para a implantação de repositórios institucionais (LEITE, 2009) 

1� Planejamento 2� Implementação 3� Assegurando a 
participação da comunidade

1.1 Custos 2.1 Escolha da plataforma 3.1 Marketing e povoamento do 
repositório

1.2 Equipe capacitada 2.2 Metadados 3.2 Avaliação e indicadores de 
desempenho do repositório

1.3 Análise contextual 2.3 Diretrizes para a criação de 
comunidades

3.4 Estratégias transversais para 
constituir um sistema global e 
aberto de gestão e comunicação 
do conhecimento científico

1.4 Definição e planejamento 
dos serviços

2.4 Fluxos

1.5 Avaliação das necessidades 
da comunicação

2.5 Elaboração de políticas

4    https://ibict.br/tecnologias-para-informacao/dspace
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3� Resultados e discussão
Atualmente, um grupo de trabalho interdisciplinar discute os contornos da Política de In-
formação que estabelece os usos do repositório nesta primeira fase, o projeto-piloto. Nes-
sa etapa da pesquisa, apresentam-se as diretrizes dessa política.

Compete à Biblioteca Murilo Rubião, à Gerência de Conservação e Restauração da 
diretoria da Escola de Arte Rodrigo Melo franco de Andrade e à Gerência de Aquisições, 
Logística e Manutenção o desenvolvimento, implantação e manutenção do repositório, 
que deverá ter capacidade de integração com sistemas nacionais e internacionais, obser-
vando-se o uso de padrões e protocolos de integração, em especial aqueles definidos no 
modelo Open Archives.

O Repositório destina-se inicialmente a abrigar relatórios técnicos já apresentados 
em formato virtual e entregues como requisito para a aprovação no Curso Técnico de 
Conservação e Restauração de Bens Móveis, da Escola de Arte Rodrigo de Melo Franco 
de Andrade, e será de acesso restrito à comunidade interna nessa fase piloto. O povoa-
mento do repositório será realizado pela Biblioteca Murilo Rubião, pela sua capacidade 
técnica de promover o registro adequado da produção científica. Os documentos são 
submetidos exclusivamente em arquivos no formato PDF (Portable Document File). O 
tamanho individual de cada arquivo a ser inserido não pode ultrapassar 25 MB, a fim de 
otimizar o download e leitura. Todo depositado será acompanhado por metadados, a fim 
de apoiar a difusão e a preservação do conteúdo.

Todos os itens do repositório estão protegidos pelos seus direitos autorais originais, 
com todos os direitos reservados ao autor. O direito autoral do trabalho depositado perma-
nece sendo do autor. Todas as publicações são disponibilizadas no repositório segundo o 
licenciamento da versão mais atualizada do Creative Commons para o Brasil, que atribui 
uso não comercial e veda a criação de obras derivadas. Para o cumprimento e ampliação 
dessa política, a Fundação estabelecerá mecanismos de estímulo e ações de divulgação 
e integração. A implementação da política poderá suscitar a elaboração, discussão, regu-
lamentação e estabelecimento de outras políticas e mecanismos específicos de forma a 
garantir o pleno funcionamento do repositório institucional.

Essas diretrizes apresentadas contemplam a arquitetura do sistema e da informação 
e têm a validade do projeto-piloto de implantação do repositório, devendo ser aprimoradas 
de forma a abarcar as novas possibilidades técnicas e éticas que o uso da ferramenta 
possa indicar futuramente.

4� Considerações finais
Considerando a realidade do campo da Conservação, campo autônomo do conhecimento, 
com filosofia, ética, princípios e realidades particulares, cumpre destacar a importância da 
democratização ao acesso à informação científica que realiza. Por se tratar de um campo 
do conhecimento que prescinde do sujeito moderno, insere-se no âmbito da modernidade, 
tendo sua organização tardia (MUÑOZ VIÑAS, 2005).

A formação de espaços comuns do conhecimento em conservação-restauração or-
ganiza o saber-poder exercido pelo campo. Com a organização do repositório institucional 
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da FAOP, todas as instituições de ensino brasileiras que mantêm continuamente a forma-
ção técnica ou superior em conservação-restauração possuem repositórios virtuais que 
salvaguardam a reprodução científica que realizam5.

A organização de um repositório temático da produção científica em conservação-
-restauração em língua portuguesa torna-se, portanto, factível. Essa iniciativa contribui 
com a visibilidade da produção científica, que é preponderante à regulamentação de uma 
profissão. Além disso, contribui para dissipar o ambiente de insegurança epistemológica 
que muitas vezes atravessa a prática em conservação e restauração.

• Referências
LEITE, F. C. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação científica brasi-
leira: repositórios institucionais de acesso aberto. Brasília: IBICT, 2009.

MUÑOZ VIÑAS, S. Contemporary Theory of Conservation. Burlington: Elsevier, 
2005.

SAYÃO, L. F.; MARCONDES, C. H. Software livre para repositórios institucionais: alguns 
subsídios para a seleção. In: SAYÃO, Luis et al. Implantação e gestão de repositórios 
institucionais: políticas, memória, livre acesso e preservação. Salvador: Edufba, 2009. 
p. 23-54.

5    São eles: repositório institucional da UFMG (https://repositorio.ufmg.br/), página mantida pelo curso de Conservação e Restauro 
do IFMG (https://restauro.ouropreto.ifmg.edu.br/), repositório institucional da UFRJ (https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/4664) e re-
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1� Introdução
A Galeria Curto Circuito de Arte Pública conta com um acervo de arte contemporânea 
exposto ao ar livre por toda a extensão do Parque Tecnológico da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), um espaço que abriga empresas interessadas em inovação e 
desenvolvimento tecnológico. Composta por obras tridimensionais e murais de diversas 
materialidades, a Galeria procura, através de exposições permanentes e temporárias, pro-
porcionar ao visitante um ambiente de experiências entre a arte, a tecnologia e a inovação.

No entanto, apesar da interação com a sociedade, uma obra localizada a céu aberto 
apresenta um grande desafio para os conservadores-restauradores, tendo em vista sua 
relação direta com fatores físicos, químicos, ambientais e antropológicos, que a torna mais 
suscetível às ações de deterioração do que quando exposta em ambientes controlados. 
Segundo Pullen e Heuman (2007, p. 4), essa constante interação impossibilita o estabe-
lecimento de um equilíbrio ideal e duradouro, levando os profissionais a desenvolverem 
metodologias rotineiras para o controle e a manutenção do estado de conservação dos 
materiais que compõem os acervos, como forma de retardar e/ou minimizar os danos. Tal 
fato evidencia a importância de estudos prévios acerca dos elementos compositivos das 
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obras expostas e das condições do ambiente onde estão inseridas. Além disso, deve ser 
considerada a intenção do artista (conceito), pois as obras apresentam características mo-
derno-contemporâneas, sendo necessário que a função e significado sejam preservados, 
conforme apontam Wharton e colaboradores (1995, apud MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 87).

Assim sendo, inserido no projeto de extensão “Curto Circuito: Arte, Ciência e Inova-
ção”, o Núcleo de Conservação e Restauração da Galeria Curto Circuito foi desenvolvido 
para a realização de estudos e reflexões sobre as obras e as condições ambientais que 
influenciam seus processos de degradação, visando à preservação das esculturas e, prin-
cipalmente, dos valores que elas representam para a comunidade. 

Com as dificuldades encontradas no ano de 2020 para realização das atividades 
presenciais do projeto devido à pandemia de Covid-19, o Núcleo continuou seus estudos 
relacionados ao ambiente e ao acervo, mas também realizou entrevistas remotas com 
os artistas que elaboraram as obras e com os gestores da galeria para complementar as 
pesquisas e atender às demandas de conservação e restauração necessárias. Dessa for-
ma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as questões levantadas ao longo 
das entrevistas que são de suma importância para orientar as ações de preservação das 
obras da Galeria Curto Circuito. 

2� Metodologia
A Galeria Curto Circuito foi inaugurada em 2017, através do projeto de extensão “Curto 
Circuito: Arte, Ciência e Inovação”, quando o Parque Tecnológico em parceria com a Es-
cola de Belas Artes elaboraram um edital para que fossem selecionados os projetos de 
obras que integrariam o 1º Ciclo de obras expostas pela Galeria. A partir de então, o Par-
que anualmente lança o edital que dá seguimento aos ciclos de exposição e aquisição de 
obras, movimentando as obras dos ciclos passados para outros pontos do Parque. 

Com isso, alunos do curso de graduação em Conservação e Restauração da UFRJ, 
durante a disciplina Conservação e Restauração de Esculturas II, começaram a reali-
zar estudos que pontuaram sobre o estado de conservação das esculturas presentes na 
Galeria, as principais causas de suas deteriorações e indicaram algumas propostas de 
tratamento. Posteriormente, esses estudos foram apresentados ao Parque Tecnológico, 
evidenciando que algumas obras sofriam seriamente com os efeitos da exposição ao ar 
livre e necessitavam de ações de conservação. Assim, inseridas no projeto “Curto Cir-
cuito: Arte, Ciência e Inovação” e coordenadas pelo Laboratório de Pesquisas e Estudos 
para Conservação e Restauração de Esculturas (LaPECRE/UFRJ), foi criado o Núcleo de 
Restauração da Galeria Curto Circuito, que tem seu início no segundo semestre de 2019, 
com o inventário das obras, início dos exames para diagnóstico e os estudos ambientais 
(levantamento de dados de temperatura, umidade, radiação solar e poluição atmosférica; 
análise do solo, da água da baía próxima ao Parque e de chuvas; estudos de vegetação), 
enquanto terminavam as reformas do espaço físico do Núcleo e a compra de materiais 
necessários para intervenções nas obras. 

As primeiras obras selecionadas para estudos mais aprofundados do Núcleo foram: 
Identidade Temiminós, do 1º ciclo; Recicláveis? e Liberdade e Servidão, ambas do 2º ciclo 
(Figura 1). Essas obras foram escolhidas primeiramente pelo seu estado de conservação, 
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suas identidades visuais se encontravam alteradas, e por estarem localizadas em áreas 
de entrada de edifícios do Parque, com grande fluxo de pessoas. São trabalhos consti-
tuídos majoritariamente de polímeros e metais, que resistem diariamente às condições 
climáticas, à presença de microrganismos, resíduos de pequenos animais e estão sujeitos 
a vandalismos.

Figura 1: Identidade Temiminós (2017), Gabriel Barros. 300x200x100cm (à esquerda);  Recicláveis? (2018), Thales 
Valoura. 200x200cm (ao centro); Liberdade e Servidão (2018), Cristiano Nogueira, 260x206x206cm.

Com o avanço da pandemia e a incerteza do retorno às atividades presenciais para 
intervir nas obras, a equipe do Núcleo de Conservação e Restauração decidiu pelo acom-
panhamento remoto das condições climáticas, por meio de dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia para dar continuidade aos estudos teóricos sobre os efeitos das condições 
climáticas da região do Parque sobre as obras ao ar livre e pelo prosseguimento de ativi-
dades que já estavam previstas no planejamento do Núcleo que poderiam ser remotas, 
como as entrevistas com os artistas que realizaram as obras previamente selecionadas e 
com a gestão do Parque Tecnológico.

As entrevistas foram iniciadas com os artistas Thales Valoura (Recicláveis?) e Ga-
briel Barros (Identidade Temiminós), em que o objetivo foi o melhor entendimento dos 
respectivos conceitos e técnicas construtivas das obras, e com Teresa Costa, arquiteta e 
urbanista responsável pelo gerenciamento dos projetos arquitetônicos, urbanísticos e de 
engenharia do Parque Tecnológico, em que o objetivo foi compreender como o Parque 
enxerga essas obras e entender as condições do entorno das mesmas. As perguntas 
foram realizadas pelas alunas de graduação da equipe do Núcleo, e esses encontros fo-
ram gravados com o propósito de, futuramente, serem disponibilizados para os alunos de 
Conservação e Restauração e para toda a comunidade acadêmica.

3� Resultados e discussão
Tendo em vista que para realização de ações de conservação e restauro os primeiros pas-
sos envolvem “pesquisa, análise e organização de informações sobre os aspectos mate-
rial e imaterial do objeto” (SANTOS, 2020, p. 64), o objetivo das entrevistas é justamente 
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reunir informações que são necessárias para a criação de um plano de conservação. A 
importância se mostra na escolha dos métodos mais adequados para a preservação das 
esculturas da Galeria, de forma que sua relação com a comunidade e seus conceitos se-
jam respeitados. 

Em face às questões destacadas, as primeiras entrevistas foram feitas com os artis-
tas, em que primeiramente foram realizadas perguntas a ambos sobre a experiência como 
artista, sobre como souberam do edital da Galeria para receber novas obras, o conceito 
e técnicas construtivas das mesmas. A primeira entrevista, realizada com o artista Tha-
les Valoura de Recicláveis?, pontuou especialmente sobre os possíveis tratamentos das 
partes construídas com polímeros e sobre o descarte de lixo na obra, que, por remeter à 
coleta seletiva de lixo, se confunde com um objeto utilitário. 

A entrevista com Gabriel Barros, de Identidade Temiminós, tratou sobre a base da 
obra que sofreu alterações devido aos fortes ventos e se rompeu, fazendo com que a 
peça perdesse uma parte considerável da sua altura. O diálogo com o artista foi essencial, 
visto que algumas ações poderiam prejudicar o conceito de sua obra e, depois da entre-
vista, foi possível planejar novas propostas de acordo com o desejo do artista. 

Já na entrevista com Teresa Costa, arquiteta e urbanista, foi possível perceber a 
preocupação da direção do Parque com o bom estado de conservação das obras, espe-
cialmente para garantir sua integridade estética. O Parque abriga empresas nacionais e 
multinacionais de grande importância para o desenvolvimento tecnológico, com grande 
fluxo de funcionários e visitantes. Por conta disso, é essencial que o espaço físico seja 
capaz de transmitir o comprometimento do Parque com asseio e organização e que as 
obras de arte expostas também possam contribuir para tal proposta. Outro ponto impor-
tante averiguado foi com relação à disposição da arquitetura local do Parque, bem como 
à vegetação que o integra, para que possa ser analisado também o ambiente em que as 
obras estão inseridas, possibilitando a criação de metodologias de transporte e manuseio 
que atendam às necessidades da Galeria para as obras em trânsito. 

Além das entrevistas citadas, estão sendo convidados funcionários que fazem par-
te do gerenciamento do parque, profissionais de conservação e restauração e de áreas 
afins, que possam complementar os conhecimentos já obtidos e auxiliar no processo de 
pesquisa e organização de informações. Tais estudos serão fundamentais no retorno às 
atividades presenciais, para que as intervenções realizadas nas obras estejam bem fun-
damentadas, de acordo com seus conceitos e relações. 

4� Considerações finais
O Núcleo de Conservação e Restauração da Galeria Curto Circuito é um espaço recém-
-criado, que estava realizando os estudos das obras para iniciar seus respectivos trata-
mentos, quando todas as atividades foram interrompidas. A situação gravíssima da crise 
sanitária e o descontrole que ocorre no Brasil em relação à pandemia impediram que qual-
quer atividade presencial fosse feita de forma minimamente segura para os restauradores 
e alunos de Conservação e Restauração envolvidos no trabalho com as obras do Parque 
Tecnológico da UFRJ. Depois de mais de um ano e meio, o retorno gradual às atividades 
começa a ser feito e assim poderão ser reiniciados, ou refeitos, os estudos nas obras, que 
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seguramente já possuem outros estados de conservação, ainda mais críticos do que na 
época em que se iniciaram as tarefas para sua preservação. 

No entanto, as entrevistas remotas se apresentaram interessantes e produtivas e 
continuarão sendo realizadas. As próximas entrevistas programadas são com gestores de 
outras áreas do Parque Tecnológico relacionadas à Galeria, conservadores-restauradores 
interessados em colaborar com os estudos em andamento e profissionais das áreas de 
química, climatologia e engenharia dos materiais, reforçando as ações interdisciplinares 
da Conservação e Restauração. Depois, poderão prosseguir com os artistas de outras 
obras do Parque e também com artistas que vão inserir novos trabalhos na Galeria, para 
que as ações de preservação já possam ser iniciadas durante a elaboração, o transporte 
e o manuseio das obras. 

Sendo assim, as atividades do Núcleo são fundamentadas no respeito pela obra, 
pelo seu significado e pela sua transformação ao longo do tempo e considerando seu as-
pecto estético, mas especialmente o seu caráter social. Dessa forma, as entrevistas con-
tribuem positivamente para que o Núcleo seja capaz de compreender os interesses, tanto 
dos artistas quanto dos gestores da Galeria, onde o trabalho conjunto é essencial para 
garantir a preservação desses bens, salvaguardando-os para enriquecer culturalmente as 
gerações atuais e futuras. 
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1� Introdução
Frente à crescente digitalização de informações, que ganhou ainda mais visibilidade no 
contexto de isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19, pretende-se, neste 
trabalho em andamento, analisar como os programas de graduação e de técnico em Con-
servação e Restauração em instituições públicas de ensino superior do Brasil têm refletido 
e atuado a fim de formar egressos com competências e habilidades para lidar com os 
acervos digitais e digitalizados nos museus e instituições culturais.

Como os museus encontraram-se fechados por considerável período de tempo, sen-
do posteriormente reabertos a um número reduzido de visitantes devido às medidas sa-
nitárias adotadas em decorrência da pandemia, foi preciso transpor as metodologias de 
comunicação e divulgação do patrimônio do presencial para o digital. Vimos florescer 
diversas iniciativas desenvolvidas e impulsionadas a partir dos meios digitais, desde pu-
blicização de acervos e desenvolvimentos de atividades em formato digital até a criação 
de redes de solidariedade e apoio em meio às adversidades da Covid-19.

Mesmo antes da pandemia do coronavírus, instituições culturais ao redor do globo já 
atentavam para as possibilidades proporcionadas pelas tecnologias digitais: desde ques-
tões relacionadas à divulgação e ao acesso aos acervos, até as novas possibilidades 
na pesquisa para a preservação do patrimônio, como, por exemplo, o treinamento de 
redes neurais de inteligência artificial para o refinamento de análises em exames1. Anja 

1    Z. Sabetsarvestani, B. Sober, C. Higgitt, I. Daubechies, M. R. D. Rodrigues. Artificial intelligence for art investigation: Meet-
ing the challenge of separating x-ray images of the Ghent Altarpiece. Disponível em: <https://advances.sciencemag.org/content/5/8/
eaaw7416>. Acesso em: 03 jun. 2021.
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Riedeberger aponta um dos desafios fundamentais para a digitalização nas instituições 
culturais: “Quais pré-requisitos tecnológicos, jurídicos e em termos de recursos humanos 
precisam se apresentar, para que as oportunidades oferecidas pela digitalização possam 
de fato ser aproveitadas?”

2� Metodologia
Por meio de revisão bibliográfica e de acompanhamento de palestras, buscamos com-
preender o panorama dos acervos digitais nos museus no Brasil, assim como as etapas 
envolvidas nos processos de digitalização e preservação de acervos digitais. 

Foram analisados os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Conserva-
ção e Restauração das Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ), Minas Gerais 
(UFMG), Pará (UFPA) e Pelotas (UFPEL), buscando identificar nessas fontes primárias 
como os programas de formação têm pensado na formação de egresso apto a lidar com 
acervos digitais.

Tendo em vista que os projetos pedagógicos dos programas de formação têm aber-
tura para o desenvolvimento de pesquisas e atividades que não necessariamente estejam 
explícitos nos projetos pedagógicos, foi elaborado e enviado aos docentes dos cursos um 
formulário visando identificar a existência de atividades que contemplem a relação dos 
conservadores-restauradores com os acervos digitais.

3� Resultados e discussão
Em dezembro de 2010, foi publicada a lei nº 12.343 que, entre outras providências, institui 
o Plano Nacional de Cultura (PNC), vigente até dezembro de 2022. No capítulo II do PNC, 
a arte digital é incluída como uma das formas de expressão que constituem a diversidade 
cultural do Brasil, sendo previsto no item 3.1.17 “Implementar uma política nacional de di-
gitalização e atualização tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro 
e reprodução de obras artísticas, documentos e acervos culturais mantidos em museus, 
bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de conteúdos e recursos tecnológicos”.

Embora tenhamos incentivos públicos para a digitalização de acervos desde 2004, 
com editais do BNDES, e metas nacionais que enfatizam a importância da digitalização e 
dos acervos digitais, como as do Plano Nacional de Cultura, a importância desse assunto 
é pouco refletida nos programas de graduação e técnico em Conservação e Restauração 
no Brasil. Entre os projetos pedagógicos da UFRJ, UFMG, UFPA e UFPEL, apenas a 
UFMG menciona a atuação de professores do departamento em projetos de digitalização 
de acervos. Observou-se a oferta de duas disciplinas optativas na UFMG: “Introdução à 
Tecnologia da Informação” e “Introdução à Informática”, ambas com a carga horária de 
60 horas cada uma; uma disciplina optativa na UFPA: “Tecnologias Digitais”, com carga 
horária de 30 horas; e uma disciplina na FAOP: “Relatórios e Informática Aplicada”, com 
carga horária de 18 horas e 20 minutos. Nas grades curriculares que tivemos acesso da 
UFRJ e da UFPEL não constam disciplinas relacionadas.
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A pesquisa realizada por meio do formulário não obteve número satisfatório de res-
postas dos docentes dos programas de Conservação e Restauração, com um total de 
12 respostas, sendo 4 da UFRJ, 4 da UFPA, 2 da UFPEL, 1 da UFMG e 1 da FAOP. A 
partir do baixo número de respostas, formulam-se as seguintes hipóteses: 1ª a de que 
a pesquisa tenha obtido pouca adesão por ser realizada por estudante de graduação, 
podendo apresentar resultados diferentes se realizada a nível institucional; 2ª a de que 
o assunto da Preservação Digital não seja amplamente discutido nos âmbitos de ensino, 
pesquisa e extensão nos cursos de graduação e técnico em Conservação e Restauração, 
podendo ocorrer de forma pontual, como sugerem as respostas da pergunta “O programa 
de formação em Conservação e Restauração (técnico ou graduação) tem desenvolvido 
assuntos relacionados à preservação digital na sua instituição?”, apresentando respostas 
diferentes dentro de uma mesma instituição.

4� Considerações finais
Se, por um lado, os avanços tecnológicos têm nos proporcionado novas experiências e 
possibilidades deslumbrantes, por outro, traz-nos também incertezas e receio. A sensa-
ção de estar correndo atrás de um alvo que se distancia cada vez que damos um passo 
em sua direção é recorrente, tendo em vista a necessidade constante de atualizações 
frente à obsolescência de aparelhos e softwares. Nossos museus e instituições de me-
mória tentam atingir parâmetros ideais desenvolvidos com base em atividades realizadas 
em instituições estrangeiras, com equipamentos e técnicas que muitas vezes não contem-
plam as necessidades e as possibilidades das instituições brasileiras.

É notória a importância de debatermos a Preservação Digital nos programas de gra-
duação e técnico em Conservação e Restauração, para que, a partir do ponto de vista do 
nosso campo, possamos compor equipes multidisciplinares de trabalho na preservação 
de acervos digitais em museus e instituições culturais. A continuidade da pesquisa reali-
zada sob a orientação da Profª. Drª. Maria Luisa Soares, do Programa de Graduação em 
Conservação e Restauração da EBA - UFRJ, dá-se no sentido de buscar mais aprofunda-
damente iniciativas em desenvolvimento, almejando intercâmbio de ideias entre o curso 
de Conservação e Restauração da EBA-UFRJ com outras instituições, com a proposta de 
contribuir para o interesse sobre Preservação Digital dentro do programa.

A atuação do profissional conservador-restaurador tem-se transformado ao longo dos 
tempos e é importante que estejamos alinhados com metas internacionais, nacionais e 
institucionais para a cultura, garantindo que tenhamos a formação de egressos capazes 
de contribuir positivamente para a conservação e para a restauração dos bens patrimo-
niais, inclusive os digitais.
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1� Introdução
É objetivo geral deste trabalho evidenciar o impulso na interação entre a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e instituições internacionais propiciado pela utilização de plata-
formas digitais. Como objetivos específicos, pretende-se demonstrar a relevância de ati-
vidades de extensão para a formação e o fortalecimento do debate sobre a conservação 
de arte contemporânea nos programas de Conservação e Restauração. Ainda, propõe-se 
expor o processo de escolha e incorporação da metodologia empregada para os meios 
digitais, exemplificado a partir do estudo de caso sobre o Curso Webinário Degradação 
e Conservação de Obras de Arte Contemporâneas Sobre Papel realizado pelo Projeto 
Preservando o Efêmero (PoE) e o LABPEL, do Curso de Conservação e Restauro EBA-
-UFRJ, em parceria com o Projeto APACHE, em outubro de 2020 .

Tendo como meta propiciar espaços férteis para a produção intelectual sobre a 
conservação de arte contemporânea, o Projeto PIBIAC “Preservando o Efêmero: novas 
formas de pensar a conservação e restauro de bens culturais contemporâneos” (PoE), 
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realizado sob a Orientação da Profª Drª Maria Luisa Soares do programa de graduação 
em Conservação e Restauração da EBA – UFRJ, endossa o que a Política Nacional de 
Extensão Universitária destaca como “o papel da Universidade Pública no enfrentamento 
das crises contemporâneas”. Com o início de suas atividades atravessado pelo começo 
da pandemia de COVID-19, o projeto prontamente assumiu o compromisso com a refle-
xão sobre a preservação de bens culturais em contexto pandêmico e pós-pandêmico. 
Devido ao isolamento social adotado segundo as medidas de segurança sanitária, as ati-
vidades foram replanejadas, propondo seminários, cursos e palestras online como forma 
de dialogar com a comunidade de pessoas interessadas na área de conservação de arte 
contemporânea. Partindo do conceito de que “a idéia do efêmero nas artes sugere a não 
permanência, de modo que é fundamental a criação de novos elementos de comunica-
ção que diluem uma ideia mais formal do que viria a ser a obra de arte em seu conceito 
tradicional” (SOARES, 2006, p. 27), buscou-se proporcionar um espaço proveitoso para 
reflexões críticas e difusão de conhecimentos, assim como para a construção de novas 
percepções que embasem a renovação de conteúdo acadêmico a partir de uma ótica 
mais atualizada sobre o assunto.

2� Metodologia
Este curso de curta duração surgiu das interações entre estudantes e profissionais criadas 
a partir de um evento PoE anterior a este (Ciclo de Palestras Preservando o Efêmero). 
Esse evento foi realizado com o intuito de criar canais de intercâmbio cultural e integração 
entre os estudantes e os profissionais da área, encurtando distâncias, fortalecendo 
conexões e edificando um espaço onde novas movimentações sobre questões referentes 
a inquietações deontológicas e conceituais que a conservação e o restauro enfrentam na 
contemporaneidade. Diferentemente desse evento anterior, que foi transmitido largamente 
ao público interessado em formato live (ao vivo) na plataforma YouTube, este curso objetivou 
promover uma outra abordagem na interação entre os participantes, sendo algo mais 
direcionado para que as trocas entre o ministrante do curso e os alunos ocorressem com 
maior fluidez. Portanto, foi preciso limitar o número de vagas. Com essa limitação, criou-
se um espaço-sala de aula (modelo seminário webinar), proporcionando este sítio mais 
intimista, fazendo com que as trocas entre todos pudessem ser tramadas em laços mais 
robustos, elevando, assim, a característica principal do curso: estabelecimento de pontes 
para a criação de conhecimento coletivo sobre os assuntos pertinentes à conservação e 
restauro. O curso, então, foi planejado para abrigar cem (100) participantes e sua duração 
correspondeu a uma manhã, com início às 9 horas da manhã e término ao meio-dia, 
havendo momentos para perguntas e respostas e um intervalo.

Dessa forma, foram criados dois tipos de formulários de inscrição para o evento: um 
para estudantes de graduação de conservação e restauro e outro para os profissionais 
da área. Dado o caráter acadêmico do evento, os estudantes de graduação tiveram 
preferência na ordem de aceite da inscrição para o curso, visando reunir os estudantes 
dos diferentes cursos de graduação de conservação e restauro existentes no Brasil, 
potencializando as chances de articulação de ideias entre estes a partir das questões que 
lhes soassem relevantes dados os interesses comuns observados.
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Uma das condições do ministrante para que o curso fosse realizado era que o 
conteúdo deste não fosse distribuído, reproduzido ou compartilhado em hipótese alguma 
após seu término. Dessa forma, emergiu uma importante questão:  como impedir a 
distribuição não autorizada de um curso online quando temos tantas possibilidades de 
compartilhamento de informações no mundo virtual? Optamos pela implementação de um 
Termo de Confidencialidade, onde os candidatos participantes deveriam assinar (física 
ou digitalmente) o documento e carregá-lo no formulário de inscrição. Somente desta 
forma consideramos a candidatura à vaga deste curso. Investimos em exigir a assinatura 
do termo de confidencialidade em vez de qualquer outra opção de comprometimento 
aparentemente “mais simples”, como a marcação de uma caixa onde atesta “Li os termos 
e não distribuirei, em hipótese alguma, o conteúdo deste curso”, pois entendemos que 
há uma tendência ligada às nossas tradições cognitivo-afetivas de dispensar maiores 
cuidados e atenção àquilo que colocamos a assinatura de nosso nome em comparação 
com a atenção que damos à marcação de apenas mais uma caixa de diálogo na interface 
do computador.

Foi solicitado ao ministrante que o projeto PoE pudesse realizar gravação do curso 
para registro interno nos arquivos do projeto, e o pedido foi concedido. O mecanismo de 
gravação ocorreu pela própria plataforma Zoom. Atualmente, os registros se conservam 
em arquivos de disco rígido e em nuvem.

3� Resultados e discussão
No decorrer do curso Webinário Degradação e Conservação de Obras de Arte 
Contemporâneas Sobre Papel, Antonio Mirabile aborda a interferência de novas propostas 
artísticas nas noções de desenho e arte sobre papel. A partir do século XX, foram 
incorporadas novas técnicas e materiais que revolucionaram a produção, de modo que se 
tornaram necessárias a revisão e a ampliação dos conceitos tradicionais. Tais inovações 
também representaram um desafio no que diz respeito à conservação e à formação do 
conservador-restaurador, uma vez que requer deste profissional um conhecimento global 
a respeito das variadas materialidades e particularidades técnicas, assim como um estudo 
sobre a poética e a intenção do artista.

No contexto de isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19, as palestras 
virtuais se tornaram uma alternativa eficaz na promoção de ‘encontros’ e trocas de 
conhecimento. Percebemos que a organização do curso neste formato on-line possibilitou 
a oportunidade de difundir e unir através da internet pessoas de diversas localidades, o 
que provavelmente, em um evento presencial, seria mais difícil de ocorrer. Esse fato é 
evidenciado, principalmente, quando se pensa no Curso de Graduação de Conservação 
e Restauração no Brasil, um país continental, onde estes cursos estão presentes em 
estados brasileiros distantes uns dos outros (UFRJ – RJ, UFMG – MG, UFPEL – RS e 
UFPA – PA). Esse ponto foi possível de ser observado através da ficha de inscrição e, por 
isso, concluímos o quão continental o Webnário foi, onde tivemos a presença de inscritos 
de diversos locais do Brasil e também de fora dele.

Esta atividade é resultado da chegada de convites para a consolidação de parcerias 
com grupos e instituições também comprometidos com o crescimento da pesquisa 
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científica em conservação e restauro. Esse reconhecimento foi logrado a partir do 
ciclo de Palestras Preservando o Efêmero, no qual tivemos a chance de demonstrar a 
excelência do desenvolvimento acadêmico-científico do corpo docente e discente do 
Curso de Graduação em Conservação e Restauro de Bens Móveis Culturais EBA-UFRJ. 
A consolidação dessas alianças entre estudantes e profissionais da área transformou-se 
em uma poderosa aliada contra a inércia que a pandemia trouxe a todos os estudantes, 
especialmente para os estudantes de cursos de graduações teórico-práticas, devido à 
impossibilidade da utilização dos espaços físicos devidamente equipados para o ensino 
da prática do objeto de estudo.

O curso gerou bons resultados com base no feedback positivo dos participantes. 
Permitiu a coleta de dados para aprimorar os métodos e desenvolver pesquisas, 
estabeleceu conexões entre alunos, profissionais e instituições, abrindo caminho para 
futuras parcerias e projetos. Possibilitou, ainda, a criação de uma rede de contatos via email 
para atualização de novos eventos e promoveu a ampliação dos canais de comunicação 
nas redes sociais, alavancando o alcance das publicações e as trocas com o público.

4� Considerações finais
Foi possível observar que o formato "Webinário" foi determinante para o sucesso do curso, 
pois, além de difundir, trocar conhecimentos e conceitos, proporcionou aos participantes 
interações e trocas de conhecimentos, aproximando ainda mais alunos, profissionais 
e instituições. Parcerias foram consolidadas para oportunizar este curso, além de elos 
entre estudantes e profissionais da área, que, na prática, foram observados durante a 
transmissão do evento. Um rico debate foi promovido ao final do curso, corroborando 
ainda mais com o desenvolvimento da pesquisa científica na área de preservação de arte 
contemporânea no atual cenário pandêmico.

Concluímos que o objetivo deste trabalho, que ocorreu por meios digitais, devido ao 
cenário da pandemia de COVID-19, foi alcançado com sucesso, pois inferimos que as 
atividades de extensão consolidaram um rico debate sobre a conservação de arte con-
temporânea.

Consideramos que o compromisso de promover reflexões sobre a preservação de 
bens culturais, diante das circunstâncias de isolamento social, foi concluído com exce-
lência e permitiu observações críticas, multiplicou conhecimentos e possibilitou  novas 
propostas de cursos nesse formato em futuras oportunidades.

5� Agradecimentos
Agradecemos ao Projeto APACHE e a Antônio Mirabile por tornarem possível a realização 
deste Webinário. Todo apoio foi fundamental para o sucesso do evento.
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1� Introdução
O projeto de conservação e restauro de cerca de 230 livros quinhentistas da Biblioteca 
Velha do Seminário da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, mais conhecido como 
Seminário Maior de Coimbra, Portugal, tem como principal objetivo preservar, conservar e 
divulgar o acervo de livro antigo desse seminário. A Biblioteca Velha (CAMPOS, 2014, p. 
58-64) desse seminário apresenta características muito particulares, tendo como inspira-
ção um contexto de biblioteca de tipologia colegial, e abrange obras de referência para o 
estudo da teologia, assim como outras obras escolhidas para o estudo geral e específico 
de seminaristas diocesanos. O acervo encontra-se organizado por temáticas que incluem 
o Direito Canónico e Civil, a Teologia e Teologia Dogmática, as Sagradas Escrituras, Hu-
manidades e História. Os livros estão impressos em diversas línguas, de entre as quais 
se destacam o hebraico, o grego, o latim, o português e o francês. Os livros são de aces-
so reservado, muito embora a Biblioteca Velha esteja aberta a visitas turísticas, como se 
pode constatar no site do seminário.

Este projeto iniciou-se em 2019 pelo levantamento do estado de conservação dos 
livros, de modo a contribuir para a valorização e salvaguarda desse património bibliográ-
fico. A segunda fase, iniciada em setembro de 2019, consistiu no tratamento preventivo 
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de higienização e desinfestação de todo o acervo por uma equipa multidisciplinar. Este 
trabalho de investigação irá focar-se em dois dos livros intervencionados, um datado de 
1506 e outro de 1507, ambos impressos em latim e da autoria de Alberto Magno (Bispo 
de Ratisbona), filósofo, escritor e teólogo católico venerado como santo (KENNEDY, 
2013). Como teólogo, comenta a obra de Pedro Lombardo e escreveu a suma teológica 
(Figura 1 e 2):

Figuras 1 e 2: ALBERTO MAGNO (Santo); Scriptũ primum diui Alberti Magni Ordinis Predicatorum Ratisponĕsis 
Episcopi super primum sententiarum; Basilee de Pfortzen, 1506. Restaurado; ALBERTO MAGNO (Santo); Directorium 
principalium sententiarum in primam et secundam partes summe Alberthi Magni alias dicte De mirabili sciencia Dei; 
1507. Restaurado, fotografias de Hugo Costa Marques.

2� Metodologia
Os dois livros, datados do século XVI, foram selecionados pela sua importância patrimo-
nial e bibliográfica (RAMALHO et al., 2013). O tratamento técnico compreendeu o diag-
nóstico do estado de conservação (VALK, 2018), a desinfestação, a higienização e o res-
tauro dos dois livros. Os procedimentos de restauro incluíram o diagnóstico de patologias, 
a realização de análises e exames (teste de solubilidade, Fluorescência de Raios-X – XRF 
–, microscopia ótica), o registo fotográfico, a fixação da tinta ferrogálica manuscrita, a lim-
peza mecânica, a remoção de elementos estranhos, a neutralização dos fungos, o facing 
nas zonas mais fragilizadas, o preenchimento de lacunas e a união de rasgões, a costura, 
a reencadernação, a colocação da cobertura original e, finalmente, a hidratação da pele.

As operações de conservação e restauro foram diferentes para os dois livros. No livro 
datado de 1506, optou-se por um procedimento mais interventivo, uma vez que a estrutura 
da encadernação estava quebrada, apresentando uma linha solta, nervos de pergaminho 
partidos, requifes partidos e com lacunas. As capas também tinham lacunas e falta de ma-
terial, tanto nas almas de madeira como no revestimento em couro lavrado. Mais ainda, as 
capas apresentavam apenas vestígios da existência anterior de elementos metálicos que, 
na atualidade, já eram inexistentes. Assim sendo, foi necessário proceder ao desmanche 
da costura, ao preenchimento de lacunas e orifícios provocados por insetos, à realização 
de uma nova costura sobre nervos idêntica à original em tear, à criação de novos requifes 
bordados com tiras de pergaminho, ao reforço da lombada, à desinfestação das almas 
de madeira (PINNIGER, 2008), à execução do empaste dos nervos de pergaminho nas 
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almas, à pintura de uma nova pele numa cor idêntica à original, à colocação de uma nova 
cobertura e, por último, à colocação de novos elementos metálicos semelhantes aos ori-
ginais. Esses procedimentos auxiliam na manutenção da estrutura física, assim como da 
estrutura decorativa do livro.

Embora menos interventivo, o processo de conservação e restauro do livro de 1507 
também se dividiu em diversas etapas. Procedeu-se à higienização e consolidação do 
pergaminho das pastas, retirou-se a lombada de couro de uma intervenção anterior, man-
teve-se a costura original sobre nervos de couro, reforçou-se e consolidou-se a lombada, 
refez-se os requifes, pois os originais já não existiam, colocou-se uma nova lombada de 
pele idêntica à lombada original, restaurou-se a lombada original e colou-se essa lombada 
por cima da lombada nova e ainda se consolidaram vários rasgões existentes e preenche-
ram lacunas e orifícios provocados por insetos em diversas folhas.

3� Resultados e Discussão
A escolha dos diferentes procedimentos baseou-se numa decisão interdisciplinar, com 
vista a manter os vestígios das intervenções anteriores, focada no conceito de arqueo-
logia das intervenções anteriores que não prejudicam a integridade física e estética das 
encadernações (SZIRMAI, 1999; SUAREZ, WOUDHUYSEN, 2013), assim como as ca-
racterísticas de impressão. Nesse sentido, optou-se nos dois livros por planificações es-
pecíficas que não prejudicasse o relevo característico da impressão tipográfica.

Os resultados das análises quantitativas da composição química elementar realiza-
das por XRF nos pontos observados permitiram concluir que, nas duas peles das lomba-
das em couro, as características elementares são idênticas, pois contêm Ca, K, S, Si, Zn 
e Mn, os mesmos elementos de tratamento de ribeira e tingimento. No entanto, o couro 
da lombada do livro de 1506 é diferente do couro das pastas do mesmo livro, indicando 
que o tratamento de ribeira e tingimento é diferente. Esses dados permitem concluir que 
as peles das lombadas dos dois livros são de intervenções de conservação posteriores às 
encadernações primitivas.

É ainda de salientar que apenas a encadernação do livro de 1506 apresenta caracterís-
ticas de uma encadernação de época, isto é, o tipo de encadernação e os elementos estru-
turais e decorativos que correspondem à tipologia da encadernação quinhentista (JORGE, 
2018; PERICÃO, 2016). No livro de 1507, a encadernação apresenta vários elementos que, 
sendo utilizados nessa época, indicam terem sido utilizados como coberturas de outros 
livros com capas de pergaminho. A marcação das lombadas e furos de nervos de requifes 
apresentam-se de forma horizontal nas pastas, o que permite concluir que, possivelmente, 
na altura da colocação da nova lombada, duas capas de pergaminho foram reaproveitadas 
para as pastas dessa cobertura (MARTINS, BRANCO, 2020; PERICÃO, 2020). 

Essa cobertura não apresenta pastas de cartão, por isso, corresponde à tipologia de 
encadernação flexível de pergaminho. O exame microscópico permitiu analisar as carac-
terísticas dos papéis utilizados nos dois livros como suporte de impressão, sendo possível 
concluir que estes apresentam as características do papel artesanal, feito a partir de fibras 
de linho, cânhamo e algodão. Em alguns papéis, também aparecem fibras de seda, mas 
em menor quantidade.
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Quanto à tinta manuscrita utilizada para a inscrição de posse e comparando os re-
sultados qualitativos em pontos do fólio sem manchas e sobre a tinta castanha, podemos 
salientar o seguinte: a quantidade de K, S e Fe aumenta no ponto sobre a tinta, enquanto 
a quantidade de Cl diminui. Esses resultados apontam para a forte possibilidade de a tinta 
ser de origem ferrogálica, tendo em conta o conteúdo de Fe, de S e de K (Figura 3).

Quanto à tinta usada para impressão e tendo em conta que o ponto de análise sobre 
a tinta preta contém mais chumbo (Pb) e enxofre (S) do que o ponto ao lado, pode indiciar 
que a composição da tinta seja sulfureto de chumbo (PbS), ou galena, embora também 
haja outro tipo de pigmentos pretos com composições orgânicas, não detetáveis por essa 
técnica. A pasta do papel contém mais Cl do que a tinta, compatível com a composição 
elementar do papel.

Em relação ao couro escuro da capa versus letra dourada, a partir da análise quali-
tativa da composição química elementar dos pontos observados, podemos concluir que 
os elementos Ca, K, S, Si, Zn e Mn estão essencialmente presentes no couro tratado. As 
letras douradas apresentam a existência de Cr, Cu, Ag e Au. Esses resultados revelam 
que as letras são de uma liga de ouro (Au), prata (Ag), cobre (Cu) e crómio (Cr). O apare-
cimento de crómio (Cr) nessas letras não é comum como fazendo parte da liga de ouro. 
Por isso, fez-se uma análise quantitativa da composição da liga de ouro, considerando 
apenas os três primeiros elementos, tendo-se obtido a seguinte percentagem relativa, em 
peso (wt%):

Au – 83,2+-0,8 wt%; Ag – 12,2+-0,7 wt%; Cu – 4,6+-0,2 wt%. Se a composição dessa 
liga de ouro não contiver mais nenhum tipo de elemento, será um ouro de 20 quilates.

Na comparação entre a lombada e a pasta superior do livro de 1506, a existência 
de ouro (Au) e prata (Ag) na lombada está relacionada com a proximidade com as letras 
douradas (Figura 4).

De referir que a lombada tratada é diferente da pasta superior tratada, por apresentar 
diferenças evidentes nos conteúdos de elementos químicos: mais cálcio (Ca), potássio 
(K), cloro (Cl), enxofre (S), silício (Si), ferro (Fe) e cobre (Cu), e menos manganês (Mn) e 
bromo (Br).
                     

Figuras 3 e 4: Tinta ferro-
gálica manuscrita e tinta 
preta onde foram feitas 
as análises e lombada do 
livro de 1506 onde foram 
realizadas as análises ao 
ouro e ao couro, fotos de 
@MCF.

Dos resultados qualitativos na lombada exterior versus letra dourada, podemos tirar 
as seguintes conclusões:

- por comparação dos resultados de ponto sobre a letra dourada e de ponto ao lado 
da letra, podemos verificar que a letra contém crómio (Cr), cobre (Cu), prata (Ag), ouro 
(Au) e telúrio (Tl), sendo o Cr e o Tl vestigiais. Estes últimos podem ter surgido da peça 
de gravação?
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Fazendo a análise quantitativa do ouro, verifica-se que contém (em percentagem de 
massa – wt%) a seguinte composição: 5% de Cu, 12% de Ag e 83% de Au, sendo um ouro 
de 20 quilates.

4� Considerações Finais
Estes procedimentos e tratamentos de conservação e restauro permitem que esses dois 
exemplares possam ser agora manuseados por investigadores, algo que anteriormente 
não era possível dado o seu estado de degradação.

Podemos concluir que as diferenças das duas encadernações são devidas a restau-
ros anteriores. O couro utilizado nas pastas do livro de 1506 é diferente das lombadas 
tanto no livro de 1506 como no livro de 1507. As análises ao ouro da gravação dos títulos 
são idênticas nos dois livros. Essa situação leva-nos para a possibilidade de os restauros 
anteriores terem sido executados na mesma época. 
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1� Introdução
A preservação de obras de arte contemporânea desafia continuamente o foco material tra-
dicional da conservação. Suportes não convencionais, novas poéticas, materiais e tintas 
com diferentes acabamentos se tornam o centro de casos estudos voltados para as novas 
práticas de conservação e restauro, incluindo as reintegrações cromáticas (FERNÁNDE-
Z-VILLA, 2015, p. 201).

A obra intitulada Thais (1984), do artista português Pedro Proença, à guarda no Mu-
seu de Serralves, é uma pintura de grande formato (199x275cm), realizada sobre papel 
cenário com a tinta polivinílica da marca comercial Sabu, e foi alvo de uma intervenção de 
conservação e restauro no contexto das práticas do segundo ano de Mestrado em Con-
servação e Restauro de Bens Culturais da Universidade Católica Portuguesa.
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Figura 1: A obra Thais

Após cuidada observação 
para realização da identificação 
e do mapeamento das diversas 
patologias, tanto ao nível da es-
trutura como da leitura da ima-
gem, foram assinalados sete 
rasgões de diferentes dimen-
sões, dos quais três com aproxi-
madamente 30cm de extensão 
cada; deformações resultadas 
da incorreta fixação da obra aos 
suportes auxiliares (o suporte 
celulósico tinha sido fixado a 
bandas de tecido e posterior-

mente engradado); assim como deformações frutos de tratamentos de consolidação dos 
vários rasgões. Pelas grandes dimensões, a obra também apresentava diversas altera-
ções cromáticas e manchas ao longo das margens, fruto de um manuseamento incorreto, 
assim como pela presença de brilho ou desajuste cromático, ambas consequências dos 
tratamentos dos rasgões e respectiva reintegração cromática.

A principal questão levantada acerca das reintegrações cromáticas circundava o fac-
to de a superfície pictórica ser totalmente mate, característica da tinta Sabu utilizada pelo 
artista, e os retoques realizados em intervenções anteriores com materiais dotados de bri-
lho. Assim sendo, as decisões relacionadas com o seu tratamento teriam inevitavelmente 
que ir ao encontro de um resultado visual ajustado, quer a nível de cor quer de brilho, com 
o objetivo de devolver uma leitura coerente e íntegra à obra.

Figura 2: Pormenores de rasgões com presença de cola PVA e reintegração cromática.

2� Metodologia
A metodologia proposta para a realização deste trabalho teve início com a consulta e revi-
são de fontes bibliográficas relacionadas com as questões mais importantes no contexto 
da conservação e restauro da Arte Contemporânea e com as técnicas e materiais adequa-
dos de acordo com as necessidades identificadas. 



Clarissa Faccini; 
Joana Teixeira; Adriana Ferreira

ISBN 978-65-00-41614-5 - Desafios na reintegração cromática da obra contemporânea Thais, de Pedro 
Proença: quando a superfície pictórica é mate - p. 654-659

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

656

Numa primeira fase, foi realizado o registro fotográfico da obra em estúdio com a 
câmera Nikon D3000, lente 4406533. A obra foi fotografada com iluminação direta, assim 
como com luz rasante, a fim de perceber as possíveis deformações do suporte. Os porme-
nores foram registrados também com a ajuda de aparelhos como o Dino-Lite, que faz cap-
turas das patologias encontradas com maior riqueza de detalhes, dentre elas pequenas 
fissuras, sujidades e lacunas. Um dos maiores problemas para a leitura de Thais eram os 
brilhos presentes em áreas em que os rasgões haviam sido colados. Nessa intervenção, 
foi utilizado um adesivo não identificado, mas que aparentava ser de natureza sintética 
pela transparência e presença de pequenas bolhas no seu interior, assim como excesso 
de brilho. Com o objetivo de proceder à sua identificação, foram retiradas quatro amostras 
de áreas distintas para a realização da Espectroscopia Infravermelho com Transformada 
de Fourier (FTIR). 

Num segundo momento, entrou-se em contacto com o artista Pedro Proença para 
a realização de uma entrevista. A entrevista foi fundamental para conhecer a técnica e 
materiais de execução, assim como compreender as distintas intervenções posteriores, 
como o tratamento dos rasgões do suporte e a colocação de uma tela de reforço. Durante 
a entrevista, foram analisadas as questões já referidas, e o resultado foi altamente satis-
fatório através da obtenção de uma série de informações concretas relativas à data de 
criação, aos materiais e técnicas de execução. 

A terceira e última fase consistiu na realização de testes com solventes para a remo-
ção do adesivo identificado e testes envolvendo pigmentos e aglutinantes para a reinte-
gração cromática, para, assim, iniciar os tratamentos de conservação-restauro necessá-
rios para corrigir as alterações cromáticas. 

3� Resultados e discussão
Com a entrevista realizada com Pedro Proença, foi possível perceber que a obra, ao con-
trário do que havia sido indicado na ficha técnica fornecida pelo Museu de Serralves, foi 
realizada com uma tinta polivinílica chamada Sabu, e não acrílica; essa informação foi de 
extrema importância no que se diz respeito à tomada de decisões para a intervenção e 
correção das alterações cromáticas presentes.

Após a realização do FTIR, os dados recolhidos foram comparados na base de dados 
IRUG, e identificou-se o adesivo presente como o acetato de polivinilo (PVA). A partir des-
sa identificação, iniciou-se  a limpeza química e remoção do PVA com álcool puro, álcool 
e acetona a 50% e acetona pura. Contudo, uma vez que a superfície cromática apresenta 
alguma porosidade, característica que permitiu a fácil penetração do adesivo, era, como 
tal, impossível remover o mesmo e respetivo brilho sem interferir e remover pigmento; a 
insistência e repetição teriam também consequências na penetração dos solventes e sen-
sibilização da camada cromática circundante e suporte. A correção desses brilhos se deu, 
então, ao mesmo tempo em que se realizou a reintegração cromática.
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Figura 4: Processo de remoção do PVA e das reintegrações cromáticas já existentes 

Para a execução da reintegração cromática, foram realizados diversos testes para 
que os resultados visuais se aproximassem da tinta original. Sendo objetivo recorrer a um 
tratamento aquoso, foram testadas as técnicas de aguarela, guache e pigmento agluti-
nado em goma arábica. Em geral, os resultados obtidos não foram satisfatórios, e todas 
essas técnicas apresentavam brilho residual depois de secas e saturação nas zonas onde 
não havia sido possível eliminar todo o adesivo presente na camada pictórica.

Iniciaram-se os testes com tylose a 4% e pigmento. A escolha desse material se deu 
por ser acessível, por ser um material constituído por elementos comuns ao papel cená-
rio e por apresentar propriedades que poderiam ser positivas para o fim que queríamos, 
com a possibilidade de pesquisas futuras. Tendo em conta as características da tylose, 
com especial atenção para o efeito mate e o facto de ter sido utilizado em várias fases da 
intervenção, foram realizados testes como aglutinação do pigmento, concluindo que era 
eficaz também no desempenho dessa função.

A tylose, uma metilcelulose, já é muito utilizada na indústria como espessante, agluti-
nante, lubrificante, como auxiliar de suspensão e emulsificante. É metabolicamente inerte 
e tem uso em produtos farmacêuticos e alimentos preparados. No campo da conserva-
ção, tem sido usada principalmente como adesivo, consolidante ou cola (FELLER; WILT, 
1990, p. 107)

As áreas que apresentavam perdas na camada cromática, especialmente aquelas 
que haviam sido intervencionadas anteriormente, foram corrigidas com a aplicação de 
pigmento e tylose 4%. A escolha da utilização de tylose como aglutinante se deu pelo facto 
de a tylose não apresentar brilho residual. Além disso, a tylose é solúvel em água, tor-
nando a reintegração reversível. Existem outras alternativas no mercado que apresentam 
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características similares. De acordo com Ubaldi et al. (2017, p.67), a utilização do políme-
ro AQUAZOL® 500 como aglutinante nas reintegrações cromáticas tem bons resultados, 
tanto na formação de cores, quanto na sua estabilidade. 

Após a reintegração cromática, percebeu-se que a luminância nas áreas com perdas 
se assemelhava mais com as originais, sem apresentar qualquer tipo de brilho residual. 
Para além disso, as áreas que ainda apresentavam brilhos residuais do PVA foram corri-
gidas durante o mesmo procedimento. A utilização de tylose 4% como aglutinante aparen-
temente auxiliou nesse processo. 

Figura 5: detalhes dos rasgões antes (esquerda) e depois da intervenção (direita).

Figura 6: detalhes dos rasgões antes (acima) e depois da intervenção (abaixo).
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4� Considerações finais
As reintegrações cromáticas em superfícies mate apresentam desafios no que se refere 
às técnicas mais adequadas para que o resultado seja o ideal. Já existem estudos que 
abrangem essas questões e que apresentam alternativas materiais para essas utilizações. 

Em comparação à goma arábica, o primeiro aglutinante testado junto de pigmento 
(presente tanto em aguarelas como no guache e também utilizado em tratamentos de 
reintegração de superfícies mate), as soluções apresentadas pela tylose a 4% se mostra-
ram mais promissoras enquanto aglutinante com resultados totalmente mate, atingindo o 
objetivo de devolver uma leitura coerente para a obra. 

Apesar dos bons resultados apresentados, ainda não há muita informação a respeito 
da utilização da tylose como aglutinante e será necessária uma pesquisa futura para con-
firmar sua estabilidade e se as reintegrações apresentarão um envelhecimento semelhan-
te à camada cromática original, sem causar alterações de cor ou no suporte. É importante, 
também, buscar novos materiais com propriedades parecidas. 
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1� Introdução
Este resumo, pretende apresentar uma proposta para o estudo do processo de deterio-
ração de pinturas aplicadas durante a revitalização e restauração, realizadas em 2019 e 
2020, em fachadas históricas de dois edifícios tombados no centro da cidade de Pelotas/
RS. Esses prédios possuem registro de proteção através do IPHAN (PORTAL IPHAN, 
2021), sendo o Theatro Sete de Abril tombado em 1972 e o Clube Caixeiral tombado em 
2018 por estar inserido no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, ou seja, dentro do 
Conjunto Histórico de Pelotas aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

Através da valorização patrimonial, todos esses bens imóveis necessitam de ações 
de conservação e restauração, como, por exemplo, a renovação da pintura. As fachadas 
de alvenaria rebocada dos monumentos históricos têm como característica a necessidade 
de intervenção de pinturas periódicas, uma vez que as tintas acabam constituindo-se em 
camada de proteção diretamente exposta às intempéries (FONSECA, 2006, p. 28-30), 
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são, portanto, sacrificáveis e apresentam vida útil que pode ser relacionada à sua capaci-
dade de garantir a estanqueidade do reboco.

Em 2021, observou-se a restauração do Theatro Sete de Abril que inclui ações de 
pintura nas fachadas e a revitalização do Clube Caixeiral através, somente, das pinturas 
externas. O Theatro iniciou sua obra em setembro de 2019, através do Programa de Ace-
leração do Crescimento Cidades Históricas/Iphan, do governo federal, como cita Lenczak 
no site de notícias da Prefeitura de Pelotas, 14 de agosto de 2020. Já o Clube, em 2020, 
iniciou somente a intervenção externa através da pintura custeada pelos associados e 
pela diretoria, como indica o jornal Diário da Manhã, Pelotas, 07 de junho de 2021.

Além dessas intervenções ocorrendo de forma concomitante, esses dois prédios pos-
suem outras semelhanças, como localização e orientação. Ambos se encontram na Praça 
Coronel Pedro Osório, com distância aproximada de 50 metros, de modo que podem ser 
visualizados simultaneamente na mesma mirada. As duas construções têm suas eleva-
ções principais voltadas para a praça, com os acessos principais orientados para o sul. No 
âmbito histórico, o Clube Caixeiral foi construído por Caetano Casaretto, em 1905, apenas 
11 anos antes do Theatro Sete de Abril (inaugurado em 1834)  passar por uma significati-
va reforma, que apresentou uma nova leitura da fachada principal. Como indica Fonseca 
(2014), a nova fachada recebeu ornamentos de características do Art Nouveau e Art Déco 
através do projeto do arquiteto José Torrieri. 

Através das reformas concomitantes, das semelhanças encontradas entre as duas 
edificações e do levantamento histórico, inicia-se esta pesquisa para observar os proces-
sos de deterioração que ocorrerão sobre as pinturas desses dois edifícios. O Programa de 
Educação Tutorial do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da 
Universidade Federal de Pelotas ficará responsável pela coleta de informações e análise 
de dados desta pesquisa, com prazo de, pelo menos, cinco anos. O trabalho irá, ao longo 
do tempo, documentar, através de fotografias e mapas de danos, embasados na biblio-
grafia, as manifestações patológicas que os diferentes processos de pintura utilizados em 
cada um dos edifícios virão a apresentar.  

2� Metodologia 
A pesquisa foi iniciada através do levantamento bibliográfico. Com o Manual de Conser-
vação Preventiva elaborado pelo IPHAN (MCP-IPHAN), obteve-se informações sobre os 
processos de preparo da superfície para o recebimento da pintura e o método de pintura. 
Com as literaturas, Materiais de Construção, de Luca Bertolini, e Manifestações Patológi-
cas em Edificações, de Rosilena Peres, buscou-se entender os processos de deteriora-
ção das tintas expostas ao meio ambiente, a importância da compatibilidade de técnicas e 
materiais e os danos causados por umidade proveniente do solo e das chuvas nas tintas. 
O texto denominado Mapa de Danos: Recomendações Básicas, de Jorge Tinoco, traz re-
comendações sobre a elaboração de um mapa de danos para uma edificação patrimonial 
e como esse processo é fundamental para as ações de restauração.

Com o levantamento bibliográfico estabelecido, a observação organoléptica indica 
que os processos utilizados na pintura das fachadas foram diferentes. Em vista disso, o 
processo seguinte foi entrevistar as empresas responsáveis para coletar as informações 
sobre as técnicas realizadas no Theatro Sete de Abril e no Clube Caixeiral. 
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Em seguida, estabeleceu-se que a análise das fachadas ocorrerá semestralmente 
(outono e primavera), com a realização de fotografias das duas elevações no período 
matutino e vespertino – essa intenção de manter dois horários será utilizada para um 
comparativo sobre o desbotamento da cor no Clube Caixeiral, já que uma das fachadas 
está orientada para o oeste e recebe incidência solar pela tarde. É observado que as 
imagens deverão ser captadas por câmeras digitais com objetivas de qualidade ótica e 
nível profissional para garantir a qualidade e a nitidez da foto em termos de perspectiva e 
colorimetria, como orientam Costa, Leão e Souza (2020). Também será feito um controle 
da intensidade das cores aplicadas através de escala cromática. Já a realização do ma-
peamento de danos na pintura trará a detecção de mofos, bolhas, eflorescência, descas-
camento de reboco e enrugamento, localizando essas manifestações patológicas para a 
identificação das causas. 

3� Resultados e discussão 
• Resultados da pesquisa bibliográfica

O MCP-IPHAN é dividido em fichas de Aplicação de Técnicas (TP), sendo a TP01 respon-
sável pela orientação do processo de preparação da superfície e a TP02 responsável pela 
aplicação da pintura à base de cal, recomendada para edificações históricas, justificada 
por permitir uma melhor troca de umidade da parede é possível compatibilidade com o 
reboco que, geralmente, é à base de cal. A preparação da alvenaria recomenda a limpeza, 
com produtos neutros, retirada da tinta antiga, correção de reboco e remoção de agentes 
biológicos como fungos e mofos. Já no método de pintura à base de cal, o manual orienta 
as diluições das tintas, os tipos de fixador, a recomendação de pigmentação natural, o 
tempo de repouso da mistura, os processos de aplicação, como, por exemplo, o sentido 
das demãos e os processos de finalização para um resultado com melhor acabamento. 

Com a pesquisa bibliográfica do Manual de Conservação Preventiva, obteve-se a 
seguinte explicação sobre a caiação e o porquê desse método ser escolhido para a utili-
zação em construções históricas, já que possui pouca durabilidade: 

[...] é a tinta mais compatível com as argamassas à base de cal, utilizados nos 
antigos rebocos [...]. A caiação é uma tinta mineral, não plastificada, que permite 
a migração de sais e a “respiração” e “transpiração” da parede. [...] ao contrário 
das pinturas sintéticas que, quando aplicadas em fachadas antigas provocam 
bolhas que levam a película e camadas dos agregados (IPHAN, s/d, p. 178). 

Essa explicação do Manual é validada por Peres (2004), quando especifica que os 
reparos são o que garante a conservação de prédios históricos, contudo, as construções 
antigas impõem restrições ao uso de materiais, técnicas e detalhes pela incompatibilidade 
com os materiais e técnicas antigas. A autora ainda aponta que a umidade é a maior cau-
sadora de manifestações patológicas, tais como bolor, descascamento com empolamento 
ou eflorescência, que serão investigados nesta pesquisa, ao longo dos anos. Já Bertolini 
(2010) explica que as pinturas externas sofrem degradação química em decorrência das 
radiações solares e do oxigênio e acrescenta também a poluição atmosférica. Em razão 
dessa afirmação, uma verificação semestral da pintura das fachadas será realizada, em 
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especial, o comparativo entre a fachada oeste em relação à fachada sul do Clube Caixei-
ral, já que recebem intensidades diferentes de radiação solar. 

A literatura de Tinoco (2009) trouxe subsídios para a elaboração do mapa de danos, 
que registram as manifestações patológicas. Como explica Tinoco: 

O objetivo dos mapas de danos de uma edificação deve ser revelar grafica-
mente e fotograficamente o conteúdo de informações relativas aos estudos e 
às investigações dos danos realizados numa edificação (TINOCO, 2009, p.13). 

Esta investigação irá abordar o método direto, que contempla a obtenção e análise 
de dados obtidos diretamente das edificações que são os objetos de estudo, e o método 
indireto, que realiza as investigações de maneira analítica através das interpretações de 
documentos e testemunhos orais, como orienta Tinoco (2009). Através desses métodos, 
realizam-se as investigações sobre o estado de conservação das edificações.  

• Informações levantadas sobre as construções
O Theatro Sete de Abril possui somente uma fachada, com endereço na Praça Coronel 
Pedro Osório, n° 152, e sua orientação é sul com incidência solar insignificante. A cons-
trutora relatou, através do engenheiro civil Francis (2021), que as intervenções na fachada 
do Theatro contaram com os métodos de preparação da alvenaria e com as técnicas para 
a pintura à base de cal. Na preparação, a fachada foi lavada com água e sabão, em se-
guida, as antigas camadas de tinta foram escovadas com escova de aço e, para melhor 
remoção de pinturas antigas, foi aplicado um gel removedor. Para a retirada desse pro-
duto químico e dos agentes biológicos resultantes das antigas tintas acrílicas, a fachada 
foi novamente lavada, porém com a utilização de uma solução de água sanitária. Houve 
recuperação dos ornamentos danificados com massa à base de cal e cimento. Para a pin-
tura, a própria empresa preparou a tinta, fazendo a mistura de 10 litros de água, 8 quilos 
de cal hidratada com fixador e 500 gramas de pigmento vermelho à base de óxido de ferro 
de marca comercial. A cal e o pigmento foram previamente peneirados. Essa mistura ficou 
em repouso por 15 dias e após foi iniciada a pintura com a primeira demão no sentido ver-
tical e a segunda demão no sentido horizontal. A última demão, no sentido vertical, será 
realizada no final da restauração. 

O Clube Caixeiral está localizado na Praça Coronel Pedro Osório, n° 106, com facha-
da lateral situada na rua Padre Anchieta, sendo classificado como um edifício de esquina. 
O acesso principal tem orientação sul, com incidência solar insignificante, e o acesso se-
cundário está direcionado ao oeste com incidência solar vespertina. A empresa responsá-
vel pela pintura relatou, através de Malheiro (2021), que o prédio foi lavado com máquina 
Wap de alta pressão, em seguida, foi realizado um processo de raspagem, com espátula e 
lixamento da tinta antiga. Após, houve o emassamento à base de cimento, mas mantendo 
o desenho original do prédio, a massa utilizada foi de reboco e, para concluir a etapa de 
preparação, foi usada uma demão de fundo preparador de paredes da marca Coral. No 
processo de pintura, que necessitou de duas demãos, foi utilizada uma tinta acrílica fosca 
também da marca Coral, na cor “Camponesa”.
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4� Considerações finais
Esta pesquisa pretende documentar a evolução do processo de deterioração relativo às 
diferentes técnicas de pinturas presentes em dois prédios com elevada importância patri-
monial como o Theatro Sete de Abril e o Clube Caixeiral. A elaboração dessa análise irá 
estimular o entendimento das causas dos danos na pintura; a documentação dos proces-
sos de alteração da cor e a identificação e a organização das manifestações patológicas 
em mapas de danos poderão auxiliar nas possíveis manutenções que visam à integridade 
das edificações de valor cultural. O grupo agradece a colaboração do restaurador Fábio 
Galli Alves (UFPel) na identificação do tema e montagem da problemática da pesquisa.
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1� Introdução
O artesanato tradicional gaúcho pode ser compreendido como parte da construção da his-
tória da cultura regional do Rio Grande do Sul através das mãos do artesão guasqueiro, 
uma vez que o objeto produzido está imbuído da cultura de seu criador. De acordo com 
Lima (2005, p. 14), o objeto artesanal é: 

Um tipo de objeto que traz em si a expressão de sua própria origem, que traz 
condensada em si a marca forte da cultura; um objeto capaz de traduzir uma 
identidade, sua e daquele que o produziu, seja um indivíduo ou uma coletividade.

Consideradas as observações sobre artesanato, é de grande importância para a his-
tória da cultura gaúcha a preservação dos bens culturais que têm o couro como suporte. 

É denominado “guasqueiro” o artesão que tem predominantemente no couro vacum 
cru a matéria prima para seus trabalhos. Além disso, os instrumentos utilizados por esses 
artesãos, em geral, são de produção própria. 

Partindo do interesse por objetos em couro cru, produzidos pelos artesãos guasquei-
ros para as atividades campesinas no Rio Grande do Sul, e tendo em vista o escasso nú-
mero de publicações sobre a conservação de bens culturais em couro cru no Brasil, este 
projeto se propõe a conhecer e classificar os objetos em couro sob guarda dos locais de 
manifestações da tradição do Rio Grande do Sul chamados Centros de Tradições Gaú-
chas (CTGs) (ANTONELLO, 2019), situados em Pelotas e que possuem memoriais e/ou 
espaços expositivos. Pretende-se identificar, dentre os objetos classificados, quais são 
constituídos de couro cru com a finalidade de avaliar seu estado de conservação, além de 
contribuir com as publicações sobre as especificidades desse suporte.
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O artesanato em couro cru do Rio Grande do Sul se caracteriza por trançados em 
“[...] peças que compõem os arreios de montaria como cabeçalhos para freios, rebenques, 
botões, corredores e ferramentas para auxiliar a lida campeira” (MACHADO, 2016, p. 11-
12), além de cordas, laços, rédeas e boleadeiras, todos obtidos a partir de tentos, que são 
tiras de couro obtidas com o auxílio de uma faca a partir de uma tira mais larga chamada 
“lonca”. Em alguns casos, é necessário desquinar, ou seja, cortar cantos ou quinas das 
tiras dos tentos, para as tranças se ajustarem no conjunto do trançado. Quando os tentos 
estão muito secos, tendem a se curvar, e a correção é feita manualmente. Quando as tiras 
de loncas estão muito secas, devem ser umedecidas para o corte dos tentos e, quando 
duras e muito secas, são macetadas com um tipo de martelo de madeira para que sejam 
amaciadas e utilizadas (COELHO, 1978, p. 29-30). A tonalidade natural do couro nessa ti-
pologia artesanal é dada de acordo com a pelagem do animal, uma vez que esse material 
não passa por nenhum processo de coloração. 

2� Metodologia
De acordo com os objetivos, esta pesquisa tem caráter exploratório, considerando que 
está em sua fase inicial. Quanto aos procedimentos técnicos adotados, inicialmente foi 
feito levantamento bibliográfico sobre bens culturais confeccionados em couro visando 
definir quais são os principais agentes envolvidos nos processos de degradação desse 
material. 

Quanto à metodologia de coleta de dados, será feito contato com os responsáveis 
pelos CTGs a fim de identificar, por meio de entrevista, quais dentre as instituições pos-
suem memoriais ou espaços expositivos. Também será feita pesquisa documental tendo 
em vista que as instituições podem possuir documentos associados aos objetos de inte-
resse. Com isso, será possível ainda conhecer os aspectos imateriais relacionados aos 
bens em couro cru. 

A análise se dará pelo método qualitativo, por meio do trabalho in loco que consistirá 
em inventariar os objetos em couro sob guarda dessas instituições a fim de identificar 
quais os objetos que possuem como matéria-prima o couro cru. 

Inventários de bens culturais, de acordo com o portal do IPHAN (IPHAN, 2014), são 
definidos como:

[...] instrumentos de preservação que buscam identificar as diversas manifes-
tações culturais e bens de interesse de preservação, de natureza imaterial e 
material. O principal objetivo é compor um banco de dados que possibilite a 
valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, conhecimento de poten-
cialidades e educação patrimonial. 

A identificação dos objetos poderá ser feita por meio de exames organolépticos e, se 
necessário, técnicas de caracterização molecular, a serem definidas em conjunto com um 
cientista da conservação, tendo em vista que os objetos artesanais provenientes da guas-
quearia não recebem nenhum tipo de curtimento. Buscando, dessa forma, compreender 
quais são e como essa tipologia de objetos é afetada pelos agentes de degradação, para 
então fazer as verificações do estado de conservação desses bens a fim de dialogar com 
as instituições sobre as melhores formas de conservar seus itens dentro das suas possi-
bilidades financeiras. 
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3� Resultados e discussão
Com o levantamento bibliográfico, identificaram-se características do processo de re-
moção dos pelos do couro, denominado “lonqueamento”. De acordo com Coelho (1978, 
p.28), há diferentes maneiras de se fazer o lonqueamento, a mais comum consiste so-
mente na raspagem do pelo. Outras duas maneiras consistem em manter o couro imerso 
em cal apagada por cerca de dois dias ou mantê-lo por alguns dias enrolado com cinza 
úmida (COELHO, 1978, p. 28). Esse é um aspecto importante para a classificação da 
matéria-prima em análise (couro cru), uma vez que não deve registrar presença de outros 
elementos químicos (derivados de um processo de curtimento) além daqueles possíveis 
de serem encontrados na cal apagada e nas cinzas vegetais. 

Foi necessário identificar quais, dentre os dez agentes de degradação, afetam esse 
material. Souza e Froner (2008, p. 20) afirmam que:

Compostos por materiais mistos; pintados ou in natura, esses elementos são 
tão suscetíveis às degradações por iluminação, poluentes, ataques biológicos 
e fatores ambientais quanto os materiais compostos por celulose. Além dessas 
deteriorações externas, problemas congênitos decorrentes dos processos de 
curtimento e de manufatura pela adição de pregos, tachas e elementos metáli-
cos, podem contribuir para a degradação desse material.

Sobre as degradações provenientes do curtimento, Souza e Froner (2008, p. 23) 
apontam que couros curtidos vegetais, aqueles que usam curtentes de origem vegetal, 
como taninos, podem apresentar uma degradação congênita, o “cancro vermelho”, carac-
terizado por manchas pulverulentas de coloração avermelhada, que degradam a superfí-
cie mal trabalhada. Para os autores, é possível que essa degradação seja acelerada em 
ambientes inadequados e potencializada pela formação de cadeias proteicas atraentes de 
micro-organismos (SOUZA; FRONER, Op. Cit.). Por vários séculos foi produzido um cou-
ro suave, flexível e de tom claro, porém extremamente higroscópico por meio do curtido 
de alúmen ou branco (SOUZA; FRONER, Op. Cit.). Os taninos vegetais foram substituí-
dos, no século XX, “... por substâncias químicas sintéticas ou pelo curtido mineral à base 
de sais de cromo e zircônio (identificado por uma linha verde azulada na borda cortada)” 
(SOUZA; FRONER, Op. Cit.). Tais métodos de curtimento:

[…] aceleram a deterioração dos couros por meio da reação de substâncias 
como o dióxido de enxofre, ácido acético e nitratos: as fibras do couro se rom-
pem e são reduzidas a pó. O uso de alúmen de sódio (Al2(SO4)3.Na2SO4.24H2O) 
[...] acelera a formação de compostos ácidos em ambientes úmidos (SOUZA; 
FRONER, 2008, p. 23). 

Sobre danos causados devido à sensibilidade à luz, Souza e Froner (2008, p. 21-23) 
afirmam que essa tipologia de objetos é fotossensível, sendo os couros pintados e tingi-
dos os de maior sensibilidade. Os danos causados são irreversíveis e cumulativos, tais 
como descoloramento, ressecamento e degradação fotoquímica do objeto através “[...] da 
geração de proteínas com estruturas menores e menos resistentes, resultantes da hidró-
lise ácida” (SOUZA; FRONER, 2008, p. 22-23). 

Considerando que o couro é material higroscópico e que entre as características do 
clima em Pelotas está a umidade relativa alta durante a maior parte do ano, esse aspecto 
pode ser problemático para os objetos a serem analisados. Souza e Froner (2008, p. 23) 
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afirmam que couros submetidos à umidade relativa (U.R.) inferior a 30% desidratam-se e 
tornam-se quebradiços, perdendo, assim, sua capacidade de resistência e flexibilidade. 
U.R. superior a 70% favorece o crescimento de micro-organismos e a degradação das 
fibras por hidrólise. As flutuações podem causar o enrijecimento do couro e, inclusive, a 
migração de taninos de manufatura1 que o tornam “[...] escuro, opaco, quebradiço e pul-
verulento’’ (SOUZA; FRONER, 2008, p. 23). 

Como material orgânico de natureza proteica, o couro está sujeito aos micro-orga-
nismos, Souza e Froner (2008, p. 23) afirmam que a estrutura superficial do couro fica 
comprometida pelo seu crescimento, caracterizado pelo surgimento de mofo e manchas 
de coloração diversa. Para os autores, condições ambientais desfavoráveis “[...] acele-
ram o crescimento de fungos e atraem insetos coleópteros”. Conforme a coloração que o 
couro apresenta, “[...] é possível identificar os filamentos − hifas ou folículos pilosos − na 
superfície, que podem impregnar as estruturas internas por meio dos craquelados ou das 
gretas” (SOUZA; FRONER, 2008, p. 23). 

Com base nas informações apresentadas, é possível concluir até o momento que 
o couro utilizado na guasquearia não deve apresentar o “cancro vermelho” nem a linha 
verde azulada no sentido do corte, considerando que estas são características visíveis de 
danos causados ao couro curtido. Portanto é possível que, em exame organoléptico, as 
diferenças sejam aparentes e isso seja um fator auxiliador para a classificação dos obje-
tos. Porém esta é apenas uma hipótese, já que há pouca bibliografia sobre os danos em 
couro cru para embasar essa suposição.

4� Considerações finais
Com base nas informações levantadas até o momento, tem-se que o inventário se cons-
titui de instrumento de grande importância para registrar e acompanhar os objetos dos 
acervos, bem como seus aspectos materiais e imateriais com o intuito principal de preser-
var os artefatos.

Embora o couro utilizado na guasquearia não seja curtido, por ser um material or-
gânico, está sujeito a todos os outros danos que sofre o couro curtido, desconsiderados 
aqueles associados aos processos de curtimento. 

Já que os processos de curtimento causam danos bastante característicos ao couro, 
espera-se que esses danos não estejam presentes nos objetos em couro cru. Existe a 
hipótese de que, em um primeiro momento, por meio de exame organoléptico, quaisquer 
dos objetos que durante o processo de classificação apresentarem tais danos possam ser 
desconsiderados para fins desse estudo. 
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1� Introdução
O resumo aqui apresentado refere-se às ações de conservação e restauro realizadas em 
parte da Série Documental do Fundo Instituto Butantan denominada Cartas e Ofícios, 
que em sua totalidade compreende cerca de 26.600 documentos textuais compilados em 
76 volumes encadernados. O recorte temporal escolhido para a seleção do acervo que 
seria restaurado foi de 1900 até 1924, período correspondente aos anos de gestão de 
Vital Brazil frente às atividades realizadas pela Diretoria do Instituto Butantan (IBu). Essas 
ações de conservação e restauro se concretizaram com o apoio financeiro e técnico que 
obtivemos ao sermos contempladas no edital PROAC 20/2018. O estado de conservação 
desses documentos era regular, muitos estavam dobrados, amassados, rasgados, gram-
peados, colados, com encadernação danificada e com sujidades, dificultando, assim, o 
processamento arquivístico e, consequentemente, o acesso dos usuários, o que deman-
dou procedimentos técnicos de preservação.

2� Metodologia
O início das atividades consistiu primeiramente na higienização completa dos volumes 
encadernados (capas, cortes, folha a folha, bem como do acondicionamento) com o uso 
de trinchas macias, flanela, bisturi e álcool. Foi nesse momento também que as partes 
metálicas foram removidas, garantindo que o processo de oxidação não afetasse mais a 
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integridade do papel, pois essas correspondências foram encadernadas exatamente como 
os documentos estavam agrupados originalmente, com muitos grampos e clipes de metal. 
Nessa etapa, foi possível conhecer de fato o material, identificar os danos mais recorrentes 
e iniciar o planejamento da metodologia mais adequada a cada problema ali encontrado.

Figura 1: Desmetalização. Foto: Verônica Spnela

Figura 2: Higienização (antes e depois). 
Foto: Verônica Spnela

Na etapa seguinte, inicia-
ram-se os procedimentos de 
restauro e pequenos reparos 
nos documentos. A maioria dos 
danos consistia em rasgos, 
áreas com perdas de suporte, 
presença de grampos e outros 
materiais metálicos, bordas 
quebradiças, reparos anterio-
res executados com materiais 
e técnicas inadequadas, dobras 
e áreas aderidas com materiais 
em processo de deterioração.
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Figura 3: Principais danos encontrados. 
Foto: Verônica Spnela

Os reparos foram feitos com papel japonês nas gramaturas e cores apropriadas a 
cada documento. Os papéis foram tingidos com aquarela para garantir a proximidade de 
tons entre as áreas reparadas e as originais, evitando uma desarmonia visual. A cola uti-
lizada foi o CMC (carboximetilcelulose), material de qualidade arquivística, reversível e 
que proporciona uma aderência adequada à necessidade do trabalho. Em alguns casos 
pontuais, fizemos uso da cola de amido e da cola PVA, ambas de pH neutro e adequadas 
ao trabalho de restauro.

As bordas receberam um reforço de papel japonês 
de 9g/m2, o qual proporciona um reforço estrutural à 
página e garante a transparência necessária à leitura 
do texto quando este sobrepõe alguma área com inscri-
ção. As áreas com perda de suporte receberam enxer-
tos com papéis de gramatura superior. As áreas com 
rasgos foram agregadas novamente com um papel de 
baixa gramatura, sempre pelo verso, de modo a não 
interferir na leitura do documento, permitindo, assim, 
o acesso irrestrito aos documentos, para que contribu-
am como fontes de promoção de interpretações a res-
peito da história do Instituto Butantan. Também foram 
encontrados papéis aderidos entre si com uma cola 
de origem desconhecida. Esta apresentava aparência 
amarronzada, enrijecida e estava migrando para as ca-
madas adjacentes, o que interferia na leitura dos docu-
mentos. Após diversos testes, concluiu-se que a me-
lhor solução seria o uso de um cataplasma (porção de 
substância com grande proporção de água, depositada 
sobre a área que se pretende tratar, e que, por osmose, 
transmite a umidade lentamente para a camada infe-
rior) com carboximetilcelulose. O método permitiu que 
a umidade chegasse à camada de cola, possibilitando 
a remoção do adesivo antigo sem prejudicar as áreas 
do documento que continham inscrições.Figura 5: Documento colado ao lado 

esquerdo, e com aplicação de cataplasma 
ao lado direito. Foto: Verônica Spnela

Figura 4: Pequenos reparos, feitos com 
CMC e papel japonês. Foto: Verônica 
Spnela
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Essa ação exigiu um processo demasiadamente minucioso no momento da remoção 
do papel com o auxílio do bisturi. Porém, era um procedimento que precisava ser feito 
o mais breve possível, uma vez que, com o tempo, a informação contida no documento 
poderia se perder.

Em relação às capas, inicialmente, havíamos concluído que a substituição e o enxerto 
de novas capas aos volumes onde não estavam presentes as capas e o lombo seriam ca-
bíveis como solução para a falta de suporte dos encadernados. Porém, passados alguns 
meses de trabalho, demo-nos conta de duas questões: a primeira questão diz respeito ao 
fato de que a interferência na capa configura uma intervenção em um registro histórico e 
modificaria elementos que são testemunhos da maneira como se realizava a guarda dos 
documentos produzidos e recebidos pelo Instituto Butantan na época. A segunda questão 
está relacionada à fragilidade das áreas onde está presente o couro como revestimento 
(meia encadernação e lombada). Por conta da deterioração natural e da falta de manuten-
ção, o couro está quebradiço (desidratado), e qualquer intervenção geraria interferência 
nessa camada, danificando-a ainda mais. Além disso, recuperá-la exige o uso de produ-
tos químicos que prejudicariam o papel que está em contato com o couro, seja por conta 
da origem oleosa ou cerosa dos componentes, seja pela característica abrasiva dessas 
substâncias.

Sendo assim, decidiu-se que o mais seguro seria optar por uma solução que re-
solvesse a questão da falta de estrutura da capa e protegesse o revestimento de novos 
atritos e demais danos, interferindo o mínimo possível nos materiais originais. A solução 
encontrada foi utilizar uma placa de Foamboard acid free para sustentar os volumes sem 
capas, uma canaleta em papel japonês 31g/m2 nas encadernações onde a lombada esta-
va ausente e criar uma jaqueta em papel neutro para todos os volumes com revestimento 
em couro, os quais foram finalizados com um cadarço duplo de algodão cru para manter 
o volume seguro.
 

Figuras 6 e 7: Acondicio-
namento primário frente 
e verso. Foto: Verônica 
Spnela

O acondicionamento secundário consistiu no armazenamento dos volumes encader-
nados em caixas de polipropileno corrugado na reserva técnica do Centro de Memória do 
Instituto Butantan.

3� Resultados e discussão
O trabalho de conservação e restauro realizado mostrou-se bastante eficiente na estabili-
zação dos documentos e na prevenção de novos danos aos volumes encadernados. São 
muito significativas as medidas de conservação, principalmente as de reforço das bordas 
quebradiças, de conserto dos rasgos e as de acondicionamento, uma vez que, fatalmente, 
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a consulta frequente aos documentos e o manuseio decorrente dessa demanda resulta-
riam eventualmente em novos danos ou no agravamento dos danos preexistentes. As 
técnicas aplicadas garantem que o material terá sua sobrevida útil prolongada, afiançando 
a consulta, a difusão e o estudo dos registros. Um outro procedimento que pode contribuir 
ainda mais para a preservação dessa série documental seria o desmonte da encaderna-
ção e a manutenção dos documentos de modo avulso, com um acondicionamento indivi-
dual apropriado, o que propiciaria a digitalização dos originais.

Em decorrência da diversidade de tipos de papéis e danos encontrados nas corres-
pondências e ofícios, no início do Projeto, não era possível prever questões como a não 
aceitação dos materiais empregados e reatividades inesperadas, bem como a presença 
de documentos colados entre si. Da mesma forma, não havia nos ocorrido a problemática 
da intervenção nas capas, tanto no sentido da fragilidade dos materiais quanto no sentido 
da interferência no registro histórico.

Esses pontos não previstos resultaram no prolongamento do tempo de trabalho de 
maneira bastante significativa, da mesma forma que exigiu a constante adequação dos 
materiais adotados em cada uma das técnicas.

Os procedimentos de preservação resultaram em medidas concretas de prevenção 
de danos aos documentos, assegurando, dessa forma, a sua integridade ao longo do tem-
po, prolongando a vida útil do suporte e das informações contidas nele. De um ponto de 
vista mais abrangente, o projeto proporcionou melhores condições de atender a demanda 
dos usuários das Cartas e Ofícios do IBu, contribuindo para a ampliação das pesquisas 
com fontes primárias ainda pouco exploradas, atingindo públicos diversos, como pesqui-
sadores e estudantes de diferentes áreas.

4� Considerações finais
Com a finalização do referido Projeto, nós, do Centro de Memória, teremos melhores 
condições de atender as consultas às cartas e ofícios do Instituto Butantan no que diz 
respeito à estabilidade e conservação do suporte, além de facilitar a manutenção no que 
se refere à higienização e monitoramento. Como retorno, já tivemos avaliações positivas 
em relação às consultas feitas por pesquisadores internos, externos e por colaboradores 
do Centro de Memória.
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1� Introdução
O estuque ornamental foi um ramo importante das artes decorativas aplicadas à constru-
ção civil. Utilizava-se em todo tipo de construções no período oitocentista, desde as mais 
modestas até as mais ricas fachadas. Uma fusão entre ornatos de variadas origens e 
estilos passados. Nas edificações de caráter singelo, o estuque era do tipo liso em pare-
des de fundo branco ou colorido, ao passo que, nas construções mais sofisticadas, como 
os arranha-céus do início do século XX, o estuque era feito em relevo, com molduras, 
painéis, florões, cantos e sancas e cimalhas, mais ou menos ornamentados conforme o 
gosto da época (OLIVEIRA, 2019, p. 195).

Dentro desse estilo construtivo, encontra-se o edifício denominado Guinle ou Praia 
do Flamengo, localizado na Zona sul da cidade do Rio de Janeiro, projetado pelo arquiteto 
Joseph Gire, de estilo eclético, construído em 1923. Foi considerado uma das primeiras 
edificações de apartamentos em altura do bairro da qual se tem notícia, situado em um 
terreno de esquina entre a Praia do Flamengo e a Rua Correia Dutra. Apresenta volume-
tria regular que consiste de um prisma de base retangular com pátio central. Trata-se de 
um típico edifício francês de matriz Haussmann.

Apresenta na sua tipologia arquitetônica fachadas voltadas para vias de forma simétri-
ca e tripartida e embasamento em mármore, corpo em argamassa pintado e ornamentado 
segundo estilo Luís XVI, possui elementos decorativos tais como: painéis com guirlandas 
florais, consoles com tríglifos em forma de corda de poço e balaústres com coroamento 
com mansardas renascentistas, revestimento em placas de ardósia e detalhes em cobre.
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Figura 1: Levantamento cadastral da Mansarda Edifício Guinle. 
Fonte: Fornecido pela empresa Decatto Arquitetura e Restauro – levantamento cadastral, LV800, desenho Matheus 
Leoni, data 20/12/2019 – Coordenação Marcia Braga e Alziro Neto.

Figura 2: Mansarda Parisiense – Chambre de bonee

Originalmente, as mansardas parisienses, geralmente de ardósia, eram repletas 
de janelinhas, os famosos e apreciados telhados de Paris. O nome “mansarda” tem 
origem em François Mansart (1598 -1666), mas popularizou-se através de seu sobrinho 
Jules Hardouin Mansart, que a utilizou no Palácio de Versailles, podendo traduzir-se por 
“água-furtada”.

O pavimento tipo, com cerca de 500m2, constitui-se de dois grandes apartamentos 
respectivamente com três e cinco quartos, totalizando 17 unidades e uma cobertura no 
edifício. A planta apresenta zoneamento interno bem definido, social, íntimo e serviço, 
com espaços amplos bem ventilados e iluminados voltados para as fachadas frontais ou 
para o grande pátio interno, possui escadas e elevadores diferenciados para moradores 
e empregados. O elevador social vai do 1º ao 9° andar e depois avança para o 11º, não 
parando no 10º andar, pois este é o pavimento de serviço, destinado aos funcionários 
de cada apartamento. O elevador de serviço só vai até o 9º andar. Para chegar até os 
quartos, é preciso usar a escada. O 10º piso possui 17 quartos cada um com 15m2 e 
dois banheiros completos instalados no final do corredor, denominados de “chambres de 
bonne”, destinados aos funcionários contratados pelas famílias.
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2� Metodologia
Toda obra de restauração e conservação de estuque ornamental em edificações his-

tóricas segue um processo sistemático e às vezes repetitivo e passos sucessivos e inter-
dependentes de interposição. Os critérios e as etapas de intervenção detalhadas visam 
enfatizar que obras de restauração devem ser precedidas de projeto executivo, mapea-
mento de danos, prospecções e ensaios laboratoriais das argamassas de revestimento 
e dos ornamentos, permitindo assim a fruição e o conhecimento estribado dos materiais 
constituintes. Desse modo, garantindo uma maior qualidade ao processo de intervenção 
(MASCARENHAS, 2008, p. 85).  

A obra de intervenção da fachada dividiu-se em três etapas, sendo a primeira deno-
minada cadastramento, diagnóstico, projeto, inclui a coleta de dados, o mapeamento de 
danos, a prospecção, as análises, os ensaios, o diagnóstico do estado de conservação e 
finalmente o projeto de restauração. A segunda etapa contempla trabalhos de escoramen-
to e de consolidação. A terceira e última etapa, conhecida como intervenção, é composta 
pelas ações como higienização, dessalinização, tratamento de biocolonização, reintegra-
ção parcial e total (colmatação de fissuras e trincas, tratamento de fendas, preenchimento 
de lacunas, obturação e prótese), recomposição, nivelamento e por fim acabamento. 

• Levantamento cadastral e diagnóstico 
Os elementos decorativos da fachada são feitos em estuque, possuem a mesma arga-
massa das alvenarias lisas, são compostos por tijolos, algumas vezes estruturados com 
tela “deployer”, recobertos com emboço e reboco. Os ornatos presentes são: balaústres, 
cornijas, frisos diversos, capitéis, colunas, mísulas, guirlandas, arcos, dentículos, tríglifos, 
pingentes, medalhões, fitomorfos, óvulos, todo o repertório ornamental do período eclético.

Figura 3: Mapeamento de Danos – 
Fachadas principais
Fonte: Fornecido pela empresa Decatto 
Arquitetura e Restauro – levantamento 
cadastral, LV800, desenho Matheus Leoni, 
data 20/12/2019 – Coordenação Marcia 
Braga e Alziro Neto.
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3� Resultados e discussão
Identificação das patologias encontradas na fachada principal.

Figura 4: Balaústres. Fonte: próprio autor.
Figura 5: Alvenaria. Fonte: próprio autor.
Figura 6: Janela em arco. Fonte: próprio autor.

4� Considerações finais
Dentro deste universo, os estuques tiveram um importante papel na decoração arqui-
tetônica no Brasil. Cabe aqui ressaltar que o presente artigo pretendeu especialmente 
levantar algumas linhas de ornatos utilizados no período oitocentista. Foram identifica-
dos, entretanto, alguns traços gerais da fachada do edifício Guinle, onde observamos um 
universo empírico de tradições peculiares utilizadas pelos antigos mestres, que até hoje 
foram pouco estudadas.
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A pesquisa sobre os elementos decorativos tem como proposição identificar as téc-
nicas compositivas dos materiais com o intuito da preservação e manutenção dessas 
obras. Por outro lado, existe também a necessidade objetiva por parte dos pesquisadores 
e restauradores de várias regiões do Brasil de entender a complexidade desses materiais.
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1� Introdução
O Arquivo de História da Ciência (AHC) do MAST tem um vasto acervo de documentos 
gráficos em suporte papel que está sob a responsabilidade do Laboratório de Conser-
vação e Restauração de Documentos em Papel (Lapel/COPEA). O conjunto represen-
ta um importante registro da trajetória e desenvolvimento da ciência no Brasil e reúne 
documentação oriunda de instituições científicas brasileiras e de arquivos pessoais de 
cientistas ligados à produção do conhecimento científico e tecnológico nacional e interna-
cional. O referido acervo está constituído por uma ampla gama de documentos textuais, 
cartográficos e iconográficos, em variados formatos, suportes de papel e processos de 
escrita e impressão. Destacam-se os processos: datilográfico, cópia carbono, impresso, 
mimeográfico, fotocópia, telegráfico e fotorreproduções; e os manuscritos com uso de 
tintas hidrossolúveis, nanquim e metaloácida, assim como registros feitos a lápis de cor 
e grafite. Já em relação aos suportes, é relevante a presença de papéis: jornal, comum/
Bond, revestido/couchê, satinado e cópia/translúcido.

Frente a esse universo diverso de suportes, o recorte proposto para o presente tra-
balho visa ao estudo e discussão dos documentos textuais em suporte papel cópia/trans-
lúcido que formam parte do fundo do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas 
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e Científicas no Brasil (CFEACB), produzidos entre os anos de 1933 e 1968. Trata-se de 
um grande volume de documentação maioritariamente avulsa que, em sua origem e seu 
percurso, foi arquivada por sistema de fixotelos de metal e acondicionada em pastas, jun-
to a outros documentos em suporte papel e processos de documentação gráfica. A partir 
do olhar da conservação-restauração, podemos inferir que a variedade de processos de 
escrita/impressão e de suportes papel reunidos em conjunto constitui mais um fator de-
sencadeante de danos que devem ser levados em consideração para definir propostas 
de tratamento consoantes com as necessidades pontuais do acervo. Tratando-se especi-
ficamente dos papéis translúcidos, os seus métodos e materiais de fabricação e, no caso 
do CFEACB, a sua baixa gramatura os tornam mais sensíveis a danos mecânicos, como 
rasgos, dobras e vincos e químicos que levam à perda das suas propriedades, principal-
mente de brilho e transluscência (MIRANDA, 2019, p. 33). 

No presente trabalho, pretendemos iniciar a discussão sobre as peculiaridades do 
papel translúcido em documentos textuais do CFEACB e apontamos a necessidade de 
investir em uma caracterização mais precisa, que oriente propostas mais eficazes de tra-
tamento preventivo e interventivo, considerando as suas condições de guarda, atribuição 
de valor e extenso volume.

2� Metodologia
O papel translúcido é um produto de diversos métodos de fabricação, que podem tratar a 
fibra ou a folha para conseguir a transparência do suporte, que é sua principal caraterísti-
ca. O tratamento mecânico ou químico da celulose compacta as fibras eliminando as bo-
lhas de ar existentes entre elas, assim, reduzindo a refração da luz para produzir o efeito 
da translucidez: “um fenómeno óptico que consiste essencialmente na forma em como a 
luz é absorvida e reflectida” (COSTA, 2011, p. 13), propriedade óptica medida em relação 
à porcentagem de transmissão da luz. A literatura destaca variados processos industriais 
para atingir a translucidez do suporte, sendo a impregnação o processo mais antigo, usa-
do desde a Idade Média. Nesse processo, a folha de papel já preparada é impregnada 
com óleos de origem vegetal ou animal, resinas ou ceras; produtos aplicados por imersão 
ou pincelado. Em relação aos impregnantes, Price (2015) afirma que é a partir de 1950 
quando os fabricantes encontram soluções para evitar a fragilidade e o escurecimento 
da folha com a introdução de materiais sintéticos (resinas acrílicas) em lugar de óleos e 
resinas naturais.

Por outro lado, desde 1860, o mercado produzia industrialmente outro tipo de papel: 
vegetal sulfatado ou pergaminho vegetal. O Papyrine ou pergaminho vegetal, como foi 
chamado, foi apresentado pelos franceses Poumarede e Figuier na Academia Central de 
Paris, em 1846 (MIRABILE, 2014, p. 34). Com as características físicas similares a uma 
membrana animal, o papel pergaminho vegetal apresenta resistência e impermeabilidade, 
além de antiaderência, atributos que permitem seu largo uso, principalmente em dese-
nhos técnicos de arquitetura, diplomas e como proteção em tratamentos de conservação-
-restauração.

Somado aos já conhecidos métodos químicos de produção (impregnação e sulfura-
ção), em finais do século XIX, surge o método de maceração intensa das fibras, a partir 
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do qual se trata mecanicamente a folha ainda durante a sua formação, com a finalidade 
de conseguir o refinamento da celulose e a boa distribuição das fibras. Com esse método, 
inicia-se a produção de três tipos de papel “com características ligeiramente distintas que 
se devem à preparação da polpa, à intensidade de maceração, ingredientes adicionados, 
acabamentos etc.”. São eles: o papel imitação de pergaminho, o “Glassine” e o papel ve-
getal natural (COSTA, 2011, p. 10).

Conforme foi exposto, podemos entender o papel translúcido (sinônimo de transpa-
rente ou vegetal) dentro de um universo amplo de métodos e materiais de fabricação que 
acompanham o tempo e o desenvolvimento científico-tecnológico; muitos deles sendo 
produzidos concomitantemente e com variações regionais. É importante destacar que 
esse conjunto de componentes e mecanismos de produção confere ao suporte proprie-
dades diferenciadas, as mesmas que determinam o seu processo de envelhecimento e 
seu comportamento frente às condições ambientais e de guarda, e devem, também, de-
terminar as propostas de tratamento para sua conservação-restauração. Neste sentido, 
a pesquisa de Van der Reyden et al (1992) sobre o impacto dos solventes no tratamento 
dos papéis transparentes oferece uma contribuição relevante.

Embora a identificação precisa dos papéis translúcidos seja, muitas vezes, possível 
apenas com grandes equipamentos (SEM-EDS, FTIR ou GC-MS), a literatura oferece al-
gumas pistas acessíveis para o conservador-restaurador. Mirabile (2014) menciona o con-
texto histórico partindo da datação do documento: papéis translúcidos anteriores a 1800, 
diz o autor, têm grande chance de ser do tipo impregnado, mesmo que ainda continuem 
sendo produzidos na atualidade. Por outro lado, o papel vegetal natural, afirma ele, é o 
papel mais usado do século XX em diante (MIRABILE, 2014). Adicionalmente, o autor faz 
referência à experiência do profissional para capturar algumas das caraterísticas de cada 
tipologia e dos danos no material analisado. Com base nesse olhar clínico, destaca que: a) 
os papéis impregnados amarelecem e perdem sua translucência com o tempo, assim como 
algumas propriedades mecânicas; b) os papéis sulfatados são de rápida combustão, não 
produzem cinzas e apresentam grande resistência à água; c) os papéis naturais têm uma 
boa transparência e fraca resistência mecânica; d) o papel cristal apresenta um som metá-
lico quando manipulado e é mais claro em um ou ambos os lados (MIRABILE, 2014, p. 41).

3� Resultados e discussão
O tratamento de conservação-restauração dos documentos do CFEACB foi pautado na 
identificação dos materiais, relacionando-os aos principais danos do acervo. Nesse ponto, 
parece-nos importante destacar que o nosso percurso ainda começa, pois as dificuldades 
para o uso das ferramentas de análise e identificação dos papéis translúcidos estão pre-
sentes, mais ainda quando a bibliografia que se ocupa desse suporte faz pouca referência 
a dossiês e a documentos textuais em formatos menores, cuja manipulação e acondicio-
namento, assim como seu prognóstico, diferem daqueles previstos para materiais da área 
artística ou da arquitetura. 

As reflexões de Mirabile (2014) sobre a identificação de papéis translúcidos nos aju-
dam a olhar o nosso acervo a partir do contexto histórico em que ele foi produzido, toman-
do em conta as caraterísticas físicas, como o seu envelhecimento e os danos recorrentes, 
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para determinar a sua tipologia e os procedimentos de conservação-restauração. Desse 
modo, foram realizados exames organolépticos e microscópicos que visam à caracteri-
zação dos suportes e os níveis de degradação. A partir desses dados, buscou-se uma 
proposta de intervenção adaptada às características de organização e de uso do acervo, 
considerando a sua constituição e datação (folhas soltas sem encadernação do século XX 
e acondicionadas em volumes), de modo a garantir “a estabilidade física e química do su-
porte: transparência e sua dimensão original” (GONZÁLEZ, 2021, p. 6) e, principalmente, 
atenuar os danos mecânicos como rasgos e dobras, característicos do papel translúcido 
de baixa gramatura.

Assim, identificamos que os papéis translúcidos que integram o acervo do CFEACB 
são constituídos em sua maioria de papéis naturais de baixa gramatura e apresentam fra-
gilidade mecânica e danos como rasgos, bordas frágeis, dobras e vincos, principalmente 
por seu manuseio frequente. A sua constituição, somada ao contato com outros documen-
tos, tornou os suportes amarelecidos e com manchas de acidez, em muitos casos, extre-
mamente quebradiços. Contribuíram para esse nível de degradação a presença de fitas 
adesivas e de materiais metálicos aderidos. Alguns documentos estavam colados uns aos 
outros e outros que funcionavam como segundo suporte para recorte de revistas e jornais. 
No local de contato com o adesivo (cola de correio), o papel translúcido estava quebradi-
ço e ressecado, em muitos casos rasgado. Adicionalmente a esses fatores extrínsecos e 
intrínsecos, cabe ressaltar os danos ocasionados pela degradação da tinta metaloácida, 
que também provoca danos mecânicos como rupturas generalizadas e perda de suporte 
(MIRANDA, 2019, p. 75).

Após a seleção e identificação, optamos por realizar uma higienização mecânica com 
trincha macia e pera sopradora para os documentos translúcidos mais fragilizados e, nos 
mais resistentes e que possuíam acúmulo de sujidade, realizamos a higienização pontual 
com borracha plástica sem abrasivo de modo a dirimir as áreas escurecidas, principal-
mente nas bordas mais diretamente expostas à deposição de particulados. Os materiais 
metálicos, como grampos e clipes, e as manchas de oxidação e ferrugem foram removi-
dos de modo manual com bisturi sem corte.

A segunda etapa de intervenção passou pela remoção dos resquícios de adesivo e a 
separação dos documentos que estavam aderidos uns aos outros, impedindo o acesso à 
informação. Foram realizados testes mecânicos e outros de solubilidade, tendo em vista 
que “os procedimentos utilizando umidade seja por capilaridade ou ação direta devem ser 
reduzidas ao máximo e controladas de maneira contínua” (GONZÁLEZ, 2021, p. 6), para 
evitar alterar as características dos papéis translúcidos. Optamos por três procedimentos 
para a remoção de adesivos: I) para as folhas com colas de fácil remoção, usamos umida-
de controlada com a aplicação local de metilcelulose a 5% (gel de aspecto gelatinoso) em 
períodos curtos de exposição e, na sequência, a remoção com a colocação de pesos; II) 
para os moderados, que não apresentaram resultados com o método anterior, aplicamos 
vapor de água de maneira pontual em pequenas “câmaras” com vaporizador; e III) para os 
documentos de difícil remoção, o procedimento foi realizado em mesa de umectação por 
meio de janelas para aplicação de água deionizada utilizando um conta-gotas. Em todo o 
processo, as demais partes do documento foram protegidas, evitando o contato da umida-
de com o restante do papel e com as tintas solúveis e metaloácidas. E o processo de se-
cagem e planificação se deu de forma controlada, com pesos para evitar a movimentação 
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e o inchaço das fibras do papel translúcido. Não houve, ao final do processo, expansão do 
suporte, deformações e alteração da translucidez do papel, dados observáveis por meio 
de microscópio.

Na terceira etapa do tratamento, executamos reparos e reforços pelo verso dos docu-
mentos. Foram realizados testes com os adesivos indicados na literatura (BORGES, 2017, 
p. 58) para reparos em documentos translúcidos e que estavam disponíveis no LAPEL: 
Hidroxipropilcelulose (Klucel G®) dissolução em etanol a 2%, cola de amido modificado e 
gel de metilcelulose a 5%. Buscamos identificar quais poderiam garantir menor interferên-
cia no documento sem que causassem zonas opacas, inchaço das fibras e deformações. 
Optamos também por utilizar o papel japonês Tengujo de baixa gramatura (5 e 7g/m2) por 
ser um papel que possui boa transparência, resistência e bom envelhecimento (COSTA, 
2011, p. 59). Assim, os três adesivos foram aplicados sobre o papel japonês nas referidas 
gramaturas, preparados antecipadamente e sendo solubilizados com baixa umidade no 
momento de adesão ao documento. Outros testes com aplicação direta do adesivo no 
local do reparo foram realizados. Os papéis preparados antecipadamente com metilcelu-
lose e levemente solubilizados no momento da aplicação foram os que mostraram melhor 
resultado, tanto em aspectos estéticos, sustentação e retratabilidade. Os papéis prepara-
dos com Hidroxipropilcelulose apresentavam leve brilho após a secagem do reparo. E os 
preparados com cola de amido modificado, além de necessitar de uma quantidade maior 
de umidade para solubilização, apresentaram aspecto levemente turvo ao final do proces-
so, deixando o reparo visível na parte da frente do documento. Descartamos a aplicação 
direta dos adesivos no local de reparo por identificarmos que houve maior absorção de 
umidade, sendo perceptível por meio micro e macroscópico o inchaço das fibras no local 
da aplicação do adesivo. 

4� Considerações finais
Após esses procedimentos, os documentos voltaram a compor os processos entrefolha-
dos com papel alcalino de 53 g/m2, evitando assim o contato direto com outros documen-
tos acidificados e migração das tintas. Não optamos por procedimentos de estabilização 
da tinta metaloácida pela natureza reativa do papel translúcido à água e pela grande 
variedade de tintas que compunham os documentos, a maior parte delas solúveis. Por úl-
timo, os processos foram acondicionados em folders de papel alcalino 68g/m2, sendo que 
alguns deles de grande volume receberam invólucros em caixas de papel cartão alcalino 
de 300g/m2. 

Identifica-se que o tratamento proposto respondeu aos critérios inicialmente estabe-
lecidos de conservação preventiva, estética e manutenção de integridade do suporte. E 
reafirmamos que o aprofundamento do conhecimento sobre os materiais traz benefícios 
não apenas à documentação tratada, mas à responsabilidade do conservador de agir 
dentro de seu código profissional e deontológico, ainda que estejamos lidando com gran-
des volumes documentais.
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1� Introdução
A Museologia, a Física e as diferentes áreas relacionadas ao patrimônio cultural aparente-
mente são áreas opostas que não se cruzam, no entanto, os estudos desenvolvidos pelo 
Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico 
e Histórico (FAEPAH) e o Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimô-
nio Cultural do Instituto de Física da USP buscam provar o contrário. A relação entre as 
disciplinas surge com o objetivo de melhor entender e estudar os objetos do Patrimônio 
Cultural. As diferentes áreas se misturam e se complementam quando a temática é a in-
terdisciplinaridade. E a necessidade desse diálogo se torna cada dia mais presente nos 
museus e na curadoria dos acervos, conhecer os objetos sob sua guarda e os possíveis 
fatores que podem degradá-los ou alterá-los visualmente é fundamental para os profissio-
nais que trabalham nessa temática. 

Dentro deste diálogo entre as áreas, há necessidade de ampliar a formação de novos 
profissionais com cursos que questionam a materialidade dos objetos. O desenvolvimen-
to, durante as últimas décadas, das análises técnico-científicas de obras de arte (ARTIO-
LI, 2018) alterou completamente a maneira como se descrevem ou se avaliam os objetos. 
Utilizando um conjunto cada vez maior de ferramentas analíticas, os pesquisadores das 
áreas de história da arte, arqueologia, museologia, conservação, ciência da conservação 
etc. estão se relacionando e mostrando o valor do trabalho em conjunto de forma inter-
disciplinar. Originalmente, esses trabalhos relacionados eram chamados simplesmente 
de “estudos técnicos”, no entanto, cada vez mais, existem esforços de colaboração para 
realmente criar uma linha de pesquisa interdisciplinar na área de Patrimônio Cultural. His-
toricamente, desde 1920, os museus americanos já possuíam uma visão da necessidade 
de uma formação técnica em que pintores, restauradores e funcionários do museu pu-
dessem aprender sobre a materialidade de pinturas e os cuidados destas com princípios 
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técnico-científicos. Lentamente, essas novas metodologias, especialmente radiografia 
usando raios X começou a desempenhar um papel mais significativo nessa área, o que 
proporcionou um verdadeiro impulso para os historiadores de arte e curadores com o 
objetivo de trabalhar mais estreitamente com os conservadores e os cientistas, buscando 
entender algo que não era visto a olho nu. Além das radiografias, as primeiras discussões 
sobre desenhos subjacentes feitas pelo físico holandês J.R.J. van Asperen de Boer (VAN 
ASPEREN DE BOER, 1968) utilizando de tecnologia com infravermelho (então utilizado 
para fins de vigilância militar) permitiram novos estudos em pinturas. Dentro desse olhar, 
as técnicas de imageamento multiespectral ganham novos patamares e podem ser fer-
ramentas importantes para entender o processo criativo e o estado de conservação de 
um objeto do patrimônio. Mas como podemos incentivar uma comunicação mais próxima 
entre os conservadores, os cientistas da conservação e curadores? 

Em primeiro lugar, precisamos melhorar a educação com um enorme valor interpre-
tativo das investigações técnico-científicas realizadas. Há necessidade de abordagens 
mais diversificadas para o estudo da história da arte em diferentes cursos que trabalham 
os acervos de arte e do Patrimônio Cultural. Precisamos de mais oportunidades de está-
gios em nível de pós-graduação para que os alunos ganhem conhecimento íntimo de um 
trabalho interdisciplinar colaborativo. Essas disciplinas que discutem metodologias técni-
co-científicas são voltadas à salvaguarda do Patrimônio Cultural, e os cursos de pós-gra-
duação com olhar interdisciplinar permitem que os estudantes de diferentes formações 
possam participar e aprender essa abordagem que combina áreas como física, química e 
biologia para auxiliar na identificação e caracterização dos materiais e as possíveis trans-
formações que estes podem estar sujeitos. 

Um segundo ponto a ser levantado é que precisamos de mais oportunidades de es-
tudo colaborativo em nossos museus. Deve-se reconhecer os benefícios de projetos entre 
seus curadores, cientistas da conservação e conservadores e as diferentes áreas.

Em terceiro lugar, deve-se assumir na comunidade uma liderança mais agressiva na 
publicação dos resultados de projetos conjuntos das diferentes áreas, em que cada es-
pecialista dispõe de seu conhecimento e correlaciona com os conhecimentos das outras 
áreas (FACHIN, 2019). Um maior número de publicações dessa temática proporcionará 
maior acesso à informação para aqueles que não fazem parte do mundo do patrimônio 
cultural, e os diferentes profissionais das universidades e faculdades, estudantes e seus 
professores poderão ter um conhecimento mais amplo das potencialidades de estudos 
realizados.

2� Metodologias
Os cursos de pós-graduação em que são apresentadas aos alunos as técnicas instrumen-
tais de caracterização dos materiais que constituem os objetos de arte, arqueológicos e 
do patrimônio cultural permitem ao aluno entender as potencialidades das técnicas analí-
ticas. Essas disciplinas geralmente permitem evidenciar as vantagens e desvantagens e 
quais metodologias de análises são empregadas para estudo dos objetos do patrimônio 
cultural. O conhecimento das metodologias pelos novos profissionais dessa área é im-
portante para o entendimento de quais podem ser utilizadas para responder perguntas 
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específicas. Algumas dessas técnicas permitem analisar os materiais sem coletar amos-
tras, sem precisar desmembrar o material (chamadas técnicas não invasivas). A peça é 
analisada por inteira no seu próprio local e retorna ao acervo sem alterações. 

Particularmente aqui serão apresentadas duas técnicas espectroscópicas que os 
pesquisadores que trabalham nas interfaces das áreas utilizam rotineiramente: Espectros-
copia de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia e Espectroscopia Raman.

• Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia (FRX-DE ou ED-XRF) 
É uma técnica analítica instrumental capaz de analisar diferentes elementos químicos de 
modo simultâneo, que permite a determinação de teores totais de elementos químicos 
com número Atômico >12 (isto é, elementos acima do magnésio – Mg – na tabela perió-
dica são detectados facilmente). Utilizando-se fontes de excitação como tubos de raios 
X ou fontes radioativas emissoras de raios X ou raios gama, que forneçam energias ade-
quadas para provocar o efeito fotoelétrico, consegue-se induzir transições eletrônicas nos 
níveis mais internos dos átomos com a consequente emissão de raios X característicos 
desses átomos presentes nos objetos estudados. Na figura 1 abaixo, temos que cada cor 
representa um material diferente, que, ao ser excitado, emite radiação característica que 
identifica o material existente.

Figura 1: Desenho esquemático do 
método EDXRF mostrando a emissão de 
raios X dos átomos presentes no material 
estudado. 

O equipamento de medida EDXRF utiliza um tubo de raios X que fornece energias 
adequadas para provocar a excitação do material analisado e depois a emissão de raios 
X característicos do material, estes são detectados por um detector específico para raios 
X conforme figura  2. 

Figura 2: Fotografia do sistema portátil de 
Fluorescência de Raios X sobre um tripé. 



Marcia de Almeida Rizzutto

ISBN 978-65-00-41614-5 - A Museologia, a Física e as áreas multidisciplinares - p. 689-694

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

692

• Espectroscopia Raman 
A espectroscopia Raman se baseia no espalhamento da radiação laser pelas moléculas 
de um material. Ao interagir com as moléculas de um material, esse feixe de laser (fótons) 
pode ser espalhado elasticamente ou inelasticamente pelas moléculas do material. Nesse 
processo de espalhamento, pode haver emissão de uma outra radiação com energia me-
nor que a inicial, que é chamada de espalhamento Raman. 

Para análise Raman, utiliza-se um espectrômetro contendo um feixe de radiação 
eletromagnética monocromática (por exemplo, lasers de comprimento de onda de 785, 
532nm etc.), que é focalizado na amostra a ser estudada. O feixe espalhado pela amostra 
é então coletado e levado ao monocromador utilizado para separar os comprimentos de 
onda da luz coletada. Os diferentes comprimentos de onda são então focalizados em um 
detector do tipo CCD (dispositivo de carga acoplada, do inglês charge-coupled device), 
capaz de identificar a intensidade da radiação em cada comprimento de onda. Os valores 
de intensidade em função do comprimento de onda são então gravados em um arquivo 
denominado espectro. Atualmente, existem vários equipamentos portáteis de espectros-
copia Raman que podem ser utilizados “in-situ” (Figura 3). 

Figura 3: Sistema portátil de 
Espectroscopia Raman utilizado nas 
análises.

3� Resultados e discussão
As técnicas analíticas, como dito anteriormente, são amplas e permitem o melhor enten-
dimento dos materiais presentes nas obras. Exemplos de espectros ED-XRF com o equi-
pamento portátil podem ser vistos na figura 4 abaixo.

Pode-se identificar os elementos químicos como Hg (relacionado ao pigmento de 
mercúrio) ou pigmentos à base de Pb (branco de chumbo, por exemplo) ou pigmentos à 
base de Fe (vermelhos de ferro) (STUART, 2007, p. 24-25). 

Na análise de Espectroscopia Raman, é possível identificar bandas características 
das ligações químicas e identificar sem dúvidas o composto do material medido. Na figura 
5, exemplificamos alguns espectros Raman obtidos para diversos pigmentos, em que as 
bandas características de alguns compostos são apresentadas como Branco de Chumbo 
(banda em 1050cm-1), Anatase (Óxido de Titânio, banda em 144, 397, 512, 634cm-1), 
Azul de Cerúleo (banda em 670, 990cm-1) e Azul Ultramar (banda em 548cm-1). 
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4� Considerações finais
O principal objetivo deste texto é chamar atenção à necessidade de uma interface ampla 
entre os pesquisadores da área de Patrimônio Cultural. Novos cursos que ofertem esse 
leque de visões interdisciplinares são necessários, pois os novos profissionais das dife-
rentes áreas precisam saber questionar sobre a materialidade dos objetos e necessitam 
realizar um diálogo amplo com os diferentes olhares para entender os resultados obti-
dos. Técnicas analíticas como Espectroscopia de Fluorescência de raios X e Raman são 
exemplos de possibilidades de caracterização dos elementos e compostos presentes nos 
materiais.

Figura 4: Espectros típicos de EDXRF de 
uma pintura de cavalete. Superior: ponto 
de pigmento bege (pele). Inferior: ponto 
pigmento marrom escuro.

Figura 5: Espectros 
obtidos através da técnica 
Raman para pontos 
de coloração azul em 
diferentes obras utilizando 
o laser de 785nm.
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1� Introdução
• História da Biblioteca

Nas épocas áureas de 1875, foi instaurada uma assembleia onde 45 pessoas se reuni-
ram para criar uma sociedade civil sem fins lucrativos, a Bibliotheca Pública Pelotense 
(BPP), local que mantém seu modelo e nome desde sua concepção. Sendo idealizada por 
Fernando Luís Osório, filho do general Osório, figura notória da cidade e patrocinada por 
Antônio Joaquim Dias, diretor do jornal Correio Mercantil. 

Após um ano de sua fundação, a instituição foi instalada na parte térrea de um sobra-
do cedido por João Simões Lopes, o Visconde da Graça, situado na rua General Victorino 
(sic), esquina General Neto, sendo seu acervo composto por exemplares doados pela 
comunidade, contabilizando 960 volumes na época, de acordo com Bibliotheca (2021). A 
sede atual do prédio foi concebida em 1878, mas a alocação das obras literárias no piso 
térreo ocorreu somente no ano de 1881. A criação enfatizava a preservação da memória 
histórica do extremo sul do Brasil.  
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Seguindo esta premissa, foi instaurado o Museu Histórico e Bibliográfico da BPP no 
ano de 1904.  

Em 139 anos de serviço à comunidade, a Bibliotheca Pública Pelotense já abrigou 
a Faculdade de Direito, o Conservatório de Música e a Escola de Belas Artes, o Clube 
de Cinema, o Instituto de História e Geografia de Pelotas e a Academia de Letras do Rio 
Grande do Sul. Destacam-se também o concerto de fundação da Sociedade de Cultura 
Artística e a fundação da antiga Escola de Artes e Ofícios, antecessora do Instituto Fede-
ral Sul-Rio-Grandense, na reunião do Conselho de Administração da Bibliotheca Pública 
Pelotense.

A Bibliotheca Pública Pelotense define como objetivo as seguintes sentenças:
A Bibliotheca Pública Pelotense é uma associação civil de Direito Privado com 
fins educacionais, culturais, patrimoniais e de lazer, sem fins lucrativos, fundada 
em 14 de novembro de 1875. Ela tem como objetivo proporcionar o desenvolvi-
mento cultural da comunidade em que se insere por meio da promoção da arte, 
cultura e lazer, ofertando acesso livre e gratuito à informação e a todos os seus 
serviços, projetos e ações culturais (BIBLIOTHECA, 2021).

A concepção da Bibliotheca Pública Pelotense trouxe uma importante contribuição 
ao patrimônio e à história da supracitada cidade, promovendo o saber e a cultura aos 
cidadãos. Seu acervo literário e cultural denotam a história das épocas áureas do Brasil, 
desde jornais (periódicos) com eventos históricos importantes retratados, até acervos mu-
seológicos.    

• A digitalização
A digitalização surge nos anos iniciais da década de 90 nos Estados Unidos, sendo intro-
duzida no Brasil somente a partir de 2007, assim como sublinhado por Puntoni, (2017). A 
digitalização ganhou força a partir da concepção de sua utilização para a salvaguarda de 
arquivos e informações relevantes, bem como seu fácil compartilhamento. 

De acordo com Tavares,
A preservação digital como prática institucional está ainda vinculada a experi-
ências relativamente restritas no Brasil.  A perspectiva de expansão de proce-
dimentos e de institucionalização de políticas nesse campo envolve a estrutu-
ração em redes de arquivos, ou bibliotecas, que contribuem para disseminar as 
tecnologias e os serviços de suporte, promover o compartilhamento de acervos 
e ampliar as possibilidades de intercâmbio entre pesquisadores dedicados às 
mesmas temáticas (TAVARES, 2014, p.10).

Ainda segundo Tavares,
Do ponto de vista dos lugares de memória – instituições arquivísticas, biblio-
tecas e museus –, a digitalização de acervos documentais remete a uma prá-
tica de preservação que assume também a garantia de que a reprodução não 
comprometa os parâmetros de comprovação da originalidade e autenticidade 
do documento original.  Porém, o acesso ampliado pelo meio eletrônico aos 
conjuntos documentais depositados em instituições de referência nacional ou 
regional introduz outras questões sobre as possibilidades abertas ao uso social 
e atual dos documentos (TAVARES, p. 14, 2014).
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• Leis de digitalização 
A Bibliotheca Pública Pelotense tem um aval para disponibilizar seu acervo de jornais, 
pois sua estrutura pública privada lhe permite a disseminação das informações das quais 
são detentores legais dos direitos autorais. O processo de digitalização torna-se um direi-
to de uma instituição privada que garante o acesso da população à  documentalização; 
de acordo com “inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, 
e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os 
requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os do-
cumentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais”, 
garantindo, assim, a salvaguarda dessa documentação

Outro ponto de destaque sobre a digitalização é a legislação brasileira quanto aos 
direitos autorais, pois, segundo a Lei nº 9.610 de 1998, Art. 5º, é proibida a disseminação 
de obras literárias, artísticas ou científicas sem o consentimento do autor ou de detentores 
dos direitos autorais. Destarte, ainda é citada no artigo VI a proibição de armazenamento 
permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro que não obtenha a 
autorização prévia (BRASIL, 1998).  

• Experiência no museu da Bibliotheca Pública Pelotense
A Bibliotheca Pública Pelotense, fundada em 1875, foi palco de diversas manifestações 
em prol da sociedade pelotense. Já em seus anos iniciais, promovia cursos de alfabetiza-
ção voltados para adultos, incentivando uma possibilidade de igualdade para os cidadãos. 

O prédio fora concebido tendo projeção intencional para ser um centro multicultural, 
recebendo assim diversas doações desde sua implementação. Foi para dar organização 
e abrigo institucional a este acervo que se criou, em janeiro de 1904, o Museu Histórico e 
Bibliográfico da BPP (BIBLIOTHECA, 2021). 

O acervo salvaguardado pelo local conta com diversos materiais constituintes, tais 
como livros, documentos históricos, móveis, vestuários, moedas, dentre outros. Em 2013, 
todo o acervo documental foi realocado para o Centro de Documentação e Obras Valiosas 
(CDOV)1.

No ano de 2020, a instituição participou de um edital da Lei Rouanet que contempla-
va as instituições culturais com a possibilidade de adquirir instrumentos e equipamentos 
que contribuíssem com sua melhora. A biblioteca optou então por um scanner para a 
digitalização de seus acervos bidimensionais aliado ao patrocínio do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A biblioteca, apesar de ter um caráter público-
-privado, foi uma das contempladas pelo recebimento.

Conhecida por abrigar diversos jornais históricos em seu acervo, que embasam di-
versos pesquisadores da região, iniciou no ano de 2020 a digitalização de mais de 5 mil 
páginas que foram disponibilizadas ao público através do site da instituição. A digitaliza-
ção do acervo jornalístico, ainda em andamento, promoveu a disseminação facilitada de 
informações, podendo assim contribuir à distância com pesquisadores da cidade e conco-
mitantemente com pesquisadores em locais distantes do acervo físico. 

1    O CDOV é organizado nas seções: Arquivo-Histórico, Hemeroteca, Memorial Fotográfico e Obras Raras e Valiosas, possui rico acervo 
para pesquisadores interessados em temas que tratam da região sul do Rio Grande do Sul desde o século XVIII (BIBLIOTHECA, 2021).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
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2� Metodologia
A metodologia utilizada para o presente artigo caracterizou-se pela pesquisa qualitativa 
documental, fundamentada através de artigos, plataformas digitais e sites. Com os dados 
obtidos, houve a compilação dos resultados em uma análise técnica acerca do tema. 

Juntamente, utilizou-se a pesquisa exploratória, com intuito de esclarecer alguns 
campos de digitalização específicos de acervos culturais, revistas e plataformas gover-
namentais. Ademais, realizou-se uma entrevista com a museóloga da Bibliotheca Pública 
Pelotense, Janaina Vargas Rangel, que esclareceu pontos referentes à participação do 
local no edital da Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC), nº 10/2020 (Edital de con-
curso Aquisição de Bens e materiais), conseguindo apoio para compra de um scanner 
profissional (SEDAC, p. 1, 2020).

3� Resultados e discussão
A Bibliotheca Pública Pelotense, por meio das ferramentas obtidas no edital, juntamente 
com o estudo e com a capacitação da equipe responsável, obteve êxito na disponibiliza-
ção do acervo de periódicos da instituição. A partir dos resultados apresentados, deno-
ta-se a importância da atualização dos meios de conservação e da guarda de acervos 
culturais e históricos no Brasil. Para alcançar tal feito, denota-se a importância de recur-
sos fornecidos a instituições de cunho patrimonial por meio de órgãos governamentais e 
legislações específicas à preservação da cultura.

4� Considerações finais
A digitalização de arquivos traz em sua constituição a contribuição na salvaguarda de 
informações relevantes a instituições e à população em geral. A partir de sua criação, a 
utilização na disseminação de informações tem se mostrado efetiva, bem como a guarda 
facilitada e a possibilidade de modificação sem interferência no arquivo original. A sua dis-
ponibilidade digital evita o manuseio excessivo e incorreto, evitando assim um dos meios 
de degradação dos bens históricos e culturais. 

A digitalização do acervo de periódicos no Bibliotheca Pública Pelotense forneceu 
uma nova maneira de pesquisa em um momento que o distanciamento se faz necessário, 
ainda fornecendo a oportunidade a pesquisadores de diversos locais do país conhecerem 
e utilizarem este importante acervo.    
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1� Introdução
Toda e qualquer área do conhecimento não é, por si só, independente no que concerne à 
sua completa atuação. Dessa noção, a conservação e restauro não se afastam. Exemplo 
disso são as constantes provas que nos chegam todos os dias através das redes sociais 
com o trabalho da comunicação digital, que em parceria com a conservação e restauro 
disseminam trabalhos que se desenvolvem sobre património, difundindo os próprios ele-
mentos patrimoniais e a posição da conservação nos contributos que outorgam a salva-
guarda da herança cultural; mais do que isso, de um ponto de vista muito mais técnico, são 
estabelecidas relações de trabalho entre a conservação e a química, a física, a biologia, 
a engenharia de estruturas, a ciência dos materiais e tantas outras áreas, mesmo ligadas 
às humanidades, como a história e o direito. Tal constatação corrobora que as escolas de 
conservação munem os seus alunos e conservadores emergentes de vasta capacidade 
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interdisciplinar, contribuindo para uma especialização amplamente ramificada, mas com 
raízes profundas no que toca à atividade do conservador propriamente dita. Dito isto, seja 
no sentido de colmatar lacunas naturais do percurso académico, testar novas tecnologias, 
certificar teorias, desenvolver investigações ou inovação, por mais especializada que a 
oferta formativa se possa tornar, o câmbio de experiências e conhecimento entre o con-
servador e outras áreas nunca será desnecessário.

A dissertação de mestrado proposta por Diogo Francisco Bernardes com o tema 
Fons Vitae - Matéria, Forma, Conteúdo e Tecnologia, a ser apresentada à Universidade 
Católica Portuguesa para a obtenção de grau de Mestre em Conservação e Restauro do 
Património Cultural, mereceu o mecenato e bolsa de mérito pela Santa Casa da Miseri-
córdia do Porto.

Os desafios impostos pelas complexidades inerentes ao caso de estudo, em conjunto 
com a necessidade de inovação e aplicação de novas tecnologias ao estudo de obras de 
arte, conduziram ao estabelecimento da parceria entre a Escola das Artes da Universi-
dade Católica Portuguesa e a XpectralTEK, com a tecnologia de diagnóstico imagético. 
A abordagem da XpectralTEK ao estudo de obras de arte sustenta-se na espetroscopia, 
imagética, programação informática e visão computacional, apresentando uma proposta 
de valor focada na criação de diversas ferramentas que auxiliam os conservadores em 
diversas tarefas.

2� Metodologia
A investigação que se propõe desenvolver sobre a Fons Vitae (óleo sobre madeira) (Fi-
gura 1) extravasa sobejamente as questões que se prendem com o estudo historiográ-
fico, que, ademais, foi matéria dissecada ao longo dos últimos dois séculos, apesar de 
as propostas, questões e discussões nem sempre se concluírem. O que se expecta, de 
forma ampla, é que questões relacionadas com a matéria, forma e conteúdo possam ser 
aproximadas, ao máximo, de conclusões verossímeis e exatas, respondendo-as com ri-
gor científico e com o espírito crítico ancorado na firmeza da interpretação de diferentes 
perspetivas. 

Sobre a matéria, assevera-se que os esforços são focados no entendimento concreto 
do material, procurando-se a imutável e indispensável identificação de elementos cons-
tituintes dos diversos estratos que compõem a obra e que, de alguma forma, contribuem 
para a perceção da pintura como um dispositivo carregado de indícios e sinais da sua 
história, mas, também, de mecanismos físicos e químicos que conduzem à sua degene-
rescência decorrente da natural passagem do tempo, o que não implica, invariavelmente, 
problemas de conservação. Tal olhar desconstrutivo sobre as características físicas da 
matéria coadjuva na abordagem científica que os processos de conservação carregam 
em cada tomada de decisão, bem como nos procedimentos infimamente escrupulosos 
que os momentos de intervenção de restauro comportam.

Quanto à forma, investigar-se-á a configuração, constituição e tecnologias aplicadas 
à produção do objeto artístico, pois a compreensão do processo de execução e da seleção 
da matéria auxilia no entendimento do método construtivo, permitindo o estabelecimento 
de confrontos com a obra de diferentes autores e o entendimento da maneira particular 
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do autor do caso de estudo. Em adição, é captada informação sobre a disponibilidade 
de ferramentas e utensílios para o tratamento e conceção da obra, ora clarificando as 
metodologias utilizadas para a obtenção de resultados, ora percebendo a disponibilidade 
tecnológica e de recursos humanos1. 

Das questões intrínsecas ao prosaísmo da obra, o estudo do conteúdo supera a ma-
terialidade e analisa a construção estética e artística, bem como figurativa e cromática, 
passando por uma leitura simbólica e iconográfica.

Partindo do exposto, metodologicamente, é proposto que a tecnologia multi e hipe-
respectral conceda suporte na investigação e conclusão de diversas questões. 

Tal tecnologia abarca diversificadas valências, produzindo e recolhendo imagens nos 
comprimentos de onda que se estabelecem entre os 360 e os 1200nm. Posteriormente 
à recolha imagética e produção de cubos2, a informação digital adquirida passa por pro-
cessos de tratamento técnico, apresentando, através do software desenvolvido especifi-
camente para o efeito, propostas de atribuição de pigmentos, áreas com comportamento 
cromático similar em toda a superfície, e identifica áreas com verniz visível, fotografia de 
infravermelho, entre outras questões que se prendem com o comportamento superficial 
do caso de estudo (BALAS et al., 2003; POZO et al., 2017).

1    A prática habitual da produção artística flamenga não permite descurar a possibilidade do envolvimento de diversas oficinas e in-
divíduos na produção da obra, pois é evidente que o desenvolvimento do trabalho nesse tipo de dispositivo abarcava a interveniência 
de diferentes especializações, com as oficinas funcionando em linhas de seriação e com assistentes com funções divididas e detalhad-
amente definidas. Nessa matéria, a produção artística flamenga permite destacar caraterísticas com as quais se encontram paralelos 
na indústria contemporânea, isto é, materiais estandardizados, movimentos repetidos, precisão manual em confronto com a precisão 
da máquina atual e processos padronizados.
2    Compêndio de aquisições de uma mesma imagem nos diversos comprimentos de onda.
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Figura 1: O caso de estudo – Fons Vitae.



Diogo Francisco Bernardes; Nuno Camarneiro; 
Maria Aguiar; Jani Santos; Vassilis Papadakis

ISBN 978-65-00-41614-5 - Encontros da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa com a 
tecnologia XpectralTEK: contributos para o estudo da pintura Fons Vitae - p. 700-706

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

704

De ambas as partes, é esperado o intercâmbio de contributos e, nesse sentido, 
com principal enfoque na identificação de pigmentos, o estudo da pintura Fons Vitae 
coadjuvará no incremento da base de dados em que se sustenta a ação da tecnologia 
XpectralTEK. Ainda, é esperado que a troca de conhecimento entre os diversos indivídu-
os envolvidos contribua para o sucesso da investigação e conhecimento da obra, mas, 
também, para o desenvolvimento tecnológico da ferramenta. Nesse sentido, o confronto 
de resultados obtidos com a fluorescência de raio-X (XRF) sustentará o desfecho e o 
sucesso dos resultados.

3� Resultados e discussão
O encontro entre entidades promovido pela busca de resultados no estudo da pintura 
Fons Vitae encerra diversas venturas e desventuras. Se é verdade que numa primeira 
fase complicações surgiram do ponto de vista do entendimento da funcionalidade da tec-
nologia e da forma como os resultados seriam evidenciados, também é verdade que o 
esforço para que o encontro resultasse plenamente encontrou, na comunicação especia-
lizada e científica, a forma de construir o caminho.

O entendimento de que o software da XpectralTEK é capaz de desenvolver leituras 
dos espectros, que, apesar de amplas e sem picos intensos, têm leituras características 
de cada material constante na base de dados. Naturalmente, a leitura espectral funda-se 
na informação superficial, pelo que a abordagem do sistema específico passa por conferir 
uma lista de pigmentos possíveis, que posteriormente, cruzando com ferramentas como a 
tratadística, exclusões cronológicas ou métodos analíticos, como o XRF, permitem excluir 
possibilidades outorgadas na lista como desenquadradas do caso. Nesse sentido, o ajus-
te de resultados tem sido construído ao longo da campanha investigativa, contribuindo 
para a clarificação de determinadas dúvidas e para o levantamento de questões. 

A título de exemplo, uma possível inscrição (Figura 2) que não havia sido observada 
com a refletografia de infravermelho foi possível de questionar com o recurso à tecnologia 
XpectralTEK, contudo, são ainda necessários desenvolvimentos investigativos para con-
firmar ou desacreditar a veracidade da existência de tal inscrição.

Figura 2: Possível 
inscrição identificada com 
a tecnologia XpectralTEK.
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Continuando nos exemplos de resultados concedidos pelo multi e hiperespectral, 
deverão ser destacadas a conclusão e a concordância, com o XRF, da identificação de 
azurite (RUTHERFORD; FITZHUGH, 1993, p. 23) na estola e luvas patente na figura que 
representa o prelado (Figura 3).

Figura 3: Identificação do pigmento azurite pela tecnologia XpectralTEK.

4� Considerações finais
O momento resoluto do desenvolvimento do estudo encontra-se, ainda, por determinar, 
no entanto, é possível determinar que o contributo da tecnologia multi e hiperespectral 
tem sido pertinente e coadjuvado na desambiguação de determinadas questões, auxi-
liado na construção de novas dúvidas, interrogações e problemáticas. Nessa medida, é 
indubitável que a importância do estabelecimento de parcerias, discussões, procura por 
apoio e outros motivos para o estabelecimento de relações entre instituições e áreas de 
conhecimento são necessárias para o desenvolvimento da área da conservação da he-
rança cultural.
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1� Introdução
O Programa de Educação Tutorial Conservação e Restauro (PET-CR) da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPEL) é o único grupo em território nacional em que a sua proposta 
de trabalho está atrelada ao contexto da conservação e restauração de bens culturais 
móveis e está localizado na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul (RS), na 
Região Sul, no Brasil, com sede no Departamento de Museologia, Conservação e Restau-
ro (DMCOR), do Instituto de Ciências Humanas (ICH).

O PET é uma criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). A proposta do programa consiste em contribuir na ampla formação 
da comunidade acadêmica de forma direta ou indiretamente, enquanto promove valores 
atrelados à cidadania, consciência social e a melhoria dos cursos do ensino superior, por 
meio de ações pedagógicas no ensino, na pesquisa e na extensão. 

O Banco de Referência de Conservação e Restauração de Bens Culturais do PET-
-CR é caracterizado como uma atividade de extensão e passou a estar presente no plane-
jamento anual do grupo em 2020 e 2021, atuando na fase inicial da construção do conhe-
cimento. O Banco de Referências do PET-CR surge após a finalização da atividade que 
ficou presente em seu planejamento anual por dois anos, de 2018 a 2019, chamada de 
“Banco de Arquivos Colaborativo do Curso de Conservação e Restauração”, que buscava 
reunir bibliografias sobre os segmentos da conservação e restauração de bens culturais e 
disponibilizar de forma aberta na Internet esse material (SIGPET, 2020).
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2� Metodologia
A metodologia da pesquisa consiste na abordagem qualitativa, pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica. O caminho desenvolvido nesta pesquisa consistiu em dois mo-
mentos. No primeiro momento, o trabalho apresentou a estrutura do site do Banco de 
Referência de Conservação e Restauração do PET-CR e as diferentes categorias encon-
tradas nessa plataforma, que estão presentes no contexto da conservação e restauração 
de bens culturais e, no segundo momento da pesquisa, foi realizada uma discussão sobre 
a importância do acesso à informação para construção do conhecimento científico.

3� Resultados e discussão
A atividade “Banco de Arquivos Colaborativo do Curso de Conservação e Restauração” 
conseguiu coletar um número significativo de referências de Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) e, com auxílio da plataforma Catálogo de Teses & Dissertações da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram encontradas 
também referências de dissertações e teses. Além disso, os dados encontrados no Catá-
logo de Teses & Dissertações da CAPES fizeram parte de um artigo publicado na revista 
Conservar Patrimônio, intitulado “A transdisciplinaridade da Preservação: programas de 
pós-graduação relacionáveis à conservação e restauração no contexto brasileiro”.

O Banco de Referências do PET-CR foi criado utilizando as referências de disserta-
ções e teses de trabalhos que abordavam a conservação e restauração de bens culturais 
móveis e integrados, desenvolvidos em diferentes universidades em território brasileiro e 
em diversos programas de pós-graduação, que foram apresentados no artigo publicado 
na revista Conservar Patrimônio. Vale salientar que o banco de referência é gerenciado 
pelos integrantes do PET-CR e está em constante construção, é alimentado com informa-
ções em diferentes categorias, Anais de Eventos, Associações, Dissertações, Revistas, 
Sites, Teses e Trabalhos de Conclusão de Curso. 

No site do Banco de Referências do PET-CR, os visitantes encontrarão uma interface 
de fácil acesso. Navegando no site, em um primeiro momento, há ícones no começo da 
página que direcionam os visitantes para redes sociais do PET-CR. No meio da página 
virtual, é possível encontrar um texto introdutório sobre o surgimento e a administração 
da plataforma. Na barra lateral do site, é possível encontrar as diferentes categorias que 
são alimentadas pela equipe. Abaixo das categorias, há três imagens que ao clicar em 
cima delas os visitantes são redirecionados aos repositórios da UFPEL, da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
ainda será acrescentado o repositório da Universidade Federal do Pará (UFPA).  Na bar-
ra inferior, próximo ao rodapé do site, também é possível encontrar ícones através dos 
quais os visitantes são levados ao site do Curso de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis, Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural 
(PPGMSPC), PET-CR, ambas instituições da UFPEL, e, por fim, o próprio site dessa uni-
versidade. 

As informações alocadas no banco de referência do PET-CR não estão avulsas, 
elas possuem um sentido, estão atreladas ao contexto da conservação e restauração de 
bens culturais, a fim de orientar e possibilitar ao sujeito a formação de um significado e 

https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Anais%20de%20Eventos
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Associa%C3%A7%C3%B5es
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Disserta%C3%A7%C3%B5es
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Revistas
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Sites
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Teses
https://bancodereferenciascr.blogspot.com/search/label/Trabalhos%20de%20Conclus%C3%A3o%20de%20Curso
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contribuir em sua necessidade. Além de ser uma ação de popularização e disseminação 
do conhecimento.

Desse modo, a informação deve ser incluída em um contexto, com o objetivo de o 
usuário estabelecer com ela um significado importante ao que está procurando em relação 
com a sua necessidade informacional (SANTANA, 2013). O banco de referência do PET-
-CR pode ser compreendido como uma plataforma intermediária entre o usuário e a infor-
mação, em outras palavras, é um instrumento de mediação, uma ponte entre o sujeito e 
o objeto, que contribui para a construção do conhecimento sobre a conservação e restau-
ração de bens culturais. Nesse sentido, as unidades de informações ou instituições estão 
desenvolvendo novas formas de estabelecer a mediação entre os usuários e os recursos 
informacionais, motivados pela difusão da informação e do acesso (SANTANA, 2013).

O banco de referência do PET-CR também proporciona a formação do conhecimen-
to, apresentando informações das diversas referências citadas anteriormente, links de 
acesso direcionados aos documentos que são disponibilizados publicamente pelos au-
tores e instituições e, assim, essa plataforma digital se torna mediadora entre o sujeito e 
o objeto e entre o conhecimento e a informação. A construção do conhecimento ocorre 
quando o sujeito percebe a informação comunicada, ao passo que a concepção do saber 
depende da informação e vice-versa, em uma relação interativa (SANTANA, 2013, p. 10).

Nesse sentido, o banco de referência do PET-CR trabalha especificamente no pro-
cesso inicial da construção do conhecimento ao transferir e transmitir a informação aos 
sujeitos, que realizam a concepção do saber em operações cognitivas atreladas ao con-
texto da conservação e restauração de bens culturais. Desse modo, a etapa inicial da 
construção do conhecimento ocorre com o movimento de acesso, ações de comunicação, 
transferência ou transmissão da informação, atuando na mediação entre os acervos infor-
macionais e entre o conhecimento estabelecido e os usuários que buscam construir seus 
saberes (GOMES, 2008). 

4� Considerações finais
O Banco de Referência de Conservação e Restauração de Bens Culturais é um projeto 
do Programa de Educação Tutorial e atualmente consta em seu planejamento anual. Até 
o presente momento, possui uma gama de referência de dissertações, teses, trabalhos de 
conclusão de curso, entre outras categorias que perpassam o contexto da conservação e 
restauração. A plataforma, ao reunir tais resultados, busca contribuir para a difusão da in-
formação aos usuários que trabalham com a conservação e restauração de bens culturais 
e demais interessados, para que possam construir seus conhecimentos e suas pesquisas 
necessárias para ação preservacionista.

As informações difundidas na plataforma digital do PET-CR são vistas como elemen-
tos necessários, não só para concepção de novos saberes, mas também para o desenvol-
vimento da sociedade, dos conservadores-restauradores ou demais âmbitos sociais que 
se relacionam com a área e compõem a realidade da preservação dos bens culturais, se-
jam eles tombados ou não. O banco de referências do PET-CR compreende a importância 
da sua atuação, uma vez que, para ocorrer a construção do conhecimento, é necessá-
ria a informação, de tal modo que informação e conhecimento possuem uma relação 
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interdependente. Ainda assim, a plataforma pode ser contemplada como um estoque de 
informações que possibilita o desenvolvimento dos sujeitos em suas realidades particula-
res, sendo que, quando eles acessam e apreendem a informação, passam a agregar em 
seu contexto novos saberes.

O PET-CR, além de realizar a operacionalização do banco de referências, compreen-
de também a importância de um trabalho coletivo com os visitantes do site, os quais po-
dem avisar sobre equívocos, sanar dúvidas, contribuir com referências, entre outras situa-
ções, nesse sentido, a equipe solicita que os interessados entrem em contato com o grupo 
e enviem as informações e suas considerações via e-mail (petconservacaoerestauro@
gmail.com).
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1� Introdução
Esta pesquisa procurou fazer parte de um movimento de trabalho interdisciplinar que 
tem como intuito preservar obras de arte contemporânea a partir do estudo de materiais 
que não foram inicialmente concebidos para o uso artístico e que, portanto, degradam-se 
com mais facilidade, como plásticos, por exemplo (OOSTEN, 2002; PAOLI, 2009). Dessa 
forma, a partir do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e por 
meio do Programa de Pós-graduação Interunidades em Museologia, buscou-se estender 
e ampliar o foco na problematização do que se pergunta e como se pergunta na resolução 
de problemas atuais de conservação (MADDEN, 2008; HORN, 2015; ELIAS, 2016). Para 
tal, estudaram-se diretamente três obras do acervo do museu, compostas por polímeros 
sintéticos (MAC, 2021): 

• Ci-da-da-ci-da-de-ci, de Erika Steinberger (1970): a obra é composta por onze 
tubos plásticos coloridos (em azul, vermelho, verde e amarelo) fixados sobre uma base, 
também plástica, aderida a um suporte de madeira com rodas. Dentro de cada tubo há 
um pendente que consiste em um fio sintético amarrado a cada tampa do qual pendem 
diversos entremeios, tanto plásticos quanto metálicos. 

• sem título, de Sérgio Romagnolo (1992): constitui um painel contendo placas mo-
deladas e justapostas de plástico colorido. Cada cor corresponde a uma placa que foi 
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moldada, uma sobre a outra, estando o conjunto todo preso e sustentado em uma base 
de madeira.

• Lucciola, de Marco Lodola (2005): outra obra de grande dimensão (3,05m de al-
tura por 1,56m de largura), a obra é composta por placas de plástico transparente que 
compõem a silhueta de uma bailarina, contendo em seu interior tubos de LED em tom 
amarelo néon, que devem estar ligados a uma fonte de energia elétrica quando a obra 
estiver exposta.  

2� Metodologia
Torna-se necessária, no caso desta pesquisa, a identificação dos plásticos utilizados, tan-
to para confirmar se a documentação da obra está correta na nomenclatura do material 
quanto para sua conservação, uma vez que, como sabemos, os processos de degrada-
ção, uma vez desencadeados, são irreversíveis, tornando fundamental para a conser-
vação o conhecimento da composição material (BACCI, 2012; FRICKER, 2016). Sendo 
assim, procedendo ao estudo e reconhecimento material das obras, utilizamos em nossas 
análises as técnicas espectroscópicas portáteis e não invasivas: 

• Espectroscopia Infravermelha com Transformada de Fourier (FTIR): é uma técnica 
utilizada para identificar os compostos (e a natureza de suas ligações) ou ainda sua com-
posição química, com base nas transições vibracionais apresentadas pelas moléculas. A 
técnica FTIR é a mais amplamente utilizada para identificar plásticos, pois permite deter-
minar as ligações químicas existentes (SHASHOUA, 2008, p. 133);

• Espectroscopia Raman: é uma técnica de espectroscopia molecular que utiliza a 
interação de uma fonte monocromática de luz com um material para determinar sua cons-
tituição ou composição. O espalhamento dessa luz gera, por sua vez, uma luz que pode 
ser de energia igual ou diferente à luz incidida. Quando a luz gerada de energia é dife-
rente, é possível adquirir informações sobre a composição química do material analisado, 
gerando um espectro característico das vibrações específicas de uma molécula (chamada 
assim de “identidade molecular”), importante para a identificação de uma substância (FA-
RIA et al., 1997, p. 489). 

• Fluorescência de Raios X por Dispersão de energia (ED-XRF): é uma técnica mul-
tielementar não destrutiva, que fornece informações sobre a composição elementar por 
meio da análise dos raios X característicos emitidos pelo material estudado após a irradia-
ção com um feixe de fótons contínuo (raios X) e monocromático, ou seja, com sua energia 
bem definida. 

• Colorimetria (FORS – Fiber Optics Reflectance Spectra – Espectrometria de Re-
flectância por Fibra Ótica): é uma técnica eficaz que tem sido utilizada para a identificação 
não invasiva de pigmentos em diferentes ligantes (COSENTINO, 2014, p. 54) e permite o 
monitoramento da cor (colorímetro). As fibras ópticas são utilizadas para transmitir a radia-
ção eletromagnética da fonte de luz da instrumentação ao alvo e vice-versa, possibilitando 
a realização de medições in loco, sem qualquer amostragem (CUCCI et al, 2012, p. 2). 

Uma das principais motivações para a condução desta pesquisa foi justamente a im-
possibilidade de retirada de amostras, uma vez que o procedimento poderia causar dano 
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tanto à estética quanto à poética da obra, de modo que o uso de técnicas não destrutivas 
variadas para identificar os materiais tornou-se uma forma viável de trabalho (ARTIOLI, 
2010). Além da facilidade em deslocar o equipamento para análise in loco na reserva téc-
nica do MAC e do sucesso na obtenção de resultados que caracterizassem os materiais 
empregados nas obras, foi possível não apenas discutir sua materialidade, mas também 
observar como as degradações encontradas nos materiais e  suas alterações podem in-
terferir na intenção artística e na sua fruição das obras, além de entender também como 
as potencialidades, limitações, vantagens e desvantagens das metodologias propostas 
para este estudo podem contribuir para a salvaguarda de bens culturais com tipologias 
semelhantes junto ao acervo do MAC.

3� Resultados e discussão
As técnicas analíticas utilizadas nas três obras nos forneceram respostas no tocante à 
composição dos polímeros empregados em cada uma, além de responder a questões 
sobre a degradação do material em alguns casos. Também foi possível corrigir erros de 
documentação a partir da confirmação do material pelas diferentes técnicas analíticas. O 
recorte que trazemos aqui é parte dos estudos da obra Lucciola (2005), de Marco Lodola. 
A documentação do museu apresentava o material da estrutura da obra como “acrílico” 
(excetuando os tubos de LED no interior). 

As medidas FTIR foram realizadas no sistema de reflexão externa. No entanto, devi-
do às dimensões da obra e à dificuldade de posicionamento do equipamento FTIR, foram 
medidos alguns pontos de fácil acesso (em torno de 10 pontos), como exemplificados 
alguns destes na Figura 1, abaixo. Já com espectroscopia Raman foram medidos um total 
de 15 pontos. Para nossa surpresa, as análises FTIR desses pontos medidos – alguns 
deles identificados no gráfico – não corresponderam à família dos acrilatos como nos 
apontava a ficha catalográfica, mas sim como compatível ao policarbonato, quando com-
parado com amostra do catálogo de materiais de referência ResinKit®, fica evidente essa 
compatibilidade (Figura 1). 

Figura 1: Análise de FTIR 
de alguns pontos medidos 
na obra Lucciola, de Marco 
Lodola (2005), Acervo 
MAC-USP comparado com 
a amostra policarbonato do 
catálogo ResinKit®.
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Além disso, apenas os pontos P7, P8, P9 e P10 apresentam diferenças em relação 
aos demais, já identificados como policarbonato. Após comparação com outra amostra do 
ResinKit®, medida nas mesmas condições que a obra, vimos que esses quatro pontos se 
assemelham mais ao poliéster. As principais bandas semelhantes entre o ponto P7 (usado 
como exemplo) e a amostra estão circuladas (Figura 2). 

Figura 2: Análise de FTIR da obra 
Lucciola, de Marco Lodola (2005), Acervo 
MAC-USP, comparando os espectros do 
ponto P7 com o polímero poliéster 18 do 
catálogo ResinKit®.

As análises de espectroscopia Raman, da mesma forma, confirmam os resultados 
anteriores em FTIR, pois, ao compararmos os pontos P2 e P7, verificamos que os es-
pectros Raman são comparáveis às amostras de polímeros do catálogo ResinKit® para 
poliéster e policarbonato, respectivamente (Figura 3).
 

Figura 3: Análise de espectroscopia 
Raman dos pontos P7 e P2 da obra 
Lucciola, de Marco Lodola (2005), Acervo 
MAC-USP, comparados com as amostras 
de polímeros poliéster e policarbonato do 
catálogo ResinKit®.

É possível constatar que as técnicas FTIR e Raman são complementares nos re-
sultados, assim como da mesma forma vimos que, na espectroscopia Raman, medidos 
os mesmos pontos na obra e mesmos de amostras do catálogo ResinKit®, não há de 
fato correspondência de bandas com o ponto P7 (consequentemente, os demais pontos 
compatíveis: P8, P9, P10), deixando-nos com a confirmação de que a medida de FTIR 
não está errada, tratando-se, portanto, de um polímero diferente presente na obra. Para 
surpresa da equipe, não apenas encontramos neste caso um polímero diferente do cata-
logado na documentação, como também outro polímero presente. 

Uma vez que a caracterização dos materiais existentes nas obras de um determina-
do acervo for feita, é possível, além de propor métodos de conservação preventiva mais 
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adequados, propor também revisões na documentação das obras, desde correções sobre 
a natureza composicional do material por meio de terminologia específica na ficha cata-
lográfica até a inclusão de dados gerados a partir de pesquisas semelhantes a esta em 
outras obras da instituição.

4� Considerações finais
A conclusão desta pesquisa nos trouxe, para além de respostas diretas quanto à com-
posição material das obras estudadas, novas perspectivas, tanto para o emprego de 
técnicas analíticas não destrutivas no estudo de obras em museus e ambientes culturais 
quanto para futuras discussões frente aos processos de tomada de decisão para res-
tauração, além de um conjunto de fatores mais criteriosos junto ao plano museológico, 
principalmente nos processos de expansão do acervo, consoante à coleta, aquisição 
e curadoria (POULOT, 2013). Os cuidados com acervos de arte moderna e contempo-
rânea, desde sua interpretação, documentação, até a compreensão e investigação de 
sua cultura material, permitem o aprimoramento do exercício de musealidade, tanto no 
tratamento dado aos bens selecionados quanto na sua valorização, interpretação, ex-
troversão, comunicação e difusão. 
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1� Introdução 
Neste trabalho, advoga-se uma nova abordagem para o desafio da conservação de ob-
jectos procedentes de actividades científicas, nomeadamente, de instrumentos e equi-
pamentos. A caracterização das evidências materiais nesses objectos é crucial por uma 
dupla razão. Primeiro, os materiais constituintes e as técnicas de fabricação usados ca-
racterizam o nível tecnológico e condicionam o desempenho funcional, típico do momento 
histórico em que surge um instrumento. Segundo, as marcas de uso e as alterações são 
indicativas das actividades desenvolvidas em determinado contexto. Todas essas evidên-
cias, mesmo as de desgaste, canibalismo e uso, são valiosíssimas nos estudos de cul-
tura material das ciências e, por isso, os planos de conservação devem considerar essa 
perspectiva. Neste trabalho, mostramos, com casos de estudo, como técnicas de exame 
e análise podem ser sucessivamente seleccionadas, aplicadas e avaliadas para potenciar 
a identificação e caracterização das evidências materiais, incluindo as reveladoras do uso 
dos instrumentos. Argumenta-se que apenas ao identificar essas evidências se poderá 
definir planos de conservação de instrumentos científicos informados.

A investigação e o ensino de ciência são conduzidos recorrendo a instrumentos e 
equipamentos escolhidos para desempenharem uma determinada função, de acordo com 
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o objetivo da investigação ou da aprendizagem (LOURENÇO e WILSON, 2013, p. 744; 
TAUB, 2009, p. 337). Por essa razão, esses objectos são testemunhos materiais de ex-
periências e práticas, elas próprias caracterizadoras das teorias e questões científicas de 
uma dada época e da práxis pedagógica de determinados lugares. 

A informação associada aos instrumentos e equipamentos científicos depende gran-
demente do contexto do seu funcionamento, do conhecimento sobre as suas utilizações, 
do modo de os operar e dos seus operadores. Uma quebra no rastreamento dessa linha 
de utilização leva à perda dessa informação. Como então estudar os objectos de uma 
forma holística?

Os instrumentos e equipamentos científicos encerram na sua materialidade indícios 
que ao serem interpretados podem contribuir para diminuir a fragmentação da linha de 
utilização e assim recuperar em parte a informação perdida sobre as práticas científicas. 

Importa sublinhar que da análise dos materiais constituintes e das tecnologias de 
fabricação dos objectos se pode inferir sobre as características de um determinado con-
junto de instrumentos e equipamentos semelhantes a todos os instrumentos da mesma 
fábrica, fornecendo assim um aspecto geral da história. Em contraste, a caracterização 
do desgaste, alteração e corrosão elucida sobre a forma de utilização de um objecto es-
pecífico utilizado num contexto local e, por conseguinte, sobre a prática experimental a 
ele associada, informação individual e característica de cada exemplar, de acordo com o 
uso e o operador. Por exemplo, o desgaste de uma patina à base de sulfuretos numa área 
específica de um instrumento pode dar informação sobre a forma como este era manuse-
ado, revelando indícios sobre os gestos do operador. 

O reconhecimento da importância das evidências materiais dos instrumentos e equi-
pamentos científicos apresenta duas questões relacionadas com a sua identificação e 
preservação. Na verdade, e ao contrário de outros objectos de interesse cultural como 
sejam pinturas, esculturas e objectos arqueológicos, as metodologias de conservação 
de instrumentos e equipamentos científicos ainda estão por definir (DIAZ-CORTÈS et 
al., 2020, p. 7). Acresce que a identificação dos indícios materiais desses objectos (como 
sejam os de desgaste, canibalismo, alterações introduzidas aquando do uso), a montan-
te da sua conservação é fundamental para definir os planos de intervenção garantindo, 
assim, a preservação das informações contidas no instrumento ou equipamento (GRA-
NATO, 2007).

Admitidas essas premissas, surge a necessidade de identificar e analisar os pontos 
críticos nas três etapas cruciais no estudo de instrumentos científicos: a criteriosa sele-
ção, aplicação e avaliação de possíveis técnicas de exame e análise. 

2� Metodologia
Para abordar a identificação dos pontos críticos, o presente estudo propôs-se recolher e 
reflectir experiências práticas obtidas no âmbito de um caso real. Considerou um conjunto 
de equipamentos pertencentes ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lis-
boa (Portugal). A escolha desses objectos baseou-se no facto de serem representativos 
das especificidades dos instrumentos científicos, como sejam a existência de mecanis-
mos operativos e de revestimentos de superfície (e.g. revestimentos metálicos, patinas, 
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sistemas de pintura) e por terem sido utilizados em contexto de investigação e de ensino. 
Essas características são adequadas ao objetivo: seleccionar, aplicar e avaliar diferentes 
técnicas de exame e análise à luz do seu potencial para identificação das evidências ma-
teriais resultantes do uso e desgaste, aquando da sua utilização. 

O estudo focou-se em dois instrumentos dos finais do século XIX, início do século 
XX, um polígrafo pertencente ao Instituto de Orientação Profissional e uma estufa do 
Laboratorio Chimico (Figura 1). Foram seleccionadas técnicas de exame e de análise 
que são também usuais nos estudos de objectos de interesse cultural de outras áreas, 
como objectos arqueológicos ou artísticos, e que cumprem os requisitos para o exame 
desses objectos, i.e., técnicas não destrutivas, não invasivas e, sempre que possível, 
portáteis. As técnicas de exame utilizam diferentes radiações dando informação sobre 
a morfologia dos instrumentos a diferentes profundidades e escalas (STUART, 2007). 
Neste estudo, seleccionaram-se a microscopia óptica, a fotografia com radiação ultra-
violeta e a radiografia.

Por outro lado, as técnicas de análise seleccionadas para caracterização dos mate-
riais constituintes, dos revestimentos e dos produtos de alteração foram as espectrosco-
pias de fluorescência de raios-X (FRX) e Raman.

Figura 1: Polígrafo Boulitte – Zimmerman (N. Inv. UL_DEP_2092) e Estufa Adnet (N.Inv. 1991/1) - MUHNAC

3� Resultados e discussão
O exame e análise dos instrumentos seleccionados possibilitaram a recolha de dados 
sobre os materiais constituintes, informação comum em processos de conservação base-
ados em estudos analíticos. Mas, além disso, analisados em conjunto com outras fontes, 
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os dados permitiram inferir sobre a forma de funcionamento, a causa de falha dos equipa-
mentos e sobre o modo de utilização por parte dos operadores.

A caracterização material recorrendo à FRX permitiu identificar a utilização de diver-
sas ligas metálicas em função dos componentes, e.g., no polígrafo, os elementos associa-
dos a processos de maquinagem são feitos em latão, enquanto os restantes são em cobre 
e bronze. A escolha de alguns dos materiais potenciou o desenvolvimento de corrosão 
pontual. Essa alteração está relacionada com a natureza dos materiais e a sua maior ten-
dência para corrosão, quando expostos a um meio ambiente propício para tal. Em aberto 
fica a questão de se saber se essa alteração ocorreu durante ou depois do período de 
utilização, ou se é um resultado de ambas as situações. Ainda assim, essas diferentes 
alterações dos materiais têm consequências na conservação do instrumento. 

O estudo dos revestimentos revelou ser uma fonte de informação importante. Na ver-
dade, se se tivessem analisado os revestimentos apenas do ponto de vista da alteração e 
conservação, teria passado despercebida a importância da alteração material como fonte 
de informação. No caso da estufa, foi possível, através da análise do padrão de alteração 
do revestimento, perceber que as superfícies estiveram expostas a gradientes de tem-
peraturas, evidenciando o funcionamento do equipamento, com acumulação de ar mais 
quente na parte superior da estufa com eventual condensação de água na parte exterior.

A aplicação posterior de um revestimento de cor branca (Figura 2) num dos compo-
nentes em liga de cobre do polígrafo sugeriu que esta esteja associada à forma de utili-
zação do instrumento por parte do operador, em particular para melhorar a leitura de um 
registo sobre uma fita de papel que estaria sobre esse elemento.

A análise da estrutura interna do polígrafo por radiografia permitiu inferir sobre o 
estado de funcionamento do sistema mecânico identificando a causa da sua inutilização. 

Uma vez identificadas as evidências materiais dos instrumentos que importam pre-
servar, essa informação foi considerada na definição do programa de conservação de 
cada um deles. Por exemplo, no caso da estufa, foi fundamental preservar o padrão de 
alteração do revestimento, pois, embora resulte de uma alteração, ele é também uma 
informação sobre o funcionamento do instrumento. Já no caso do polígrafo, o revestimen-
to aplicado posteriormente e de forma descuidada sobre um dos elementos foi também 
mantido por ser um elemento importante para a interpretação da forma de utilização do 
instrumento.

Salienta-se que o resultado dos dados recolhidos constitui um desafio a três níveis: 
o da temporalidade, da hermenêutica e do relacionamento. Os historiadores, em estreita 
cooperação com os conservadores-restauradores, vão ter que discutir: 1) a temporalidade 
das alterações observadas (nem sempre será possível enquadrar temporalmente na linha 
de utilização do equipamento o indício recolhido), 2) a hermenêutica dos indícios, pois 
muitos deles podem ser ambíguos e 3) a relação ou não das marcas observadas com o 
desempenho científico da peça, porque podem, por vezes, reflectir circunstâncias indife-
rentes para ou independentes da história da ciência.
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Figura 2: Pormenor do 
elemento do polígrafo 
pintado com tinta de cor 
branca

4� Considerações finais
Este trabalho preliminar evidenciou as potencialidades da utilização de técnicas de análi-
se físico-químicas para a identificação e caracterização das evidências materiais do uso 
de instrumentos e equipamentos científicos. Essas informações, além de aumentarem 
o conhecimento sobre os objectos, abrem a possibilidade de formular novas questões 
relacionadas com a vida activa dos instrumentos e equipamentos e os contextos de uti-
lização, interpelando uma nova forma de olhar os objectos por parte do historiador e do 
conservador. 

Essa forma de olhar e abordar a materialidade dos instrumentos e equipamentos 
científicos poderá, após mais estudos, conduzir a outras formulações sobre a ligação en-
tre os indícios materiais e a cronologia da utilização do objecto que inclua a diferenciação, 
por exemplo, de uma intervenção que resulte de uma manutenção operativa ou de uma 
acção de melhoramento de um equipamento para um fim científico ou pedagógico.

Para que essas relações possam ser preservadas, é fundamental fazer o cruzamento 
entre as informações que resultam das evidências materiais e a forma da sua preserva-
ção, ou seja, a identificação por técnicas físico-químicas dessas evidências também é 
fundamental para a definição de planos de conservação mais informados.

No seguimento deste primeiro estudo, está a testar-se esta metodologia a um con-
junto alargado de objectos provenientes do mesmo contexto de utilização para aferir as 
vantagens e limitações desta abordagem e avaliar a generalização e implementação do 
método.
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1� Introdução
A acessibilidade em bens históricos é muito abordada e indispensável para uma equidade 
entre as pessoas portadoras e as não portadoras de deficiências. A NBR 9050/2015 defi-
ne acessibilidade como:

(...) possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para uti-
lização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao pú-
blico, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ASSOCIAÇÃO BRA-
SILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2).

Apesar das restrições de modificação em monumentos históricos e a proposta de 
mínima intervenção, e tendo em vista que as construções antigas não foram projetadas 
originalmente para comportar a acessibilidade, é de fundamental importância a imple-
mentação de equipamentos de adequação.  Tal proposta se torna aplicável tanto pela 
ideia de reconhecimento quanto na proposta de cognição e interação entre o passado e 
o presente.

 Ao se aprofundar no assunto e em possíveis patrimônios arquitetônicos da cidade 
de Juiz de Fora que poderiam comportar de forma harmônica a interação entre os dois 
meios (virtual e físico), o Museu Mariano Procópio é um bem material de grande signifi-
cado histórico, artístico e arquitetônico para a população e para a cidade de Juiz de Fora 
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e também em nível nacional, pois possui um acervo com mais de 50 mil peças, tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, foi utilizado como ob-
jeto de estudo e projeto desta pesquisa.

O uso de novas tecnologias permite novas formas de utilizar, sentir e vivenciar o 
espaço e, dessa forma, pode auxiliar e ampliar a integração do visitante com o acervo e 
ainda permitir o acesso de pessoas com deficiência em locais que não podem ser adap-
tados porque a estrutura física do imóvel não permite.

Um exemplo de recurso que pode ser aplicado é a Realidade Aumentada (AR), com-
posta pelo desenvolvimento do ambiente existente em um objeto virtual, já a Realidade 
Virtual (VR) é o desenvolvimento de algo virtual em software, transferindo o virtual para 
a interação. A Realidade Misturada (MR) é a ligação entre os dois conceitos anteriores. 
A Realidade Estendida (XR) abrange e interliga as três formas citadas a ela adicionando 
interação com plataformas sensoriais físicas, tornando-se mais ampla; portanto, é a pro-
posta que se torna ideal para o tema de acessibilidade universal. Todas as propostas, em 
maior ou menor grau, implementam fundamentos de extrema importância para a aproxi-
mação entre patrimônio e o ser humano que consiste em reforçar o sentimento de perten-
cimento e conhecimento sobre a própria história. 

2� Metodologia
Ao estudar o bem e alguns documentos e tese a respeito do Museu Mariano Procópio, 
percebeu-se a demanda de aplicar a acessibilidade universal nesse imóvel histórico. Par-
tindo disso, foi direcionada a proposta de intervir com a adequação do bem aos parâme-
tros de acessibilidade junto ao patrimônio como meio de paridade para toda a população. 
Aliada a isso, propõe-se a utilização de realidade aumentada como um canal adjacente de 
inclusão de pessoas de baixa mobilidade e pessoas com deficiência ao espaço, criando 
interação e imersão do usuário.

O acesso ao espaço tem um objetivo abrangente, uma vez que sua finalidade é a 
exposição de acervo para conhecimento histórico e cultural. O Museu abrange todas as 
faixas etárias, sendo a compreensão e a relação com o local diretamente ligadas à capa-
cidade cognitiva de cada idade e suas experiências pessoais. Cada indivíduo possui uma 
leitura do espaço de acordo com sua vivência e características individuais. 

Tal interação se torna extremamente rica, uma vez que cada um poderá visitar o local 
várias vezes durante sua vida, tendo diferentes perspectivas e visualizações. Concomi-
tantemente, este projeto visa abranger todas as classes sociais, uma vez que o espaço 
age como um instrumento integrador e disseminador de conhecimentos gerais, que visam 
agregar aos indivíduos sentimentos de estima e pertencimento perante sua história e arte. 

A proposta deste trabalho é agir complementando o espaço físico com equipamen-
tos que gerarão inclusão de acesso para pessoas portadoras de deficiência, juntamente 
com o ambiente virtual que será acessado de forma interativa (com óculos de realidade 
aumentada, tablets e outros equipamentos eletrônicos), forma estática (códigos de Re-
alidade Aumentada –  AR – e Código de Rápida Resposta – QR), para que o indivíduo 
possa se relacionar com o espaço de forma imersiva e não apenas como um espectador. 
O trabalho visa incluir pessoas com deficiência em um ambiente ao qual não possuem 
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acesso, não apenas através de uma atuação arquitetônica, como também uma atuação 
sensorial e lúdica, através da interatividade indivíduo x espaço x virtualidade. Além disso, 
há o dinamismo do espaço ao ser transformado em local virtual, que se expande para 
novas esferas.

Para o desenvolvimento da fundamentação teórica necessária para este projeto, fo-
ram estudados três casos diferentes. O primeiro foi de um projeto de restauração e rea-
dequação da Pinacoteca de São Paulo, para melhor entender como pode ser efetuada 
uma intervenção contemporânea, com uso de técnicas e materiais como o aço e vidro, 
propondo novos percursos, sistema e organização, gerando uma observação do edifício 
como uma forma abstrata e inovadora, agregando valor dinâmico e interativo. 

O segundo estudo trata-se de um projeto denominado “Visiorama” desenvolvido em 
2008 por André Parente, doutor em cinema, esse sistema utiliza uma combinação de 
imagens fotorrealistas, obtidas através de fotografias ou de modelagem de computação 
gráfica. Podem ser combinadas com efeitos sonoros, para proporcionar maior imersão 
do usuário. É um sistema de realidade virtual que utiliza a combinação entre hardware 
e software (programas e aplicativos) para simular um dispositivo binocular e a visão de 
panorama.

O terceiro é a análise de métodos e programas utilizados no “Projeto Museu Virtu-
al”. Esse caso visa apresentar métodos utilizados para o desenvolvimento de um museu 
interativo virtual, com o estudo do mesmo, será possível identificar quais os programas e 
preceitos adotados. Estes serão referenciais para a realização deste projeto. Como afirma 
HAGUENAUER et al. (2010), “O Projeto Museu Virtual” tem como objetivo principal de-
senvolver tecnologias e metodologias para a digitalização do acervo de museus e a cria-
ção de Ambientes Virtuais imersivos e interativos capazes de promover a aprendizagem 
envolvendo o acervo de Museus”. Trata-se de um trabalho interdisciplinar que envolve 
atividades de ensino, pesquisa e extensão juntamente com alunos de graduação, mestra-
do e doutorado da UFRJ.

Esta pesquisa faz parte da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso, em 
que foi realizado todo o referencial teórico, levantamento de estudos de caso e proposi-
ções para a segunda etapa, que constará do projeto arquitetônico. Pretende-se, para a 
segunda etapa, adicionar e adaptar sanitários acessíveis e adicionar equipamentos de 
acessibilidade como: rampas, plataformas elevatórias e elevadores. Para isso, será reali-
zado levantamento por meio de medições, fotografias, nuvem de pontos e outros meios. 

3� Resultados e discussão
Sobretudo se o meio ambiente está visivelmente organizado e nitidamente iden-
tificado, poderá então o habitante dá-lo a conhecer, por meio dos seus próprios 
significados e relações. Nesse momento tornar-se-á um verdadeiro lugar notá-
vel e inconfundível (LYNCH, 1980, p. 103).

O desenvolvimento de Juiz de Fora e toda a história que abrange os feitos e marcos 
deixados por Mariano Procópio direcionam e influem na formação e transformação de sua 
paisagem em um entorno imediato, determinando certa configuração física, que ao longo 
dos anos se alterou de acordo com as necessidades da população. Nessa perspectiva, 



Letícia Campos Filgueiras; 
Bruno Ribeiro Fernandes; Lina Malta Stephan

ISBN 978-65-00-41614-5 - Proposta de acessibilidade no Museu Mariano Procópio aliada ao uso da 
realidade estendida - p. 723-727

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

726

torna-se relevante observar que, mesmo com a alteração de grande parte das estruturas 
espaciais, o sítio se manteve preservado, demonstrando grande relevância não só em 
sua composição junto ao espaço urbano, mas também sua importância na legibilidade, 
imaginabilidade, reconhecimento e pertencimento dos habitantes da cidade.

Panerai (2006) define cinco elementos marcantes da paisagem urbana: percursos, 
pontos nodais ou núcleos, setor, limites e marcos. As cidades devem ser apreendidas des-
de o seu interior através de uma noção de sequência visual, organizando os elementos da 
paisagem cartográfica a uma observação direta. 

O Museu Mariano Procópio pode ser caracterizado como um ponto nodal, uma vez 
que possui características físicas que o tornam referência para localização e, também, um 
marco por apresentar uma natureza marcante para a história e perfil de seu traçado urba-
no. Além deste, há também outros pontos próximos que influenciam na paisagem urbana 
como pontos importantes: Estação Mariano Procópio, o cruzamento de passagem do trem 
que corta a Avenida Mariano Procópio e a Brigada de Infantaria que está imediatamente 
ao lado do Parque.

Como resultado do levantamento de dados, pesquisa e estudo, desenvolveu-se uma 
proposta tendo como base o tema apresentado e a elaboração de um partido arquitetônico 
como método de ação. O partido arquitetônico deste projeto, portanto, é a implementação 
de acessibilidade universal através de equipamentos físicos aliados à realidade estendida 
como recurso de imersão e ligação com o patrimônio.

Para o desenvolvimento, baseou-se em parâmetros teóricos de intervenções em 
bens históricos e de realidade estendida. A premissa é adicionar novos equipamentos de 
acessibilidade universal de forma harmônica, que não interfiram na estrutura dos edifícios, 
visando: à mínima intervenção, propondo equipamentos em locais de forma pontual; à 
distinguibilidade que se apresentará no emprego de materiais e design contemporâneos; 
à reversibilidade, que se caracterizará pela possibilidade de remoção de todas as inter-
venções propostas, caso seja necessário, no futuro. 

O primeiro princípio considera que qualquer elemento adicionado deve aparecer de 
forma distinta e evidente para que seja observada a intervenção feita em um momento 
histórico posterior e, assim, não cometer um falso histórico ou camuflar a intervenção. A 
Carta de Veneza (ICOMOS,1964, p. 3) apresenta:

Art.12 - Os elementos destinados a substituírem as partes que faltem devem 
integrar-se harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem distinguí-
veis do original por forma a que o restauro não falsifique o documento artístico 
ou histórico.

O segundo princípio, a reversibilidade, tem a premissa de que cada momento históri-
co terá uma diferente visão diferenciada do legado preexistente e, portanto, poderá consi-
derar a necessidade de intervir removendo as intervenções anteriores. Vale ressaltar que, 
por mais que exista a mínima intervenção, essa reversibilidade nunca será completa, e 
cada intervenção sempre deixará marcas. A intervenção a partir de Realidade Aumentada 
será proposta de forma que se adeque às condições físicas do ambiente, sendo dispos-
tos equipamentos em uma sala e, a partir dela, o visitante poderá transitar pelo Museu 
carregando-o e seguindo suas instruções. Diferentes tipos de equipamentos podem ser 
dispostos de acordo com o tipo de deficiência. 
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4� Considerações finais
Tendo em vista a pesquisa e propostas apresentadas, é possível concluir que este traba-
lho contribuirá de forma significativa ao método de visitação ao Museu Mariano Procópio 
e ao estudo de novos métodos de aplicação da virtualidade em bens tombados, uma 
vez que apresenta formas integrativas e inclusivas muito importantes para um completo 
entendimento do espaço visitado para pessoas com deficiência e forma de implementa-
ção de recursos tecnológicos como apoio e adição de informação. Da mesma forma, tal 
proposta torna-se um grande recurso para utilização em plataformas virtuais de visitação, 
como sites, e contribuirá para a disseminação do conhecimento através de formas pouco 
utilizadas atualmente. Com o âmbito histórico vivido atualmente de pandemia devido ao 
vírus COVID-19, é necessário desenvolver métodos para aproximar a população da his-
tória e cultura sem que, necessariamente, precise se deslocar de sua casa e, ao mesmo 
tempo, tenha um entendimento amplo e completo do lugar que visita virtualmente.
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1� Introdução
Com este trabalho, pretende-se apresentar as ações de conservação preventiva realiza-
das no acervo do Museu das Telecomunicações, do Instituto de Ciências Humanas (ICH), 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), principalmente a partir de 2020. A UFPEL 
abriga uma ampla gama de cursos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas 
do conhecimento, sendo a cultura uma das vertentes exploradas. A cultura também está 
presente a nível de gestão universitária, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultu-
ra (PREC). Com um importante papel no desenvolvimento e na promoção da cultura, a 
PREC conta com a Rede de Museus, criada em 2017, constituída por coleções e projetos 
de extensão relacionados às atividades museológicas, museus e acervos da UFPEL, en-
tre eles o acervo do Museu das Telecomunicações. A Rede de Museus tem como missão 
uni-los de forma a implantar e manter uma política para a área, desenvolvendo ações de 
gestão e valorização do patrimônio museológico, aproximando-os da comunidade.

O acervo, objeto deste trabalho, teve origem no Museu CTMR, desativado no final dos 
anos 1990. Criada em 1919, a Companhia Telephonica de Melhoramento e Resistencia 
(CTMR) faz parte da história de Pelotas, representando a inovação e o desenvolvimento 
do setor de telefonia, além de influenciar aspectos sociais, culturais e econômicos da re-
gião sul do Rio Grande do Sul. Em 1999, após 80 anos de funcionamento, foi adquirida 
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pela Telecon Italia e Banco Opportunity, que posteriormente se transformou na Brasil Te-
lecom S.A. e atualmente na Oi S.A. Nesse processo de reorganização administrativa, os 
objetos e documentos pertencentes ao Museu CTMR, que funcionava no prédio central 
da empresa, foram enviados para Brasília. Com o intuito de preservar essa memória da 
cidade, entidades e instituições pelotenses, lideradas pelo Centro de Diretores Lojistas de 
Pelotas (CDL), mobilizaram-se e proporcionaram seu retorno para Pelotas (FERREIRA; 
LOPES, 2004). 

Em 2003, já sob a guarda da UFPEL e vinculado ao ICH, no curso de História, inicia-
ram-se projetos de pesquisa e ensino em torno desse acervo, composto por mobiliário, 
material impresso, fotografias, catálogos telefônicos e telefones de diferentes períodos 
da história da empresa, equipamentos de trabalho e documentos da área administrativa. 
Ao longo dos anos, os objetos do antigo Museu CTMR foram guardados em diferentes 
prédios e, também, incluíram-se em novos projetos e cursos, como os Bacharelados em 
Museologia e em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, ambos do ICH. 
Dessa forma, o trabalho de documentação e conservação das peças foi descontinuado 
inúmeras vezes. No prédio atual, Campus II do ICH, foi possível determinar salas exclu-
sivas para esse acervo, incorporando um espaço específico para a reserva técnica, em 
fase de organização. Com isso, as atividades foram retomadas. O projeto unificado de 
ensino Organização, Documentação e Conservação Preventiva de Bens Culturais está 
em andamento desde 2020. Suas ações de documentação, higienização e organização 
estão direcionadas, principalmente, aos alunos do curso de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais Móveis e do curso de Museologia.

A conservação dos bens culturais pode ser entendida como o conjunto de esforços 
cujo objetivo é prolongar ao máximo a existência do objeto, a partir de intervenções cons-
cientes, tanto diretamente sobre os bens quanto no ambiente em seu entorno. Nesse 
conceito, tem-se também a organização e documentação do acervo, sendo que, para 
isso, torna-se fundamental o conhecimento de seu valor histórico e de seus significados, 
além das características e informações de fácil visualização (FRONER; SOUZA, 2008). 
Ao conservar a materialidade que constitui os bens culturais móveis, que serve como su-
porte para seus significados e identidade, preserva-se também o conteúdo simbólico do 
qual o objeto é rememorador (CALDAS et al., 2017).

Nesse sentido, o conservador-restaurador realiza a integração necessária entre os 
diferentes profissionais para melhor compreensão do bem cultural, promovendo sua pre-
servação, seja material e/ou imaterial e mediando ciência, história e arte (CALDAS et al., 
2017). Em um museu, a atuação desse profissional ocorre de forma interdisciplinar com o 
museólogo, o curador ou o profissional da ciência da informação, no que tange à conser-
vação e preservação dos objetos do acervo e sua documentação (ALMADA; ROSADO, 
2014). O conhecimento sobre o acervo, bem como sua documentação museológica con-
tribuem diretamente para tomadas de decisão não somente quanto à sua conservação, 
mas também em propostas de possíveis intervenções, que devem ter seu processo intei-
ramente documentado. 

Na ficha catalográfica, estão presentes o registro e a manutenção da informação, 
com dados sobre as características físicas, dados administrativos, históricos, fotogra-
fias, localização e dimensões do objeto, entre outros (BOTTALLO, 2010). Porém, o cam-
po referente ao estado de conservação é limitado, não descrevendo com clareza a real 



Carina Farias Ferreira;
Annelise Costa Montone

ISBN 978-65-00-41614-5 - Ações de conservação preventiva no acervo do Museu das 
Telecomunicações/UFPEL: 2020-2021 - p. 729-734

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

731

situação do bem cultural. Assim, também se faz necessário um registro documental gera-
do no processo de conservação-restauração, proporcionando aos profissionais das insti-
tuições museológicas maior conhecimento dos elementos constituintes da obra tratada e 
de sua inserção na coleção. Nessa documentação, constam exames, imagens, materiais 
e o registro detalhado dos processos de conservação e/ou todas as etapas realizadas na 
intervenção (ALMADA; ROSADO, 2014). 

A documentação dos objetos pode orientar no gerenciamento e monitoramento dos 
acervos, auxiliando em curadorias para divulgação do acervo por meio de exposições e 
ações educativas (BOTTALLO, 2010). Com esse processo, além de se conhecer os itens 
que compõem o acervo, evita-se também a dissociação. Esta surge da tendência natural 
de, ao longo do tempo, os sistemas ordenados se desorganizarem, ocasionando a perda 
de informações ou até mesmo do próprio objeto, podendo afetar assim toda a coleção. 
Minimizam-se os riscos da dissociação, através da manutenção de uma documentação 
meticulosa dos objetos e de sua movimentação no acervo, com a implementação sistemá-
tica de procedimentos que vinculam os bens culturais aos seus dados (WALLER; CATO, 
2009).

Nesse contexto, iniciou-se a reorganização do acervo das telecomunicações, com 
ações, ainda em andamento, de higienização e acondicionamento. Porém, visto o cenário 
em que nos encontramos, com a pandemia de COVID-19, as práticas de conservação 
preventiva foram readaptadas ao distanciamento social. Assim, ao longo de 2020, até o 
presente momento, as atividades foram direcionadas para o processo de documentação, 
para posterior comunicação. Diante disso, o trabalho tem o intuito de relatar as atividades 
desenvolvidas com esse importante acervo no decorrer de 2020 e no primeiro semestre 
de 2021, bem como as etapas futuras que se pretendem executar.

2� Metodologia
As práticas de documentação vêm ocorrendo através da revisão da ficha catalográfica, 
elaborada em 2011, e a realização do manual de rotinas do sistema de documentação 
museológica. Essas atividades foram amparadas em referências, tanto da literatura quan-
to de exemplos existentes em outros museus da universidade, e adaptadas para as ne-
cessidades do acervo das telecomunicações. Como documentos norteadores da pesqui-
sa bibliográfica, citam-se o Caderno de Diretrizes Museológicas, do Ministério da Cultura 
(2006), e a Resolução Normativa Nº 02/2014, do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). 
Já como referências práticas, utilizaram-se o manual de documentação e a ficha catalo-
gráfica do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, que relatam as especificações das obras de 
arte presentes no museu, por meio de dados técnicos da obra, dados de sua localização, 
dados descritivos quanto à sua história e quanto ao seu estado de conservação e iden-
tificação do responsável pelo preenchimento das informações; e o manual e a ficha do 
Museu do Doce da UFPEL, que, assim como no primeiro exemplo, são instrumentos de 
identificação do acervo. 

Concomitantemente, estão sendo realizados estudos para elaboração dos campos 
necessários para a ficha de conservação-restauração desse acervo e pesquisa relacionada 
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à plataforma Tainacan1 – software livre desenvolvido pelo Laboratório de Políticas Públi-
cas Participativas do MediaLab/UFG, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus. 
Essa plataforma é um meio não só de divulgação digital do acervo, mas também uma 
importante forma de documentação. 

Assim, visando à divulgação do acervo, elaborou-se o site do Museu das Telecomu-
nicações2, desenvolvido no sistema institucional Wordpress da UFPEL, para que futura-
mente informações do museu sejam catalogadas e disponibilizadas pelo plugin Tainacan.

3� Resultados e discussão
A documentação e a organização do acervo no âmbito da conservação preventiva pos-
suem fundamental importância, visto que, além de impedir a dissociação de informações 
e possibilitar uma melhor gestão do acervo, auxiliam nas decisões do conservador-res-
taurador tanto para guarda do objeto e outras práticas de conservação, quanto para pos-
síveis intervenções e processos de restauração, caso forem necessários. A elaboração 
do manual de rotinas e preenchimento da ficha catalográfica têm o intuito de padronizar 
essas informações e preparar o sistema de documentação do museu para sua inclusão 
no meio digital.

Através do endereço eletrônico do Museu das Telecomunicações, será possível a 
divulgação das memórias da CTMR, da trajetória de seu acervo na Universidade, de suas 
exposições temáticas e, também, de seus objetos. Pretende-se que o acesso às informa-
ções e à história dessas peças, que representam uma época relevante para a cidade, des-
perte o interesse da população, bem como a responsabilidade quanto à sua preservação.

O início desse processo possibilitou a realização, por meio virtual, em maio de 2021, 
da exposição intitulada “Vozes Femininas na CTMR”. Seu objetivo foi destacar a repre-
sentatividade feminina na empresa, por intermédio de fotografias do acervo que retratam 
o dia a dia na extinta CTMR e por relatos pessoais de ex-funcionárias que trabalharam e 
vivenciaram o período. Estes últimos foram obtidos em entrevistas realizadas no projeto 
“Museu das Vozes”, desenvolvido por professores do ICH, em 2003. 

Como etapas futuras deste projeto, pretende-se dar continuidade ao processo de 
documentação, por meio da formulação da ficha de conservação-restauração desse acer-
vo, padronizando-a e inserindo-a também no manual. Ao mesmo tempo, as informações 
presentes nas fichas serão inseridas no meio digital com o auxílio da plataforma Tainacan, 
importante ferramenta não somente de catalogação, mas também de difusão de acervos.

4� Considerações finais
Com a suspensão dos trabalhos presenciais, fez-se necessária uma reformulação nas 
ações do projeto de ensino desenvolvido no Museu das Telecomunicações, da UFPEL. 
O distanciamento social trouxe o debate em torno de como trabalhar etapas significativas 
para a conservação preventiva desse acervo, como a documentação e a padronização de 
suas informações. 
1    https://tainacan.org/
2    https://acervosvirtuais.ufpel.edu.br/museudastelecomunicacoes/
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Percebeu-se, diante do momento vivenciado, a importância do apoio dos meios digi-
tais na documentação, preservação e divulgação do acervo, possibilitando a continuidade 
das ações do projeto e que o público tivesse acesso ao mesmo.

Destaca-se, ainda, a importância de projetos que trabalham com a conservação de 
acervos e museus dentro das universidades, demonstrando aos alunos a importância da 
interdisciplinaridade nessas instituições, além de instigar a pesquisa e contribuir para a 
formação acadêmica.
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1� Introdução
O presente resumo possui o intuito de apresentar o trabalho de restauração aplicado 
sobre o Mappa das Províncias de Minas-Geraes e Espírito-Santo (1882), da editora H. 
Laemmert & C. do Rio de Janeiro, de acordo com os procedimentos recomendados pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) para conservação documental. O objeto deste 
estudo pertence ao acervo do Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), e a pesquisa desenvolvida é fruto do Programa de Treinamento Profissional ofe-
recido em conjunto com o departamento de História da UFJF e o Arquivo Histórico. O ob-
jetivo da parceria é promover a integração entre os estudantes universitários e os espaços 
práticos de pesquisa, ensino e processamento técnico de gestão documental. O Arquivo 
Central, além de gerir a documentação da UFJF e realizar o fundamental papel de diá-
logo entre o estudo patrimonial e a comunidade acadêmica, é também responsável pela 
salvaguarda da memória regional, estendendo seus serviços à comunidade juiz-forana e 
aos demais interessados. Nesse sentido é que será apresentada a recuperação do mapa 
de Minas Gerais e do Espírito Santo do século XIX como importante fonte de história e 
memória da região sudeste, fruto de um trabalho interdisciplinar acadêmico.
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2� Metodologia
Para o processo de restauração documental do mapa, inicialmente foi realizado um diag-
nóstico geral de seu estado de conservação e foram examinados os danos existentes. Em 
seguida, foram delineados os procedimentos técnicos os quais seriam empregados para 
a recuperação e conservação do documento, assim como os materiais a serem utilizados, 
sendo levado em consideração as disposições específicas existentes em nosso local de 
trabalho. Dessa forma, foi montado o seguinte plano de trabalho:

• Catalogação do item, preenchimento da Ficha Diagnóstico e documentação foto-
gráfica do objeto (capa, frente, verso, detalhes e danos encontrados);

• Preparo do objeto com a abertura das dobras, identificação e separação em partes 
com a retirada do suporte de tecido;

• Realização de testes de abrasão e solubilidade, medição do pH; 
• Limpeza mecânica com trincha macia, bisturi para remoção das sujidades mais 

aderidas e pó de borracha, quando possível;
• Aplicação de carga alcalina com uso de solução de hidróxido de cálcio 10%;
• Planificação;
• Pequenos reparos com colagem de rasgos e enxerto;
• Remontagem no suporte em tecido, com nova planificação;
• Acondicionamento. 

 Com o plano de trabalho montado, deu-se início à prática, sempre observando 
as diretrizes presentes na Carta de Veneza (1964) de intervenção mínima e de respeito 
à integridade da obra, diferenciando os elementos recentes das partes originárias, e os 
princípios da reversibilidade, inocuidade, pureza, adequação e estabilidade dos materiais 
e técnicas aplicadas. Também foram considerados os princípios de legibilidade e auten-
ticidade do documento. Todo o processo está sendo devidamente fotografado a fim de 
documentar o passo a passo da intervenção realizada. 

3� Resultados e discussão
O documento foi recebido em um estado de conservação consideravelmente bom. O mapa 
possui como suporte principal o papel, entretanto sua confecção foi pensada para dobrar-
-se até adquirir a forma de um livro, de maneira que o documento foi cuidadosamente 
seccionado em partes menores e colado sobre uma fina camada de tecido de algodão, 
permitindo, assim, sua flexibilidade e minimizando os danos sobre o papel. 

A capa dura está em bom estado. O mapa exibia alguns sinais de perfuração por 
cupim, rasgos, sujidade e lacunas no suporte com perdas de informação, porém não de 
forma que comprometesse sua inteligibilidade como um todo. O suporte de papel, por sua 
vez, mostrava-se consistente, o que garantia o bom aspecto do mapa em geral. Trata-se 
de um documento misto, em que há informações impressas, caneta nanquim e também a 
presença de lápis de cor (Figura 1). 



Jeniffer Luanda Maia;  
Andreia de Freitas Rodrigues

ISBN 978-65-00-41614-5 - Mappa das Províncias de Minas-Geraes e Espírito-Santo: 
um exercício de conservação e restauração documental - p. 735-739

LUSO-BRASILEIRO
VI ENCONTRO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONEXÕES 2021

737

O processo de restauração iniciou-se 
como descrito no plano de trabalho: após 
a enumeração das partes e seu desmem-
bramento completo para realizar o primeiro 
estágio da limpeza mecânica com trinchas, 
bisturi e pó de borracha, visando retirar ao 
máximo as sujidades superficiais (Figuras 2 
e 3). Em seguida, removeu-se o tecido corro-
ído que apresentava resquícios da ação de 
cupins (Figura 4), restando, assim, apenas o 
suporte em papel do mapa. Havia, ainda, a 
presença de uma fina camada de resíduo de 
cola no verso do mapa, cuja retirada ocorreu 
por meio do manuseio do bisturi (Figura 5). 

Após a higienização, realizou-se um 
depósito alcalino nas folhas com uma solu-
ção a 10% de hidróxido de cálcio em água 
deionizada, que foi aspergida no verso do 
mapa. Esse procedimento promove uma 
regulação no pH, diminuindo a acidez do 
papel, o que estende sua vida útil e diminui 
a fragilidade do suporte, conferindo maior 
segurança para os próximos manuseios a 
serem empregados. Após a secagem e a 
planificação das partes, aplicaram-se téc-
nicas de colagem dos rasgos com papel 
japonês próprio de restauro e enxertos de 
papel com gramatura próxima a do supor-
te original para vedar as lacunas presentes 
(Figura 6), devolvendo ao mapa, dessa for-
ma, seu aspecto uniforme e coeso. Por fim, 
as partes recortadas passaram por mais um 
processo de planificação e, em seguida, fo-
ram acondicionadas em segurança. Infeliz-
mente, o trabalho precisou ser interrompido 
devido à pandemia, e, seguindo o protocolo 
da UFJF, o trabalho presencial no Arquivo 
Central está suspenso. O prédio está com 
acesso restrito, permitido apenas para as 
vistorias periódicas do acervo e salas. En-
quanto aguardamos o retorno ao trabalho 
presencial, as etapas seguintes do plano de 
trabalho, como a remontagem em um novo 
suporte de tecido de algodão para retornar 
ao uso, novo acondicionamento e guarda, 
estão suspensas.

Figura 1: detalhe em lápis de cor e em nanquim.
Figura 2: Limpeza mecânica com trincha
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Figura 3: Retirada da perfuração por cupim com bisturi;
Figura  4: Detalhe do suporte em tecido corroído;

Figura 5: Antes e depois do procedimento de retirada do 
resíduo de cola;
Figura 6: Detalhe do enxerto em papel sobre o mapa.
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4� Considerações finais
Com perspectivas futuras de retorno das atividades, pretende-se seguir o planejamento 
supracitado de finalização dos procedimentos de remontagem e de nova guarda. Foi prio-
rizado pela equipe o acondicionamento do documento de maneira aberta em uma mapo-
teca a fim de preservá-lo dos danos ocorridos ao longo do tempo em razão do manuseio 
de dobra e desdobra do mapa. Entretanto, como se seguirá o padrão original de monta-
gem sobre um tecido de algodão, caso haja a necessidade de manejá-lo novamente, o 
procedimento poderá ser feito assegurando o retorno ao formato de livro.

 O Arquivo Central é um importante detentor do patrimônio documental da Univer-
sidade Federal e da cidade de Juiz de Fora - MG. Seu acervo conta com os fundos ar-
quivísticos de figuras históricas centrais da construção da identidade municipal e regional 
juiz-forana, como o do Fórum Benjamim Colucci, da Companhia Têxtil Oswaldo Mascare-
nhas, de Pantaleone Arcuri, de Odilon Braga, assim como um acervo de revistas e jornais, 
dentre eles o periódico O Pharol, publicado e comercializado em Juiz de Fora entre os 
séculos XIX e XX. Conta também com coleções desenvolvidas por professores da UFJF, 
diversas fotografias, microfilmes, livros, mapas e dossiês referentes à construção e Histó-
ria da UFJF e da cidade.

Dessa forma, o Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia (LAPHARQ), per-
tencente ao Arquivo Central, em conjunto com o programa de Treinamento Profissional da 
Universidade, exerce uma ponte basilar entre os estudantes de graduação e o universo 
prático de pesquisa, ensino e principalmente da capacitação profissional de técnicas bá-
sicas de conservação e preservação de materiais arquivísticos em seus diversos supor-
tes. Essa iniciativa insere os estudantes na área de preservação e conservação, fornece 
embasamento teórico e legal sobre preservação e conservação dos bens patrimoniais, ao 
mesmo tempo em que apresenta as técnicas e procedimentos adotados na restauração 
documental e estimula o desenvolvimento acadêmico de pesquisas aplicadas e trabalhos 
científicos.
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1� Introdução
O Grupo de Estudos Transdisciplinar de Conservação e Restauração de Bens Culturais 
(GET-CRBC) foi uma atividade realizada à distância, desenvolvida pelo Programa de Edu-
cação Tutorial Conservação e Restauro (PET-CR), da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), aplicada durante a pandemia ocasionada pela doença Covid-19. A ação do GE-
T-CRBC buscou abordar as diferentes ciências que compõem a rede epistemológica da 
Ciência da Conservação, ao exercer de forma introdutória um dos pilares da transdisci-
plinaridade, a complexidade, com trabalhos selecionados por professores curadores das 
disciplinas de Iconografia e Iconologia, Química Aplicada à Conservação e Restauração 
e História da Arte.

2� Metodologia
O presente trabalho, por meio da abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica e estudo 
de caso, consistiu em analisar a pertinência do GET-CRBC em relação a uma forma trans-
disciplinar de aprender a complexidade da ciência da conservação. A partir da metodolo-
gia trabalhada no grupo de estudos, surgiram os seguintes questionamentos: quais são os 
pilares da pesquisa e do ensino transdisciplinar? E qual deles foi aplicado na atividade? 
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Também, objetivou-se analisar quais foram os impactos dessa ação na formação dos dis-
centes e profissionais de conservação e restauração que participaram do projeto. Sendo 
assim, quais impactos o GET-CRBC exerceu sobre os participantes e como a transdisci-
plinaridade atuou no desenvolvimento da atividade? 

3� Resultados e discussão
O conceito geral da transdisciplinaridade estabelece a coordenação do conhecimento em 
qualquer área científica. A transdisciplinaridade possibilita a transição do objeto em dife-
rentes áreas do conhecimento, interliga e interage com diferentes disciplinas sem uma 
relação hierárquica (NICOLESCU, 1997). A transdisciplinaridade, assim como a interdis-
ciplinaridade, também busca a desfragmentação do conhecimento por meio da sua estru-
tura de pesquisa e de ensino.

A fragmentação do conhecimento, abordagem científica a qual a transdisciplinarida-
de combate constantemente, reduz a vida em partes que não conversam, são isoladas, 
não possuem interação, e essa separação se apresenta de forma científica com o advento 
do Paradigma Cartesiano. O Grande Paradigma do Ocidente, o Cartesiano, rompeu com 
a ligação que havia entre o sujeito e o objeto, alma e corpo, espírito e matéria, qualidade 
e quantidade, finalidade e causalidade, sentimento e razão, liberdade e determinismo, 
existência e essência (MORIN, 2007). A dissociação cartesiana afetou o universo, a vida 
em sociedade, a existência humana, a formação das áreas do conhecimento e a produção 
do conhecimento científico.

A produção do conhecimento fragmentado motivou uma revolta estudantil realizada 
por estudantes insatisfeitos com essa educação e epistemologia disjuntiva, iniciando-se 
na França e na Itália por volta de 1960, o que motivou o surgimento da interdisciplinarida-
de e transdisciplinaridade. Na França, houve “[...] um período conturbado pela eclosão de 
reivindicações protagonizadas por alguns setores, especialmente estudantes desconten-
tes com o ensino, distanciado das questões políticas, econômicas e sociais emergentes” 
(GRANATO, 2012, p. 28-29).

Outra característica acerca da transdisciplinaridade, a respeito do seu contexto geral, 
é o arco gradativo do conhecimento, o qual ela participa como flecha e interage e se nutre 
também das outras flechas que existem nesse conjunto (GASPERI.; AUGUSTIN, 2021). 
Conforme Nicolescu (1999), o conhecimento é um arco que possui em sua estrutura qua-
tro flechas com os nomes de disciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. O aspecto gradativo é elencado por Fazenda (1995), ela também 
identifica nesse ciclo a multidisciplinaridade, e esses conceitos realizam uma interação e 
coordenação ao estabelecer um trabalho cooperativo entre as disciplinas envolvidas.

Desse modo, a transdisciplinaridade é uma abordagem epistemológica que busca 
contribuir para formação de um conhecimento integrado, reunir os saberes fragmentados 
e situá-los em um sistema total e aberto. A ação e o pensamento transdisciplinar podem 
ser iniciados ao exercer a complexidade. A transdisciplinaridade em sua estrutura possui 
dois pilares gerais, a pesquisa e o ensino, e dentro deles possui pilares específicos. Os 
pilares específicos sustentam o pilar geral (pesquisa e ensino) e, consequentemente, o 
próprio conceito da transdisciplinaridade. A complexidade é um desses pilares específi-
cos, entre os outros dois (Terceiro Incluído e Níveis de Realidade), que integram a rede da 
pesquisa e da construção do conhecimento transdisciplinar (SOMMERMAN, 2006).
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A complexidade coloca em xeque a fragmentação do conhecimento promovida pelo 
paradigma cartesiano-newtoniano. Conforme Moraes (2015), a complexidade coloca de 
forma inseparável o indivíduo e o contexto, a ordem e a desordem, o professor e o aluno, 
o espírito e o corpo, o sujeito e o objeto, a cultura e a sociedade, todos aqueles elementos 
que foram separados pela lógica cartesiana são inter-relacionados, como uma rede que 
está presente nos acontecimentos, nas ações, nas interações que tecem a trama da vida 
e que traz uma nova maneira de olhar o objeto do conhecimento.

A complexidade não possui uma definição simplista ou reducionista, ela possui uma 
série de elementos que se interligam e a constituem como tal. “Sua primeira definição não 
pode fornecer nenhuma elucidação: é complexo o que não pode se resumir numa palavra-
-chave, o que não pode ser reduzido a uma lei nem a uma ideia simples” (MORIN, 2015, 
p. 5). A palavra “complexidade”, derivada do latim complexus, remete ao ato de tecer. “O 
termo latino complexus significa o que está tecido junto” (PETRAGLIA, 2013, p.17). O 
pilar da complexidade se propõe a regular o pensamento e a prática, tem em sua vista 
a realidade dos fenômenos de forma inseparável, que estão presentes em nosso mundo 
como se fossem um tecido.

O conceito da complexidade também possui outros elementos que lhe sustentam 
como pilar transdisciplinar, tais eles: a termodinâmica, a complementaridade, a probabi-
lidade, o princípio da incerteza, a relação triádica ordem-desordem-organização, as três 
teorias básicas (teoria da informação, teoria cibernética, teoria dos sistemas) e os três 
princípios operadores cerebrais da complexidade (dialógica, recorrente, hologramática), 
que fazem parte da sua história e da sua abordagem epistemológica.

Nesse sentido, sob a abordagem transdisciplinar em seu movimento complexo, pro-
porcionou o surgimento do GET-CRBC no segundo semestre do ano de 2020.  Este pro-
jeto buscou atuar sob a perspectiva transdisciplinar com os discentes e egressos dos cur-
sos técnicos e superior de CRBCM, que acompanham as plataformas digitais do PET-CR, 
como o Facebook e o site, além de abrir as portas a demais pessoas interessadas fora do 
contexto acadêmico. O GET-CRBC procurou desenvolver o pensamento complexo para 
lidar com a grande quantidade de informações que são apresentadas na atuação diária 
do profissional de conservação e restauração, podendo o bem cultural encontrar-se em di-
ferentes realidades, onde cabe a esse profissional interpretar de forma interdisciplinar as 
diversas informações para caracterizar o objeto e estabelecer o plano de tratamento. No 
entanto, pode acontecer de o conservador-restaurador se deparar com objetos os quais 
ele não é familiarizado. Nessas situações, o profissional precisará de conhecimentos para 
além daquilo que ele sabe, para preservar os objetos tombados ou não, de forma autôno-
ma ou em instituições públicas e privadas.

As atividades do GET-CRBC contaram com 176 presenças ao todo, distribuídas em 
seis encontros. O primeiro tema estudado foi sobre Iconologia e Iconografia, o primeiro 
encontro contou com 24 presenças, e o segundo encontro com 25 presenças, totalizan-
do 49 presenças distribuídas em dois encontros. O segundo tema foi acerca da Química 
Aplicada à Conservação e Restauração, o primeiro encontro contou com 50 presenças, 
e o segundo encontro com 29 presenças, totalizando 79 presenças. Já o terceiro tema 
abordou a História da Arte, o primeiro encontro contou com 20 presenças, e o segundo 
encontro com 28 presenças, totalizando 48 presenças. O tema que teve maior adesão foi 
a Química Aplicada à Conservação e Restauração. Os participantes foram discentes e 
profissionais presentes que correspondiam à UFPEL, UFSJ, FAOP/MG e UFMG.
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A proposta inicial desta pesquisa era de se estabelecer um estudo quali-quantitativo 
acerca dos reflexos da transdisciplinaridade no grupo de estudos, entretanto, não se ob-
teve o retorno mínimo de 50% dos participantes nas respostas do questionário final. Ao 
serem questionados sobre qual temática lhes chamou mais atenção e o motivo, as res-
postas foram equilibradas entre as três temáticas, com ligeira prevalência para Iconologia 
e Iconografia, e os motivos ficaram entre atuação profissional e interesse pessoal.

Sobre a proposta transdisciplinar, 14 pessoas já conheciam ou haviam ouvido so-
bre, duas pessoas conheciam parcialmente e apenas um participante não conhecia. Já 
a respeito da complexidade (um dos pilares da pesquisa transdisciplinar), dez pessoas 
compreendem o conceito e sete não conheciam (atrelado à TD). Entretanto, todas as 
respostas afirmam que o GET-CRBC contribuiu no desenvolvimento de seu pensamento 
complexo, compreendendo uma forma de conceber a prática da ciência da conservação 
como um tecido complexo que necessita saberes de diversas áreas.

A respeito das literaturas indicadas, se foram leituras acessíveis ou complicadas, os 
participantes apontaram que foram de fácil compreensão, ainda que fosse necessário 
conhecimento prévio sobre a temática. Acerca da mediação dos encontros pelos petia-
nos, considerando a apresentação visual do material e explicações, nenhum participante 
apontou problemas nos encontros, enfatizando que os mediadores foram acolhedores e 
didáticos, e as apresentações ficaram claras e de fácil compreensão. Quando questiona-
dos sobre as discussões geradas entre participantes, por mediadores ou pelo professor 
curador, os participantes apontaram como enriquecedoras e enfatizaram a contribuição 
dos professores curadores de Química e História da Arte. O déficit apontado foi para a 
pouca interação da maioria dos participantes, o que também se deve à proposta de en-
contro remoto. Ainda assim, a diversidade de participantes, de vários lugares do país e de 
diferentes instituições, foi pontuada como positiva.

Os participantes foram unânimes em concordar que o Grupo de Estudos Transdis-
ciplinar contribuiu em sua formação ou complementação dos seus conhecimentos, em 
especial pela proposta em tempos de pandemia, apresentando textos pertinentes com 
discussões mediadas. Todos também afirmaram que participariam novamente do GET. 
Finalizando, houve sugestões de temáticas para próximas edições do Grupo de Estudos, 
dentre as quais: peritagem; patrimônio histórico x urbanismo; documentos gráficos; his-
tória da arte local, focando em culturas diferentes; conservação preventiva e história da 
conservação e restauração; abordar sobre o próprio conceito da transdisciplinaridade; 
conservação preventiva e questões relacionadas a gênero, estudos feministas através da 
arte; história e teoria.

4� Considerações finais
Ainda que não tenha sido possível obter a resposta de 50% dos participantes, o retorno 
obtido aponta que os encontros foram enriquecedores em suas abordagens, satisfatórios 
para os participantes e lograram êxito em explorar a proposta transdisciplinar em um gru-
po de estudos. Todos que responderam ao questionário participariam novamente de uma 
edição do GET e compreenderam a proposta apresentada, não apenas em suas temáti-
cas, mas no cerne do pilar da complexidade, que foi explorado ao abordar temas aparen-
temente distintos, como Química Aplicada e Iconografia e Iconologia, ou intrinsecamente 
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relacionados, como este e História da Arte, sendo que todos permeiam, atravessam, per-
passam e sustentam a multiplicidade teórico-prática da conservação e restauração.

O conhecimento fragmentado em detrimento da perspectiva disciplinar dificulta a 
abordagem interdisciplinar e transdisciplinar da Ciência da Conservação. Conceber o 
objeto e a ciência da conservação apenas como um enfoque disjuntivo dificulta a orga-
nização da diversidade de informações para realizar a caracterização e estabelecer o 
plano de tratamento. As barreiras disciplinares engessam o processo criativo e dificultam 
a elaboração de síntese frente à complexidade de cada objeto. A transdisciplinaridade 
possibilita desenvolver o pensamento complexo, com ele, o sujeito passa a organizar as 
informações aprendidas no curso de conservação e restauração e os dados encontrados 
na pesquisa sobre o objeto, a fim de inter-relacioná-los para estabelecer a rede total de 
saberes que sustentam o tratamento real da preservação subjetiva do bem cultural. 
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1� Introdução
A pandemia de COVID-19 está surtindo efeitos em escala global sem precedentes na 
história recente, não somente em relação às repercussões de ordem epidemiológica e 
sanitária, mas também impactos humanitários, sociais, econômicos, políticos, ambientais 
e culturais em todos os setores da atividade humana e na sua interrelação com o meio 
ambiente.
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O campo expandido da Educação foi significativamente impactado pelas necessárias 
restrições às atividades coletivas, com adoção de medidas de isolamento social. Escolas 
de todos os níveis, tipos e contextos ao redor do mundo tiveram que se reinventar e se 
adaptar, em um período relativamente curto, a uma grande gama de demandas e desafios 
para seguirem cumprindo suas funções, diminuindo riscos à saúde, mas também lidando 
com dificuldades e perdas já consensualmente reconhecidas e difíceis de dimensionar 
nos processos de ensino-aprendizagem.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) suspendeu a maior parte de suas 
atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão em março de 2020 e implantou, a 
partir do mês de agosto daquele ano, um regime de Ensino Remoto Emergencial (ERE).

Posteriormente, a Pró-Reitoria de Graduação da UFMG abriu o edital do Programa 
para o Desenvolvimento do Ensino de Graduação (PDEG), com o objetivo de trazer me-
lhorias para o ensino de graduação na Universidade, especialmente durante a vigência 
do ERE.

O Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (CCRBCM) foi 
contemplado nesse edital com três bolsas, implantadas em novembro de 2020, cuja vi-
gência foi posteriormente prorrogada até setembro de 2021. O valor mensal das bolsas é 
de 0,36 salário mínimo para uma carga horária de 12 horas semanais. 

Agora, a UFMG se prepara para implantação de regime de Ensino Híbrido Emergen-
cial (EHE), demandando um enorme esforço de planejamento para o retorno gradual das 
atividades presenciais, respeitando os protocolos sanitários e, principalmente, procurando 
minimizar os prejuízos do represamento das matrículas em Atividades Acadêmicas Curri-
culares (AAC) práticas durante os anos de 2020 e 2021.

2� O projeto NÚCLEO-COR
• Contexto

O CCRBCM tem como objetivo geral proporcionar uma sólida educação baseada no de-
senvolvimento de pesquisas e projetos técnico-científicos, visando assegurar a formação 
de profissionais qualificados nas áreas de Conservação-Restauração, Conservação Pre-
ventiva e Ciências da Conservação para atuação em planejamento de políticas públicas 
e demais ações que envolvam a preservação do patrimônio cultural. Por meio da promo-
ção de um espírito crítico pautado pela ética profissional, o curso procura estabelecer o 
equilíbrio necessário entre as atividades teóricas e práticas no processo de condução 
pedagógica, preparando o aluno para atuar como conservador-restaurador, bem como 
gestor e pesquisador em diversas esferas culturais, pública ou privada, tais como museus, 
bibliotecas, arquivos, centros de memória, centros de pesquisa e em universidades.

O CCRBCM busca estimular o desenvolvimento de habilidades e competências de 
seus alunos para a atuação no contexto regional e nacional em pesquisas e no desenvol-
vimento de novas metodologias, técnicas e produtos que melhorem o nível das ações, res-
peitando a legitimidade e garantindo a segurança dos bens culturais tratados. Além disso, 
o curso busca promover a atuação em políticas públicas de Preservação e Educação Pa-
trimonial, o gerenciamento de projetos e a formação de equipes inter e transdisciplinares 
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na área da Preservação Patrimonial. Incentiva a autonomia intelectual e crítica por meio 
do desenvolvimento de uma metodologia científica apropriada para a solução de pro-
blemas de preservação mediante uma abordagem sistemática, a partir de investigações 
precisas e com uma interpretação subsidiada dos resultados. Assim, conduz seus objeti-
vos específicos alinhados ao objetivo geral do curso e a partir da formação do Bacharel 
em Conservação-Restauração. Considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura 
curricular, o contexto educacional, as características locais e regionais e as novas práticas 
emergentes no campo da preservação, os alunos são capacitados para atuar como gesto-
res em instituições públicas voltadas ao patrimônio, à captação de recursos para projetos 
culturais e de preservação do patrimônio através de leis de incentivo e à atuação como 
conservadores-restauradores na esfera pública e privada.

Cabe ressaltar que o ensino de Conservação-Restauração é predominantemente 
prático e/ou teórico-prático, com uso da infraestrutura laboratorial pertencente ao CE-
COR – Centro de Conservação-Restauração de Bens Culturais da EBA –, e a maioria das 
AACs realizadas nos diversos laboratórios não puderam ser ofertadas durante o ERE. 
Para aquelas que puderam ser adaptadas, a contribuição do projeto NÚCLEO-COR para 
melhorar a qualidade da comunicação e divulgação de notícias, informações, normas e 
protocolos acadêmicos por meio da atualização e manutenção do site do CCRBCM foi 
fundamental.

• Objetivos
O objetivo principal do projeto é promover a qualidade e a inovação do processo de ensi-
no-aprendizagem-avaliação no CCRBCM, por meio de investigação, aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de estratégias pedagógicas e/ou ações para a redução da retenção, da 
evasão, do tempo de integralização e aumento do rendimento médio na graduação, parti-
cularmente aplicáveis ao regime de Ensino Remoto Emergencial (ERE).

Os objetivos específicos do Projeto são: (i) constituir um núcleo de alunos com alto 
rendimento acadêmico, atuando como auxiliar ao Núcleo Docente Estruturante, na melho-
ria da qualidade e inovação dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação no CCR-
BCM; (ii) auxiliar na reorganização, atualização e manutenção do site do CCRBCM como 
interface de comunicação e gestão entre o Colegiado, NDE, corpo docente, corpo discen-
te do curso e demais instâncias acadêmicas da UFMG, além de divulgar comunicados 
sobre eventos, congressos, seminários, encontros da área,  bem como utilizá-lo como 
uma ferramenta para difusão de pesquisas que estão sendo realizadas pelos docentes e 
discentes do curso; (iii) auxiliar na investigação, aperfeiçoamento e desenvolvimento de 
estratégias de ensino-aprendizagem-avaliação, particularmente utilizáveis no regime de 
ERE; e (iv) constituir e organizar o acesso a um banco de referências e recursos didáticos 
pedagógicos acessíveis remotamente por professores e alunos a ser disponibilizado no 
site do curso.
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3� Metodologia
O projeto teve o seu primeiro foco na melhoria dos recursos e da usabilidade do web-
site do curso (www.eba.ufmg.br/conservacao). A primeira atividade desenvolvida foi um 
diagnóstico do website, para, então, definir as seguintes frentes de trabalho: (i) aprimora-
mento de ferramentas de conteúdo para os alunos; (ii) atualização e complementação de 
informações e recursos acadêmicos para os discentes; (iii) organização e levantamento 
dos trabalhos de conclusão de curso dos ex-alunos do curso. Para atender às demandas 
listadas, cada bolsista foi encarregada de um dos tópicos. O trabalho foi desenvolvido de 
forma orgânica, e as decisões sobre as ações foram realizadas em conjunto, incluindo os 
professores que participaram do projeto.

Entre julho e agosto de 2021, as bolsistas também auxiliaram o Colegiado do CCRB-
CM a realizar uma pesquisa de opinião entre os discentes do curso para avaliar aspectos 
do processo de ensino-aprendizado durante os regimes de ERE/EHE e compreender o 
perfil dos alunos. Os dados coletados serão analisados pelo Colegiado e considerados no 
planejamento e na retomada das aulas presenciais no regime EHE, buscando estabele-
cer opções de ensino viáveis que atendam às necessidades dos estudantes e estejam de 
acordo com as realidades deles.

4� Resultados e discussão
A partir das três frentes de trabalho listadas como prioridade no projeto, o website do 
curso ganhou importantes recursos e atualizações que beneficiam e facilitam o uso e o 
aprendizado dos alunos. Os documentos, como resoluções e formulários, e as páginas 
do website foram atualizados, assim como novos documentos referentes ao período do 
ERE foram adicionados a ele com o objetivo de tornar o processo acadêmico mais claro e 
facilitar a pesquisa de informações relevantes sobre o curso. Além disso, o menu do site 
foi reorganizado e ampliado, tornando-se mais completo. Ademais, alguns elementos do 
layout sofreram alterações para otimizar a navegação dos usuários.

O levantamento dos trabalhos de conclusão de curso defendidos no CCRBCM re-
sultou em uma lista organizada por ano de apresentação dos trabalhos, na qual cons-
tam também palavras-chave sobre o tema de cada um e, quando disponível, o link para 
o acesso do material on-line. A listagem com palavras-chave permite que os usuários 
pesquisem pelo tema de interesse, além de que a compilação em questão demonstra a 
abrangência do campo de trabalho em que os graduandos podem atuar, inspirando-os. 
Por fim, a disponibilização de links on-line com os trabalhos é um recurso muito útil nesse 
momento de indisponibilidade de acesso às bibliotecas da Universidade.

O website já contava com sugestões de conteúdos de estudos, assim como links de 
instituições e organizações relevantes para a profissão de conservador-restaurador, po-
rém esses recursos não se encontravam concentrados nem categorizados em uma única 
página. O trabalho de aprimoramento dessa seção constituiu-se em uma pesquisa ex-
tensa em links de instituições nacionais e internacionais, grupos de discussão, diretórios 
e repositórios de vídeos. Os dados recolhidos foram filtrados e categorizados de forma 
intuitiva, e, então, disponibilizados em uma nova aba no menu do website. Dessa forma, 

http://www.eba.ufmg.br/conservacao
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os alunos podem se valer desse conteúdo para expandir os conhecimentos sobre a pro-
fissão de conservador-restaurador, pesquisar a partir de fontes confiáveis e ter acesso a 
conteúdos complementares ao aprendizado na graduação.

Houve também a reformulação para a alimentação de notícias no website, em que foi 
criada uma linha de comunicação mensal com os docentes do curso, a quem são requi-
sitadas sugestões de conteúdos e notícias relacionadas ao curso. Dessa forma, o funcio-
namento e a colaboração para manter o website ativo e atualizado foram facilitados para 
os professores, o que beneficia tanto os alunos, com conteúdo relevante e novo sendo 
apresentado, quanto o próprio CCRBCM em si, que conta com esse registro no website, 
criando um histórico do desenvolvimento do curso.

A recente consulta aos estudantes, embora não tenha sido concluída até a data de 
fechamento deste resumo, será um instrumento de apoio para o Colegiado tomar deci-
sões adequadas aos perfis dos alunos no retorno ao ensino presencial no regime EHE e 
também reforçará as iniciativas no sentido de aproximá-los e promover um diálogo mais 
aberto entre o curso, os docentes e os discentes. Houve o cuidado de adicionar questões 
na consulta para permitir que o Colegiado avalie aspectos socioeconômicos e técnicos 
referentes ao curso, mas também questões subjetivas que indiquem as expectativas, difi-
culdades e necessidades dos alunos em uma futura volta ao ensino presencial.

5� Considerações finais
O ensino-aprendizagem por via remota é enormemente desafiador, exigindo adaptação, 
aprimoramento, ressignificação e o uso criativo de ferramentas e recursos pedagógicos 
tradicionais. Considera-se que o projeto propiciou às bolsistas entender melhor a estru-
tura do curso, ter um contato profissional e mais direto com o Colegiado e com o Núcleo 
Docente Estruturante, compreender o funcionamento do Colegiado e sua relação com 
outros órgãos dentro da Universidade.

Além disso, ele permitiu perceber algumas dificuldades que se tornaram mais eviden-
tes desde o início do regime ERE no primeiro semestre de 2020, tanto da parte dos alunos 
como dos docentes, e refletir sobre o que pode ser feito para aprimorar as estratégias de 
ensino-aprendizagem. Isso é relevante por ser uma forma de ver a atuação docente de 
maneira mais ampla, além do trabalho que eles realizam nas aulas, para entender a atu-
ação desses profissionais no meio acadêmico, que é uma possibilidade de atuação após 
a conclusão do curso. Consequentemente, contribuiu para despertar o interesse pela car-
reira acadêmica.

As alterações no website facilitam a localização de informações necessárias no dia 
a dia dos alunos, o que era uma das dificuldades deles antes do projeto. Elas também 
possibilitam o acesso a recursos relevantes para expandir os conhecimentos adquiridos 
nas disciplinas, nos projetos do curso e construir uma visão mais ampla das possibilida-
des de trabalho no campo de Conservação-Restauração. Além disso, a difusão de notí-
cias, recursos e informações relevantes para os membros da comunidade acadêmica do 
CCRBCM torna-se mais fácil, o que é particularmente importante enquanto o regime ERE 
estiver em vigor, embora os benefícios também possam se estender ao regime presencial.
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Espera-se que as ações efetuadas pela equipe do Projeto NÚCLEO-COR contribu-
am para fortalecer os vínculos entre os discentes e o curso, aprimorando a comunicação 
entre o Colegiado, estudantes e docentes, tornando os procedimentos acadêmicos mais 
claros e incentivando também, fora do contexto das aulas, o engajamento dos estudantes.
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Carta dos alunos de Conservação 
e Restauração em apoio ao 
PL 1183/2019 sobre a 
regulamentação do profissional 
conservador-restaurador

No dia treze de outubro de 2021, houve o segundo encontro do Grupo de Discussão e 
Trabalho dos Estudantes de Conservação e Restauração de Brasil e Portugal (GDT1). 
Os alunos das instituições brasileiras de ensino (Universidade Federal de Pelotas, Uni-
versidade Federal do Pará, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação de Arte de 
Ouro Preto e Universidade Federal de Minas Gerais) reuniram-se a fim de discutir sobre a 
regulamentação da profissão do Conservador-Restaurador.

Apesar de ainda sermos discentes, possuímos interesse direto a respeito da regu-
lamentação da profissão, e podemos, por meio de ações diversas, tais como mobiliza-
ções em mídias sociais, demonstrar aos legisladores e ao público em geral a importân-
cia de uma profissão que cuida de um dos bens mais sensíveis de uma sociedade, o 
patrimônio cultural.

A regulamentação da profissão do Conservador-Restaurador impacta diretamente a 
valorização do patrimônio cultural descrito na Constituição Federal de 1988. É no artigo 
216 que é definido o que constitui o patrimônio cultural brasileiro, abrangendo tanto os 
bens materiais quanto os bens imateriais. E são esses que comportam as referências à 
identidade; à nação; à memória da diversidade social existente no país como diferentes 
expressões, os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnoló-
gicas; às obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às mani-
festações artísticos-culturais; e aos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-
tico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Essa descrição a respeito do que define o patrimônio cultural brasileiro auxilia no 
reconhecimento da cultura, mas também demonstra o que deve ser resguardado por 
meio de políticas de preservação, com ações que estão relacionadas aos conceitos 
transcendentes para uma sociedade brasileira plural e diversificada – tais como a viabi-
lidade de um desenvolvimento econômico mais sustentável e a garantia da cidadania e 
dos direitos humanos aos grupos sociais, de modo a valorizar e respeitar a diversidade 
cultural de cada região ou grupo social, nas suas diferentes manifestações de identida-
de e memoriais. 
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Nesse sentido, a preservação do patrimônio deve estar articulada ao dinamismo so-
cioeconômico da sociedade brasileira e, portanto, à necessidade de adaptações às atuais 
demandas políticas, sociais, culturais, econômicas e ambientais, como é citado no Pro-
grama Político Pedagógico do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Móveis da Universidade Federal de Pelotas. 

Em vista disso, o profissional Conservador-Restaurador tem um papel social de extre-
ma importância para a manutenção dos bens culturais, como também para sua dissemi-
nação dentro das comunidades. A atuação do profissional Conservador-Restaurador não é 
traduzida somente na parte técnica, mas também em tomadas de decisões que irão impac-
tar diretamente a integridade do bem material e imaterial. E é a partir do reconhecimento 
da importância da preservação do patrimônio cultural em diversos meios que nos manifes-
tamos favoráveis à regulamentação da profissão do Conservador-Restaurador no Brasil.

Além disso, visto a importância da atuação do conservador-restaurador na socieda-
de brasileira, percebemos, na condição de estudantes, que alguns temas precisam ser 
trazidos pela comunidade de profissionais que se encontram reunidos para o VI Encon-
tro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração, a fim de discutir com os alunos, por 
exemplo, a respeito das movimentações para a regulamentação da profissão. 

Outro ponto importante que deve ser divulgado é a organização enquanto grupo de 
profissionais, a fim de promover a conscientização dos futuros estudantes sobre a importân-
cia de entendermos os trâmites burocráticos que o Projeto de Lei 1183/2019 enfrenta. Além 
disso, gostaríamos de, com esta carta, pedir que alunos, estudantes técnicos, tecnólogos e 
bacharéis sejam incluídos nas futuras discussões sobre modificações no projeto de lei.

A partir da divulgação desta carta, necessitamos que discentes, docentes e profis-
sionais da conservação e restauração estejam em comum acordo com medidas que auxi-
liarão na regulamentação da profissão, pois, nas reuniões realizadas, ficamos cientes da 
necessidade de que os estudantes acompanhem a tramitação da PL 1183/2019, sendo 
que a forma de inclusão de todos os interessados deve ser avaliada, uma vez que, na 
condição de futuros profissionais, precisamos ter definições claras para a atuação no mer-
cado de trabalho, sem prejuízo para nenhuma das formações atuais.

Solicitamos que sejam incluídos meios de divulgação aos discentes sobre as trami-
tações legais a respeito da profissão, formando, assim, um meio de fortalecimento dos 
valores da profissão a serem reconhecidos em lei; de modo que haja valorização dos 
profissionais e de nosso campo de atuação.

Também gostaríamos de lembrar que vivemos ainda em um contexto pandêmico em 
que a situação econômica tem sido delicada. Por esta razão, e por estarmos ainda em for-
mação profissional, pedimos que haja isenção temporária de taxas iniciais por parte das 
associações profissionais, para que possamos nos filiar a estas entidades. Dessa forma 
será propiciada maior adesão dos alunos, fortalecendo o segmento.

Ademais, parabenizamos aos que arduamente vêm trabalhando para que a profissão 
venha a ser reconhecida e regulamentada, como a Associação de Conservadores e Res-
tauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul (ACOR-RS); colocamo-nos, ainda, 
como apoiadores deste ideal.

Organização do Grupo de Discussão e Trabalho de 
Estudantes de Conservação e Restauração – GDT 1.
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Manifestação de apoio das 
associações profissionais ao  
Projeto de Lei 1�183/2019

Os presentes reunidos no VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração 
- Conexões, evento remoto realizado entre os dias 16 a 19 de novembro de 2021, a par-
tir da organização da Universidade Federal de Pelotas no Brasil, manifestam seu apoio 
ao Projeto de Lei nº 1183/2019 de autoria da Deputada Federal Fernanda Melchionna, 
que trata da regulamentação do exercício das profissões de Conservador-Restaurador de 
Bens Culturais e de Técnico em Conservação-Restauração de Bens Culturais.

Esse apoio considera que:
• os bens culturais estão ameaçados quando intervenções realizadas sem o devido 

critério técnico e científico colocam em risco sua autenticidade e integridade, bem como seus 
valores, comprometendo seu caráter documental, muitas vezes de maneira irreversível;

• a atuação do conservador-restaurador é fundamental para a preservação dos bens 
culturais móveis e integrados, sendo que essa atividade exige uma formação técnica e 
científica específica, tendo em vista que as intervenções ocorrem em objetos originais e in-
substituíveis, de reconhecido valor cultural, alcançando inclusive uma dimensão imaterial;

• a aprovação do PL 1183/2019 será um avanço nas políticas públicas em defesa 
da preservação do patrimônio cultural brasileiro, garantindo que os profissionais conser-
vadores-restauradores possam desenvolver suas atividades amparados pela legislação e 
orientados pelo seu Código de Ética Profissional.

Brasil, 16 a 19 de novembro de 2021.
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Manifestação de Apoio ao PL 1.183/2019 

Os presentes reunidos no VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração - Conexões, evento remoto 
realizado entre os dias 16 a 19 de novembro de 2021, a partir da organização da Universidade Federal de Pelotas no 
Brasil, manifestam seu apoio ao Projeto de Lei nº 1183/2019 de autoria da Deputada Federal Fernanda Melchionna, 
que trata da regulamentação do exercício das profissões de Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de Técnico 
em Conservação-Restauração de Bens Culturais. 

Esse apoio considera que: 

 - os bens culturais estão ameaçados quando intervenções realizadas sem o devido critério técnico e científico colocam 
em risco sua autenticidade e integridade, bem como seus valores, comprometendo seu caráter documental, muitas vezes 
de maneira irreversível; 

- a atuação do conservador-restaurador é fundamental para a preservação dos bens culturais móveis e integrados, sendo 
que essa atividade exige uma formação técnica e científica específica, tendo em vista que as intervenções ocorrem em 
objetos originais e insubstituíveis, de reconhecido valor cultural, alcançando inclusive uma dimensão imaterial; 

- a aprovação do PL 1183/2019 será um avanço nas políticas públicas em defesa da preservação do patrimônio cultural 
brasileiro, garantindo que os profissionais conservadores-restauradores possam desenvolver suas atividades amparados 
pela legislação e orientados pelo seu Código de Ética Profissional. 

Brasil, 16 a 19 de novembro de 2021. 
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Manifestação do Grupo de Trabalho 
da Pós-Graduação em apoio ao 
fortalecimento da ciência do 
patrimônio

Os Encontros Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração são eventos bianuais or-
ganizados desde 2011 de forma intercalada por instituições brasileiras e portuguesas 
com o objetivo de aproximar profissionais e instituições dos dois países, visando con-
tribuir para um debate amplo sobre a preservação do patrimônio cultural, a formação 
e atuação do profissional conservador-restaurador, o desenvolvimento das áreas da 
conservação, conservação preventiva e restauração no campo científico, assim como 
compartilhar resultados de investigações e experiências, fortalecendo parcerias entre 
instituições e profissionais. 

Em 2021, o VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração organizou 
grupos de trabalho voltados à Formação, Reconhecimento Profissional e Reconheci-
mento Científico, os quais se reuniram em sessões prévias ao evento com o intuito de 
discutir, refletir sobre esses temas e fortalecer as relações entre profissionais brasileiros 
e portugueses.

O Grupo de Trabalho 3, voltado à discussão sobre a Ciência do Patrimônio, procu-
rou estruturar três questões fundamentais: a contextualização da formação dessa área de 
conhecimento no campo epistemológico e sua função estratégica na atualidade; a identi-
ficação de programas de pós-graduação que estabelecem uma vocação estruturante com 
este campo de saber e a demanda de articulações objetivando a construção dessa área 
nas agências de fomento do Brasil, a partir de orientações internacionais e demandas dos 
pesquisadores brasileiros.

Desde a criação do National Heritage Science Forum (2006), o conceito de Ciência 
do Patrimônio tem sido usado para abranger a pesquisa tecnológica e científica que 
pode beneficiar o setor do patrimônio cultural, seja por meio de melhores decisões de 
gestão, compreensão ampliada sobre a importância dos valores culturais nas sociedades 
ou maior engajamento do público. Portanto, a Ciência do Patrimônio deve ser entendida 
como uma área científica que, diante dos problemas multifacetados que as sociedades 
contemporâneas hoje enfrentam, se instaura por meio de estudos inter-poli-trans-discipli-
nares. Tem como objetivo investigar, preservar e conservar o patrimônio cultural em seu 
sentido ampliado (material e imaterial), e utiliza métodos das Ciências Humanas e das Ci-
ências Naturais para esse fim. Consequentemente, diferentes campos do conhecimento 
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como a Ciência da Informação, a Ciência da Conservação, as Ciências Humanas, as Ci-
ências Sociais, as Artes, as Ciências Jurídicas, as Ciências Exatas e as Ciências Naturais, 
entre outras, quando aplicadas ao patrimônio cultural, produzem um campo sinergético 
capaz de responder aos estudos sobre o patrimônio a partir de uma visão expandida. 
Assim, questões políticas, econômicas, ambientais e sociais, como Sustentabilidade, Mu-
danças Climáticas e Indústrias Culturais e Criativas (ICC), também são incorporadas a 
esse debate, assim como os estudos históricos sobre a origem e os fundamentos filosófi-
cos da Ciência do Patrimônio enquanto campo epistemológico.

Considerando o papel estratégico da Ciência do Patrimônio, o VI Encontro Luso-
-Brasileiro de Conservação e Restauração apoia ações integradas para a discussão e o 
fortalecimento dessa área de estudo, por meio da atuação de pesquisadores do Brasil, 
de Portugal e também dos países da América-Latina participantes deste último encontro, 
além de apoiar iniciativas voltadas ao estabelecimento da área em agências públicas de 
apoio à pesquisa nesses contextos.

Juliane C. Primon Serres (UFPel)
julianeserres@gmail.com  

Thais A. B. Caminha Sanjad (UFPA)
thais@ufpa.br

Yacy-Ara Froner (UFMG)
froner@ufmg.br
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