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RELATÓRIO 01
Nome do projeto: Restauração do retábulo da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Cedro
do Abaeté -MG
Objeto: Retábulo-mor e imagem de São Sebastião
Município: Cedro do Abaeté/MG
Serviço: Medidas de conservação e restauração
Fonte do recurso: Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Cultura - SEC
Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura - SFIC
Diretoria do Fundo Estadual de Cultura - FEC
Nº do protocolo: 0093/01/2012 FEC
Acompanhamento: Senhora Norma Borges

1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório decorre dos serviços realizados, no primeiro mês, conforme Projeto de
Restauração do retábulo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário do município de Cedro do
Abaeté / MG.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
2.1.

Mobilização e implantação do canteiro de obras:

- organização do espaço onde será realizada a restauração: Determinada que a
restauração será realizada na nave. A comunidade, Paróquia e Prefeitura Municipal se
mobilizaram providenciando a montagem provisória de capela nas dependências da
sacristia para a celebração das missas. A igreja foi totalmente liberada para a realização
das atividades de restauração.
- definição e organização do espaço para armazenagem e estoque de material: Após
avaliação dos ambientes na igreja e levando em consideração que a celebração das
missas será em ambiente contíguo à capela-mor, estabelecido que a armazenagem e
estocagem de produtos químicos e ferramentas perfuro-cortantes será feita na região do
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coro, o mais distante possível da capela. Nesse caso os materiais serão armazenados em
área onde não há incidência de luz ou calor, distantes do piso, protegido contra o acesso
de crianças ou do público em geral. Também estarão devidamente identificados, lacrados
e protegidos.
- Acomodação da equipe de trabalho: Alugado um imóvel próximo à igreja, com a
intermediação da Prefeitura Municipal, para a acomodação da equipe.

Na primeira

semana de julho, com o apoio da Sra. Norma Borges, foi realizada organização e limpeza
do ambiente e providenciada a infraestrutura no local para a recepção da equipe de
restauração.

2.2.

Gestão administrativa do projeto

- Realizada reunião com a representante da comunidade e prefeitura, sra. Norma Borges,
ficando definido que a empresa contratada elaborará banners no decorrer da obra,
apresentando

os serviços, com o objetivo de promover a integração e interesse da

comunidade acerca dos bens tratados, tombados pelo município. A Prefeitura Municipal
elaborará uma frase sobre essa iniciativa, para ser acrescida na divulgação.
- Na oportunidade da segunda visita à Cedro do Abaeté, foi levantada a questão da placa
de obra, que conforme correspondências eletrônicas do Fundo Estadual de Cultura e
conversas telefônicas com as Sras. Ana Luisa e Jamille, que, não é exigida nesse projeto e
não foi contemplada no orçamento. Entretanto, como havia o interesse pela comunidade e
prefeitura de colocar a placa da obra, constando a fonte dos recursos e valor do serviço,
ainda estamos em consulta ao FEC para saber como e em que condições poderá ser
citados o nome do projeto e fonte de recursos dentro viabilizada no orçamento do projeto.
- Efetivada a contratação de marceneiro restaurador, Sr. Armando Jair da Silva, com vasta
experiência em procedimentos de restauro para a realização das atividades previstas em
marcenaria, com acompanhamento da restauradora responsável.

2.3.

Gestão técnica do projeto

- Estabelecimento cronograma de serviços: Estabeleceu-se que os serviços serão iniciados
pelo levantamento diagnóstico e documental direcionado para cada objeto e policromia,
estabelecendo assim materiais e metodologias específicas para cada área a ser
trabalhada.
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- Providenciada a aquisição, em São Paulo, de materiais e ferramentas específicas e
necessárias à realização dos serviços previstos.
- Providenciada a aquisição de EPI´s e uniformes específicos da obra.
- Serviços de levantamento, diagnóstico e testes: a equipe de levantamento realizou
levantamento em campo de cada imagem do altar, da mesa e retábulo do altar e da
imagem de São Sebastião. As peças foram medidas, fotografadas, as degradações
mapeadas. Na oportunidade foi documentado o diagnóstico das degradações específicas
de cada peça para definição de materiais e metodologia de trabalho a ser empregada.
- Serviços de marcenaria: paralelamente ao levantamento diagnóstico, os serviços de
marcenaria serão iniciados para viabilizar o andamento normal da obra dentro do
cronograma do projeto. Providenciada aquisição de madeira cedro, seco e tratado, para a
recomposição de partes perdidas e danificadas. Providenciada a aquisição de pó de
serragem de cedro ou equivalente, seco, livre de resíduos ou sujidades, para a
complementação de suporte. Os serviços de marcenaria serão realizados tanto no
ambiente interno, na nave da igreja, quanto no pátio lateral à igreja, em ambiente externo,
onde poderão ser serradas as madeiras e realizados trabalhos mais pesados.
- Serviços de conservação: Durante e para viabilizar o levantamento com manuseio e
manipulação das imagens, foram realizados serviços básicos de conservação preventiva.
Nessa etapa foram feitas a higienização superficial para levantamento com trincha macia e
pontual remoção de materiais agregados com bisturi e auxílio de lupa. Realizada também
a fixação pontual da policromia e douramento, com adesivo em mistura de Mowiol (Álcool
polivinílico): Álcool: Água (3:25:50).
- Testes de remoção de vernizes seguiram os seguintes critérios: Testes em locais de
menor visibilidade e impacto estético, mas que reflitam a realidade da remoção dos
vernizes oxidados nas peças. Selecionadas áreas pequenas em regiões posteriores, sobre
policromias vermelha, preta, marrom, verde e dourada. O teste de metodologia foi iniciado
pela remoção mecânica, com bisturi, seguido das remoções químicas com White- spirit,
misturas empregadas em restauração para remoção de vernizes conforme tabelas de
Masschelein-Kleiner, Richard Wolbers e Robert Feller1.

1

MASSCHELEIN KLEINERL., Les solvants . Volume 2 de Cours de Conservation. Editora Institut Royal du
Patrimoine Artistique, 1981. P129
FELLER, Robert L. On Picture Varnishes and Their Solvents. Intermuseum Conservation Association, 1959 P220.
WOLBERS, Richard. Cleaning Painted Surfaces: Aqueous Methods. Editora Archetype Publications, 200o. P198
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- A camada pictórica apresenta base de preparação tênue, de espessura igual ou inferior à
camada da policromia. Essa característica faz com que a superfície pictórica apresente
nervuras, marcas e traços da pincelada além de refletir e reproduzir a superfície de veios
do suporte, madeira.
- A camada de verniz sobre as peças é espessa e, possivelmente, de verniz naval, pois se
apresenta rígida, aderida, amarelecida. Sob e impregnado no verniz, encontram-se
sujidades generalizadas, respingos de parafina e de tintas. Sua aplicação foi irregular,
mostrando diversas áreas de acúmulo, como nas reentrâncias das vestes e atributos e em
escorrimentos com cotas acumuladas nas superfícies lisas.
- A remoção de vernizes em superfícies irregulares foi dificultada tanto no método
mecânico, quanto no químico por diversos aspectos:
Necessidade de extremo controle sobre a camada pictórica, com base de preparação
fina e pintura de irregulares alturas e direções, referentes aos empastes e traços das
pinceladas sobre a superfície da madeira.
A aplicação do verniz foi realizada de forma irregular. Onde o verniz está mais
espesso e sobre superfícies lisas, ele é removido como camada inteira. Nas áreas
onde a camada do verniz é mais sutil, sua remoção é dificultada pela irregularidade
superficial. Em regiões de gotas e escorridos espessos, a remoção mecânica tem
que ter seu cuidado redobrado, pois o verniz aderiu-se à camada pictórica e base de
preparação.
Comportamento diferente de cada cor quando da remoção do verniz aplicado sobre
ela. A camada do pigmento preto é mais tênue que a do pigmento marrom,
dificultando a remoção do verniz. Sobre o dourado foi aplicada uma laca
extremamente fina, que está escurecida pelo verniz. A remoção do verniz nessa área
remove também a laca. Sobre essa área será proposto tratamento específico apenas
para tentar reativar o verniz e suavizar o escurecimento.

- A remoção química apresentou fatores de dificuldade semelhantes à mecânica. A
irregularidade faz com que o solvente, quando aplicado, escorra para as regiões mais
baixas, gerando leves acúmulos. Assim deve ser realizada com controle total para não
abrasionar as superfícies projetadas das marcas do pincel removendo a leveza
característica da técnica empregada na pintura do retábulo.
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-Na segunda semana de julho será dado prosseguimento aos testes e iniciada também a
remoção de verniz sobre as cores e áreas onde poderá ser realizada apenas a remoção
mecânica.
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3.

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Fig. 1 Detalhe de craquelês e perdas
de camadas da policromia

Fig. 2 Perdas de suporte, craqueles,
desprendimentos e fissuras

Fig. 3 Acumulo de sujidades e verniz
oxidado

Fig. 4 Detalhe da fratura no suporte,
policromia com perdas de base de
preparação
e
desprendimentos
generalizados

Fig. 5 Fissuras e abrasão na camada
pictórica

Fig. 6 Craqueles, desprendimentos
com perda da policromia e base de
preparação

Fig. 7 Detalhe de abrasões, respingos
de tinta e manchas na policromia

Fig. 8 Detalhe de furo e desgaste em
região de fixação de atributo

Fig. 9 Respingo de parafina aderido à
camada pictórica, sob a camada de
verniz

Rua Tomé de Souza, 1244. Funcionários. Belo Horizonte/MG

e-mail: santorestauro@gmail.com

LaylaBorgatti

Lilian Ramos

Maria Caldeira

Tel: (31) 9975-2790

Tel: (31) 9189-0264

Tel: (31) 9477-2147

SANTO RESTAURO
Conservação e Restauração de Bens Culturais Ltda.

Fig. 10 Detalhe de mancha de
carbonização com ressecamento e
craquele da camada pictórica

Fig. 11 Escorrimento de verniz e
desprendimento
do
escorrido
levando
consigo
camada
da
policromia e douramento.

Fig. 12 Detalhe do suporte fraturado
em diversas partes e refixado de
maneira inadequada

Fig. 13 Galeria decorrente do ataque
de insetos xilófagos

Fig. 14 Fratura e recolagem de
suporte nos dedos da mão esquerda
e perda do atributo.

Fig. 15 Desajuste
construtivos

Fig. 16 Fratura e desprendimento de
parte do suporte

Fig. 17 Detalhe da parte fraturada

Fig. 18 Escorrimento, respingos e
oxidação do
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Fig. 19 Marcas de carbonização, respingos e
oxidação de verniz sobre douramento

Fig. 20 Perdas pontuais, amassamentos e
respingos de tinta sobre o suporte envernizado

Fig. 21 Extensa perda de suporte decorrente
de ataque de insetos xilófagos

Fig. 22 Intervenção anterior para a
sustentação das tábuas do tampo da Mesa

Fig. 23 Extensa degradação perda de suporte
decorrente aplicação de taxas nas laterais da
moldura da mesa

Fig. 24 Desgastes, abrasões, furos pontuais,
perdas do suporte sobre o tampo da mesa

Fig. 25 Teste de remoção de verniz
oxidado com alcalox

Fig. 26 teste de remoção de verniz
oxidado com mistura de álcool,
acetona e amônia
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Fig. 27 Remoção mecânica de
camada de repintura sobre a base da
imagem de São Sebastião.
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Fig. 28 Registro dos testes de
remoção de verniz com tabela
solventes do Richard Wolbers

Fig. 29 Teste de remoção mecânica
do verniz sobre a policromia
vermelha e dourada

Fig. 30 Teste de remoção mecânica
do verniz sobre a policromia
marrom..

Fig. 31 Registro dos testes de
remoção mecânica de verniz oxidado

Fig. 32 Registro dos testes de
remoção mecânica de verniz oxidado

Fig. 33 Teste de remoção mecânica
do verniz sobre o douramento

Fig. 34 Espessa camada de verniz
naval sobre a coluna na mesa do
altar

Fig. 35 Registro dos testes de
remoção de verniz com alcalox,
sobre douramento

Fig. 36 Registro dos testes de
remoção de verniz com alcalox, sobre
região de empaste

Fig. 37 Teste de remoção mecânica de verniz
sobre pigmento vermelho

Fig. 38 Registro dos testes de remoção de verniz ,
sobre douramento
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4. CONCLUSÃO
Os serviços foram iniciados conforme previsto. O marceneiro já selecionou e foi comprado
cedro seco (300 anos) para a complementação do suporte. O marceneiro estará na
localidade a partir da segunda semana de julho, com o acompanhamento da restauradora
responsável. Nessa fase serão realizadas as atividades previstas de revisão e
recomposição de elementos estruturais, complementação de partes faltantes.
Os testes de remoção foram parcialmente concluídos optando-se por intercalar métodos e
materiais de acordo com a área trabalhada.
A Prefeitura Municipal tem participado ativamente nessa etapa, colaborando na
implementação das ações necessárias à abertura da obra. A Sra. Norma Borges,
representante da comunidade, paróquia e prefeitura tem acompanhado os procedimentos.
Foi proposta a elaboração de banners para a educação patrimonial sobre a obra com a
participação da prefeitura, paróquia e comunidade. Os layouts para aprovação e
elaboração serão apresentados na segunda quinzena de julho.
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5. MEDIÇÃO

Item
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

Discriminação da despesa
EXECUÇÃO DO PROJETO
RETÁBULO DO ALTAR
Andaimes/ Plataforma
Recomposição dos elementos estruturais
Higienização
Fixação da policromia e douramento
Testes e remoção de vernizes
Consolidação do suporte
Complementação das partes faltantes
Nivelamento
Reintegração e apresentação estética
Camada de Proteção/Verniz final
MESA DO ALTAR MOR
Revisão/ e recomposição dos elementos estruturais
Higienização
Fixação da policromia e douramento
Testes de remoção de vernizes
Consolidação do suporte
Complementação das partes faltantes
Nivelamento
Reintegração e apresentação estética
Camada de Proteção/Verniz final
IMAGENS
Revisão/ e recomposição dos elementos estruturais
Higienização
Fixação da policromia e douramento
Testes de remoção de vernizes
Consolidação do suporte
Complementação das partes faltantes
Nivelamento
Reintegração e apresentação estética
Camada de Proteção/Verniz final
MATERIAL E SERVIÇO
CONTRAPARTIDA
ADMINISTRATIVO
TOTAL
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100%
100%
100%
30%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
10%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
10%
0%
100%
0%
0%
0%
Unitário
Unitário
Unitário

R$
510,00
R$ 1.570,00
R$
450,00
R$
420,00
R$
500,00
R$
0,00
R$ 1.250,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
785,00
R$
225,00
R$
0,00
R$
375,00
R$
0,00
R$ 1.250,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
392,50
R$
675,00
R$
0,00
R$
375,00
R$
0,00
R$ 1.250,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$ 8.341,25
R$ 2.040,00
R$ 1.347,00
R$ 21.755,75
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FICHA TÉCNICA

SERVIÇO: RESTAURAÇÃO DO RETÁBULO-MOR E IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO
RELATÓRIO 01: JUNHO E JULHO DE 2013
FONTE DO RECURSO: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SFIC
DIRETORIA DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC
PROPONENTE: PEFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
EMPRESA CONTRATADA: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LAYLA SILVEIRA BORGATTI
LILIAN DA CRUZ RAMOS
MARIA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA
LOCAL: BELO HORIZONTE
DATA: 15 DE JULHO DE 2013

__________________________________________________________
LAYLA SILVEIRA BORGATTI

__________________________________________________________
LILIAN DA CRUZ RAMOS

__________________________________________________________
MARIA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA
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