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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 executados no segundo mês, conforme Projeto de
Restauração do retábulo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário do município de Cedro do Abaeté /
MG.
Na imagem de São Sebastião foram realizados os seguintes procedimentos de restauração:
higienização, consolidação de suporte, fixação de policromia, faceamentos provisórios, remoção de
repinturas. No retábulo e imagens foi realizada a higienização, faceamentos pontuais, fixação da
policromia e douramento, consolidação do suporte e revisão estrutural e complementação das
partes faltantes. As atividades estão descritas nesse relatório.
Os serviços foram iniciados pela higienização, procedimento inicial de preparação das superfícies
para as atividades específicas de restauração, abrangendo, inclusive, a remoção de intervenções
anteriores ou inadequadas e garantia da limpeza do ambiente trabalhado para monitoramento e
controle dos resíduos e do serviço. O faceamento, no início das atividades, foi pontual e preventivo,
realizado quando necessário, fronteiriços à regiões onde haverá intervenção, garantindo a
manutenção e proteção das áreas de policromia ou substratos originais.
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A fixação das policromias originais em desprendimento, quando necessária, foi executada
simultaneamente à remoção de vernizes e repinturas e realizada de forma pontual no retábulo e de
forma sistematizada na imagem de São Sebastião.
A consolidação do suporte é realizada nas regiões onde a madeira do suporte ou base de
preparação da pintura estão fragilizados, com obturações, galerias, desprendimentos,
descolamentos pontuais, realizada para manter a estrutura do suporte e os serviços subsequentes
e finalmente a revisão estrutural executada principalmente no retábulo com substituição de
madeiras danificadas e recomposição de partes.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
2.1.

Higienização

Limpeza controlada das regiões que estão sendo restauradas, sendo que, essa atividade, engloba
também a avaliação e inspeção das áreas para procedimentos emergenciais e pontuais como,
fixação de policromia, consolidação do suporte e faceamento.
Na avaliação geral da superfície foram identificadas:
- áreas com acúmulo de sujidades, materiais agregados, aderidos ou incrustados, manchas
impregnadas, intervenções anteriores inadequadas.
- áreas com desprendimentos ou descolamentos de suporte ou base de preparação.
Regiões com sujidades ou particulados acumulados foram limpas de forma controlada em áreas de
pequena extensão. A limpeza foi executada com pincel ou trincha macia.
Anterior à limpeza, em áreas onde a policromia apresenta desprendimento foi realizada a fixação
emergencial garantindo, assim, a manutenção dos elementos originais para os demais
procedimentos.
A retirada intervenções anteriores que perfuraram a madeira e consequentemente as camadas de
pintura, foi realizada com cuidado, concomitante com os demais serviços previstos nessa etapa,
objetivando não perder a pintura original adjacentes ao objeto removido.
Durante a limpeza observa-se, também, se estão ocorrendo desprendimentos ou qualquer outra
anormalidade na superfície. Ao se perceber desprendimentos do original o procedimento deverá
ser imediatamente interrompido e se proceder à fixação da policromia.
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2.2.

Faceamento

O faceamento, nessa etapa, foi executado de forma pontual, em áreas de atuação, onde o trabalho
localizado exigiu a proteção da camada da pintura original adjacente. A região onde foi realizado o
faceamento foi previamente avaliada na sua integridade e coesão física. Cortados pedaços de
nowoven levando em consideração as necessidades superfície e condições para a melhor aplicação
do faceamento. Sobre um papel antiaderente, melinex , colocado um pedaço de nowoven e
aplicada metil celulose à 6% em água (pasta). O nowoven foi aplicado sobre a superfície cuidando
para não deixar bolhas de ar ou enrugamentos. A pressão para sua adesão foi realizada do centro
para as bordas com as mãos. A aplicação, ágil, prevê o controle da umectação da superfície, que
deve a mínima possível.

2.3.

Fixação de policromia

Para os procedimentos de fixação da policromia foi selecionado adesivo de características tais que
não sobrecarregue a superfície pelo contato com umidade e que resulte numa compatibilidade
física, mecânica e ótica com a camada original a ser resgatada. Outros aspectos de comportamento
necessários ao adesivo selecionado são: fácil penetrabilidade entre as camadas, capacidade de
relaxamento da camada abaulada, poder de adesividade compatível com a camada pictórica, rápida
fixação, que não sensibilize a camada pictórica e que provoque alterações estéticas residual.
Em áreas de desprendimento geral da base de preparação e camada pictórica e camadas
posteriores deverá ser utilizado o Álcool Polivinílico – MOWIOL. Esse adesivo recupera e fortalecer
o poder de adesividade entre preparação, camada pictórica e suporte de forma equilibrada e
compatível em toda a superfície. Também foram consideradas as seguintes características para a
seleção do adesivo: natureza sintética (resina do acetato de polivinilo polimerizado), poder de
adesividade brando, homogeneidade de aplicação, incolor, compatibilidade em solução com
solvente para a penetração e baixo brilho. Apresenta poder de média penetração e média
retenção. Esses aspectos favorecem sua difusão nas micro-fissuras da camada superficial, gerando
uma força de adesividade homogênea em toda a superfície, relaxando a camada pictórica por igual
em toda a área aplicada. A solução empregada foi Mowiol (Álcool polivinílico): Álcool: Água.
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A aplicação está sendo executada com pincel pequeno, macio e em movimentos rápidos. A solução
apresenta boa penetração, boa difusão na superfície e sem acúmulos, deixando em aspecto coeso e
homogêneo das partículas fragmentadas.
Nas áreas de levantamento e abaulamento a fixação está sendo concomitante à planificação suave
da superfície. Nesse caso o adesivo está sendo aplicado nas bordas das fissuras da região alterada.
Nas áreas extremamente fragilizadas e superficiais está sendo utilizada solução adesiva de PVA
(Acetato de Polivinila), Toluol e Álcool. Este adesivo possuir características de boa adesividade,
médio brilho, secagem rápida, forma películas flexíveis. Os veículos usados na solução apresentam
características de elevada penetração e baixa e curta retenção (velocidade de evaporação) e o
álcool com média penetração e média retenção. O Toluol atua favorecendo a difusão e penetração
do adesivo enquanto simultaneamente, o álcool favorece a umectação da superfície e expande a
área de penetração. Ele auxilia também no relaxamento da camada tratada e reduz o brilho
característico do PVA.
Nos desprendimentos superficiais a aplicação do adesivo está sendo realizada com pincel nº 0 e nº
1 de cerdas macias, redondo, nas às bordas dos craquelês e fissuras. Após a aplicação do adesivo e
verificada a sua penetração e relaxamento da camada pictórica é aplicada pressão leve e
homogênea sobre as áreas tratadas. A pressão é feita com auxílio de “boneca”, montada com
chumaço de algodão compactado e envolto em melinex. Em casos pontuais ou de extrema precisão
a pressão é realizada com espátula. A pressão é mantida por alguns segundos e a seguir a boneca
ou espátula retirada delicadamente em sentido lateral sobre a pintura.
O tratamento foi iniciado pelas áreas de desprendimentos e craquelês mais acentuados.

2.4.

Consolidação do suporte

Nas esculturas as áreas de perda são pequenas, o que indica o preenchimento das obturações com
pós de serra de cedro seco aglutinado com cola polivinílica e umectado com água (50:50). A
mistura, quase seca, é aplicada cuidadosamente sobre a área perdida, em camadas finas,
intercalando secagem e conferindo o resultado da adesividade antes da aplicação da camada
superior.
Em alguns furos e obturações, de pequenas dimensões, em regiões não estruturais, onde não se
consegue aplicar o pó de madeira devido ao pequeno diâmetro e configuração da galeria, estão
sendo preenchidos com mistura de: cera de abelha, cera de carnaúba e cera microcristalina.
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A consolidação das áreas da madeira fragilizadas em sua estrutura foi realizada com a resina
acrílilca Paraloid B72 solvido em solução de xilol entre 5 a 10%. Essa resina é um copolímero de

etilmetacrilato e metilacrilato, estável de uso geral consolidado em conservação. Sua
utilização foi determinada pelo fato de não amarelar, ser compatível com outros materiais
que formam filmes o resultado de sua aplicação é um filme claro, flexível, não sujeitos à
fragilização sob baixa umidade e não reage com pigmentos sensíveis. Outra qualidade
determinante da seleção dessa resina é a dela parecer fosca se usada em pouca
quantidade e em baixas porcentagens e não estar sujeita ao ataque de microorganismos.
A aplicação foi realizada com pincel e injeção, de acordo com cada caso e área trabalhada. Durante
a aplicação feito o controle visual da difusão do adesivo na madeira por meio da mancha. Também
foi realizada em sucessivas demãos intercalando secagem completa e inspeção organoléptica,
principalmente visual, para confirmação do êxito da consolidação.

2.5.

Remoção de repintura

A repintura na imagem de São Sebastião ocorre apenas na base da imagem. A camada original foi
recoberta por pintura lisa, porém, as extensas perdas e desprendimentos tornam a leitura estética
da peça comprometida nessa região. A pintura original, delicada em tons verdes e terrosos foi
realizada sobre folha de prata. Antes da remoção foi realizada mais uma revisão da fixação de
policromia na região.
Devido à extensão das áreas já perdidas, a pintura original remanescente está distribuída na base
em configuração que se assemelha à ilhas de pintura. Nesse caso, optou-se pela remoção mecânica
e minuciosa. Executada com bisturi, em metodologia controlada e realizada com auxílio constante
de lupa e iluminação direcionada. O bisturi é utilizado com lâmina condizente com as dimensões e
características da peça, aplicado lateralmente à camada a ser removida.
Após a remoção geral da camada de repintura, foi realizada nova revisão da remoção, também de
forma mecânica, com o objetivo de remover resquícios.

2.6.

Revisão estrutural e complementação das partes faltantes
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A revisão estrutural e complementação de partes faltantes estão sendo priorizadas, nessa etapa, no
retábulo e mesa do altar. As partes estão sendo parcialmente desencaixadas de seu local de
origem, passando pela revisão e serviços necessários e retornando para o local de origem até a
decisão final da remontagem do altar.
A remoção das partes foi realizada de modo cuidadoso, protegendo as áreas da madeira do
retábulo. As partes desmontadas foram devidamente acondicionadas em áreas preparadas para
seu acondicionamento. Nessa etapa foi possível a observar condições estruturais do retábulo e
realizar o levantamento das diversas peças e partes perdidas de entalhe nos detalhes das torres do
retábulo.
As laterais do retábulo passaram por intervenções anteriores e foram adaptados, estruturalmente à
configuração existente de mesa separada do retábulo, que fica sustentado por base em alvenaria e
pedra ardósia. A fixação das laterais à torre principal e sacrário foi realizada com madeira não
tratada que acabou sofrendo ataque de insetos xilófagos e comprometendo a estrutura da peça
como um todo. Os ataques, atualmente inativos, foram extensos e internos, sendo visualizados
somente após a desmontagem. A sustentação das laterais do retábulo era complementada , na
parte posterior, por tijolos cerâmicos trabalhando como calços parciais.
A mesa apresenta intenso de ataque xilófagos principalmente nas emendas e remendos realizados
no decorrer dos anos e não originais. As intervenções foram realizadas com madeira de qualidade
inferior e não tratada. Esses ataques acabaram por comprometer parcialmente as regiões
adjacentes à área a onde ocorreu. Apresenta também desajuste nas juntas entre os blocos
construtivos, principalmente no tampo. Algumas partes de entalhes estão fraturadas.
As partes perdidas de entalhe do retábulo foram refeitas em talha de madeira, cedro seco,
respeitando características do original e com contornos e composição levemente menos
elaborados, diferenciando-os do original para um observador mais atento. Para a realização dos
entalhes foi contratado artista plástico escultor com experiência em talhe de madeira.
As madeiras da estrutura da mesa que estavam que estava irremediavelmente danificadas, assim
como as de qualidade duvidosa, foram substituídas por peças tratadas de cedro seco, respeitando o
sentido dos veios das madeiras e composição da mesa. Os encaixes e ajustes foram retificados. A
fixação anterior, inadequada, realizada com pregos nos mais diversos sentidos e tamanhos, foi
substituída por encaixes certos, fixados parafuso galvanizados.
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Na imagem de São Sebastião a estrutura está íntegra em sua maioria. Ocorrem pequenos furos na
base e a ponta de alguns dedos, perdidos, serão refeitos. A decisão pela recomposição é devido à
área de perda ser pequena, a base dos dedos dão indicação de posicionamento, os dedos
existentes dão a referencia de dimensões e acabamento e a superfície perdida , exposta, fragiliza a
camada pictórica na região da perda sendo um foco de desprendimento da policromia original e a
área da madeira estar suscetível a ataques de insetos. Esteticamente, a mão com as perdas está
posicionada ao lado do rosto do santo e acaba por chamar para si a atenção do olhar em
detrimento da face que é expressiva e seu semblante é significativo na imagem.

2.7.

Ações complementares

O retábulo havia sido tratado contra ataque de insetos xilófagos em 2011. Nessa ocasião os ataques
ativos foram eliminados, restando no interior das madeiras, galerias inacessíveis por vias externas,
com excremento dos insetos.
Todo o madeiramento novo empregado na restauração foi devidamente tratado para a
desinfestação e prevenção contra ataques biológicos, principalmente de insetos xilófagos.
Por ocasião da possibilidade de desmontar as partes do retábulo, as madeiras estruturais
comprometidas foram mais uma vez, tratadas. Dessa vez, com reforço, nas faces antes inacessíveis
à um tratamento convencional de desinfestação.

Foram produzidos dois banners de identificação dos serviços realizados para serem colocados
frente ao canteiro de obras montado na nave da igreja. Cinco camisetas de obra foram entregues à
representante da comunidade para distribuição entre os membros.
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3.

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
3.1. Imagem de São Sebastião

Fig. 1 Limpeza superficial com trincha macia

Fig. 2 Limpeza localizada juntamente com
inspeção visual minuciosa

Fig. 3 Aplicação de adesivo emergencial

Fig. 4 Remoção de material incrustrado

Fig. 5 Remoção mecânica de repintura

Fig. 6 Remoção de verniz oxidado
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Fig. 7 Remoção de verniz oxidado no tronco

Fig. 8 Remoção de verniz oxidado no rosto

Fig. 9 Remoção de verniz oxidado no
perizônium

Fig. 10 Vista geral de remoção parcial do verniz
oxidado

Fig. 11 Detalhe da remoção parcial de verniz
oxidado

Fig. 12 Controle e revisão geral da remoção de
verniz em áreas de acúmulo do material com
alta adesividade
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Fig. 13 Reativação do verniz

Fig. 14 Vista geral da base após a remoção das
repinturas

Fig. 15 Detalha das degradações significativas
na mão

Fig. 16 Detalhes de perdas, craqueles,
desprendimentos e fissuras monitorados com
trabalho sob lupa

Fig. 17 Complementação de obturações com
pó de madeira e adesivo

Fig. 18 Vista geral da partes posterior após
nivelamento

e-mail: santorestauro@gmail.com

www.santorestauro.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. 19 Detalhe da lixação do nivelamento
sobre a carnação – região do tronco

Fig. 20 Detalhe da lixação do nivelamento
sobre a carnação – região do perizônium

5
Fig. 21 Detalhe da lixação do nivelamento
sobre a carnação – base com folha de prata

Fig. 22 Detalhe de revisão de nivelamento em
camada sutil aplicada com pincel

Fig. 23 Detalhe de entalhe para
complementação de suporte

Fig. 24 Elaboração de parte do entalhe do
dedão da mão esquerda
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Fig. 25 Elaboração de fixação dos enxertos

Fig. 26 Detalhe das cavilhas em madeira para
fixação das partes enxertadas

Fig. 27 Complementação de pequenas
obturações com pó de madeira e adesivo

Fig. 28 Vista do canteiro de obras para a
restauração de imagens sob inspeção com
iluminação direcionada e lupa

3.2. Retábulo-mor

Fig. 29 Desmontagem parcial das partes do
retábulo com proteção das superfícies originais

Fig. 30 Detalhe de intervenções anteriores
favorecendo ataque de insetos xilófagos

e-mail: santorestauro@gmail.com

www.santorestauro.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. 31 Detalhe da remoção de pregos e fixação
anterio

Fig. 32 Separação das partes laterais

Fig. 33 Desmontagem completa dos principais
módulos do retábulo e sua proteção

Fig. 34 Colocação das peças em bancada para
revisão de partes

Fig. 35 Detalhe de fixação anterior em madeira
não tratada e totalmente atacada por insetos

Fig. 36 Resíduos de excrementos de insetos
xilófagos, insetos e ovos sob a parte inferior da
lateral
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Fig. 37 Detalhe da estrutura de sustentação do
retábulo em tijolos cerâmicos empilhados na
lateral

Fig. 38 Parte posterior do sacrário com fratura
configurando acesso de insetos e resíduos para
o interior do móvel

Fig. 39 Parte interior da lateral do retábulo
após desmontagem, com galerias de insetos
xilófagos em grandes extensões

Fig. 40 Borda posterior (moldura) da predela
totalmente carcomida por insetos xilófagos

Fig. 41 Intervenção anterior para fixação das
partes do retábulo em madeira de qualidade
inferior e atacada por cupins e fungos

Fig. 42 Detalhe de intervenção anterior para
fixação das partes do retábulo em madeira de
qualidade inferior e atacada por cupins
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Fig. 43 Acúmulo de excrementos e perda total
de enxertos e emendas na fixação das partes
do retábulo

Fig. 44 Detalhe de ataque de insetos xilófagos
na torre central em decorrência da
proximidade à madeira não tratada, atacada

Fig. 45 Avaliação localizada de partes de
suporte perdidas

Fig. 46 Levantamento para recomposição de
partes de entalhes fraturados e perdidos

Fig. 47 Manchas, resíduos sólidos e oxidação
superficial sobre a parte superior do sacrário

Fig. 48 Desmontagem parcial da mesa em
região de remendos não originais
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Fig. 49 Detalhe de fratura em entalhe da
moldura da mesa, decorrente de fixação
inadequada

Fig. 50 Desajustes e perdas nas juntas entre as
tábuas que compõe a mesa

Fig. 51 Detalhe de peças não originais
totalmente perdidas pelo ataque de insetos
xilófagos

Fig. 52 Detalhe do ataque de cupins, em
galerias, nas madeiras que estruturam as
laterais do retábulo(não originais)

Fig. 53 Detalhe do ataque de cupins, em
galerias, nas madeiras que estruturam as a
mesa (não originais)

Fig. 54 Galerias extensas danificando em quase
sua totalidade as madeiras não originais que
sustentam a mesa do altar
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Fig. 55 Acúmulo de excrementos em parte
interior da lateral do retábulo

Fig. 56 Madeira não original que sustenta
moldura entalhada totalmente atacada por
insetos xilófagos

Fig. 57 Detalhe da confecção de peças de
reposição para entalhes perdidos nas torres do
altar

Fig. 58 Peças confeccionadas em cedro seco
para a reposição dos entalhes decorativos nas
torres

Fig. 59 Detalhe da substituição da madeira do
suporte da moldura por cedro seco e tratado

Fig. 60 Detalhe da substituição de madeiras
não originais, inadequadas e carcomidas por
cedro seco e tratado e fixado com parafusos
em encaixes e juntas adequadas
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Fig. 61 Detalhe da colocação de encaixe
adequado com cavilhas para fixação da
moldura da mesa

Fig. 62 Vista geral de região anteriormente
fixada indevidamente com pregos e agora
afixada com cavilhas e parafusos

Fig. 63 Colagem de peças fraturadas

Fig. 64 Substituição de remendos inadequados
e comprometidos, no centro da mesa do altar,
por tábua de cedro seco e tratado

Fig. 65 Recomposição de partes do tampo e
lateral da predela com cedro seco e tratado,
fixado com encaixes, cavilhas e parafusos
galvanizados

Fig. 66 Detalhe da recomposição de fratura na
parte posterior do sacrários para garantia da
integridade do suporte da peça
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Fig. 67 Desinfestação e tratamento preventivo
em madeiras da mesa do retábulo

Fig. 68 Tratamento de pigmentação nas
madeiras para apresentação estética final

4. CONCLUSÃO
Os serviços estão sendo conduzidos conforme cronograma físico. A restauração das imagens e do
retábulo está sendo acompanhados pela comunidade e prefeitura. Todos os procedimentos estão
sendo realizados dentro de critérios de restauração que visam a integridade estrutural das peças,
sua conservação para a preservação no tempo e a manutenção de suas características estéticas e
estilísticas.
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5. MEDIÇÃO

4

MATERIAL E SERVIÇO

4.1

Pagamento do Coordenador Restaurador

R$

2.796,25

4.2

Pagamento do Restaurador

R$

2.500,00

4.3

Pagamento Técnico Restaurador

R$

1.750,00

4.4

Pagamento Marcineiro

R$

1.295,00

5

CONTRAPARTIDA

5.1

Aluguel de imóvel

R$

600,00

5.2

Alimentação

R$

1.200,00

5.3

Faxineira

R$

240,00

5.4

Relatório Executivo

5.5

Relatório Fotográfico

6

ADMINISTRATIVO

6.1

Material e acompanhamento

R$

500,00

7

TRIBUTOS
INSS ( mão de obra)

R$

847,00

TOTAL

R$ 11.728,25

8
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6. FICHA TÉCNICA

SERVIÇO: RESTAURAÇÃO DO RETÁBULO-MOR E IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO
RELATÓRIO 02: JULHO E AGOSTO 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
GESTÃO DO RECURSO: DIRETORIA DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC
PROPONENTE DO PROJETO: PEFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LAYLA SILVEIRA BORGATTI
LILIAN DA CRUZ RAMOS
MARIA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA
LOCAL: BELO HORIZONTE
DATA: 20 DE AGOSTO DE 2013

__________________________________________________________
LAYLA SILVEIRA BORGATTI

__________________________________________________________
LILIAN DA CRUZ RAMOS

__________________________________________________________
MARIA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA
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