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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem por objetivo mostrar atividades realizadas no curso de 

Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis da UFPel. O projeto tem a 
parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas que através de um convênio 
no qual foram selecionadas 18 obras que ficam expostas nas paredes do Paço 
Municipal. Entre as pinturas estão obras de artistas de significativa importância para 
Pelotas e região. A temática das pinturas destacam-se paisagem urbana, rurais, 
natureza morta, retratos e nú. Este trabalho foi realizado dentro do laboratório de 
conservação e rersturo de pintura, com a cordenação da professora Andréa L. 
Bachettini e os técnicos Keli Scolari e Jeferson Salaberry juntamente com os alunos 
do 6º semestre do ano de 2013 e os alunos da mesma disciplina do ano de 2014. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Para desenvolver este trabalho foram utilizados autores que deram 
embasamento teórico para a realização deste projeto, entre eles podemos citar: 
Cesari Brandi, Salvador Muñoz Viñas na teoria do restauro. Para a realização da  
restauração foram seguidos os preceitos dos seguintes autores: Ana Calvo, Arturo 
Martos, Knut Nicolaus. 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

As pinturas passaram por um processo de pesquisa científica, quando foram 
realizados registros fotográficos, exames organolépticos e com luzes especiais: luz 
rasante, luz transmitida e lâmpada de Wood. A Metodologia de restauração seguiu 
as seguintes etapas: higienização, fixação das camadas pictóricas, consolidação dos 
suportes, remoção das repinturas e vernizes oxidados, nivelamento das lacunas, 
reintegrações pictóricas, camada de proteção. Paralelamente ao restauro das 
pinturas as molduras passaram por desinfestação de insetos xilófagos e 
consolidação das estruturas de madeira e reintegração cromática. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
Para desenvolvimento do processo de restauração as obras passaram por um 
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registro documental e fotográfico mostrando o estado geral das obras e foram 
realizados exames organolépticos e com luzes especiais, onde foi possível 
identificar os danos existentes em cada pintura: perdas da camada pictórica, tipo de 
pincelada, técnica empregada, alterações por mau armazenamento, craquelês, 
rasgos, entre outras. Junto com estes registros foram realizadas fotografias com luz 
ultravioleta ou lâmpada de Wood, que permitiram identificar o estado da camada de 
verniz e repinturas, enxertos e outras intervenções anteriores. 

A higienização foi feita com o uso de pincéis com cerdas macias, pó de 
borracha e o bisturi para retirada de incrustações e sujidades. A limpeza química 
para a retirada dos vernizes oxidados e repinturas, foram feitos com solventes, após 
testes de solubilidade. As obras receberam uma camada de adesivo BEVA 371 para 
a fixação da camada pictórica.  

Os suportes em tecido foram consolidados com enxertos, obturações, reforço 
de borda e em alguns casos foi necessário fazer um reentelamento, em linho ou 
poliéster. Foram confeccionados novos bastidores, pois a maioria apresentava 
infestação de insetos xilófagos, que causaram instabilidade às obras. Logo que 
estiradas ao novo bastidor, começou a remoção do adesivo BEVA 371, com uso de 
solventes. 

As lacunas foram niveladas com massa de nivelamento, após a secagem da 
massa foram reintegradas com pigmento verniz, da marca Maimeri, com a técnica de 
pontilhismo. 

Quanto às molduras foram feitas desinfestações com piretróide, As lacunas 
foram preenchidas com massa de serragem e PVA neutra (1:1), e massa de 
nivelamento. Para a reintegração cromática utilizou-se pasta dourada (pigmento 
dourado + cera micro cristalina) e para acabamento foi passada uma camada de 
cera líquida. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a realização deste projeto foi possível atingir seu objetivo principal, que é 
a recuperação de parte do acervo do Paço Municipal e principalmente dando 
oportunidade aos alunos do Curso de Conservação e Restauro desenvolverem 
atividades práticas da sua futura vida profissional, devolvendo à comunidade obras 
de grande valor artístico e histórico, deixando ainda o registro das pesquisas sobre 
os artistas e suas obras.  
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