
MONTAGEM DO PASSEPARTOUT

Esta é a etapa final do tratamento da obra. É utilizado um papel alcalino para proteger a obra de 
possível acidificação. Neste caso, foi utilizado Filifold para a confecção da janela e da parte 
posterior. Foram recortados dois cartões do mesmo tamanho com o papel filifold, sempre maior 
do que a obra. Um deles foi utilizado como passepartout. Assim que aberta a janela, foi utilizado 
metilcelulose para unir o passepartout à parte posterior. A espátula auxiliou no processo de 
secagem da metilcelulose. Foi utilizada por cima da tela de proteção para não danificar o papel.

CONCLUSÃO:

Este relatório mostrou erros e acertos de um
processo de restauração do suporte papel. 
É importante ressaltar que todo o processo

é completamente reversível.
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INTRODUÇÃO:

Nossa proposta é registrar os processos de restauração e conservação de uma obra de 
gravura em pape.
Este é um trabalho da disciplina de Conservação e Restauração de Papel 1 do curso de 
Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da UFRJ. 

OBJETIVOS:

Pretende-se trazer um pouco da teoria e prática básica da conservação e restauro de suportes 
de papel através do estudo de caso da reprodução da obra “A Natividade” de Albretch Dürer 
(1451 – 1528) com o objetivo de mostrar passo a passo as decisões tomadas para a sua 
restauração, deixando claro suas motivações bem como as escolhas rejeitadas a fim de 
respeitar a história do objeto. 

Sobre o autor:
Albretch Dürer (1451 – 1528) foi pintor, gravador, cientista, ilustrador e desenhista. 
Responsável por trazer o renascimento para a Alemanha se equiparava a Leonardo na Itália. 
Filho de um mestre ourives, aos 15 anos decidiu que não seguiria a profissão do pai e tornou-se 
aprendiz no atelier do artista Michael Wolgemut. Embora seja reconhecido como gravador 
obteve muito sucesso na pintura, encantando todos os grupos sociais.

Identificação da obra:

Gravura em Papel
Título: A Natividade.
Autor: Albretch Dürer
 Estilo: Renascentista
 Ficha Técnica:
Estado de conservação: 4
Papel, Gravura em Metal 
Procedência: Mapoteca do laboratório de Papel - UFRJ Dimensões: Comprimento: Largura:
Data de início do restauro: 23 de Outubro de 2018.
 Data de fim de restauro: 29 de Novembro de 2018.

Exame Organoléptico e Diagnóstico:

Amarelecimento
Acidificação de Suporte
dano - perda de Pigmento
Escurecimento de Suporte
Fragilidade
Oxidação
Perdas
Perda de Suporte
rasgos com perda
Rasgos sem perda
Rachadura
Sujidade (es geral)

Função Social: Estética

                                     MAPA DE DANOS:

Legenda

MATERIAIS E MÉTODO:

Serão discutidos danos, proposta de intervenção que foi utilizado para o tratamento da obra, 
materialidade, produtos e objetos utilizados. É importante ressaltar que nenhum dos processos 
que foram realizados são irreversíveis. Entre os processos realizados, estão a limpeza 
mecânica, banho de limpeza e clareamento, veladura, reintegração das partes faltantes e 
enxerto para as partes que foram perdidas.

1. LIMPEZA MECÂNICA

Foi necessário ter cautela no manuseio do suporte. O mesmo estava muito acidificado, logo 
estava bastante fragilizado e suscetível a quebra e rasgos.

Num movimento do centro para as extremidades, foi-se retirando a sujidade superficial 
presente na frente e no verso da obra.

Material utilizado: Pincel tipo Trincha. Aos poucos foi-se adicionando pó de borracha no 

suporte, realizando movimentos circulares, até passar por toda a obra. Uma nova porção de 
pó de borracha limpo era colocada no suporte a medida que o anterior adquiria sujeira e ficava 
escurecida.

Material: Borracha TK e ralador.

Foi utilizado Bisturi para retirar alguma sujidade restante que estivesse aderida ao suporte. 
Material utilizado: Bisturi 11.

2. TESTES E BANHOS

Nesta etapa foi feito teste de solubilidade. São muito importantes para que não haja perda na 
camada pictorica com o tipo de intervenção escolhido. Logo após, iniciaram-se os banhos 
com finalidade de limpar e clarear o suporte.

2.1 TESTES

2.1.1 TESTE DE SOLUBILIDADE

Foi feito teste de solubilidade no suporte e na camada pictórica em três pontos diferentes para 
observar como as soluções reagiam com a obra. Com swab, foi aplicado água e acetona. 
Observou- se:

Água: Não solubiliza por toque. Acetona: Não solubiliza por toque

2.1.2 TESTE DE SOLUÇÃO

Também realizou-se teste com solução de hipoclorito de sódio e água, com finalidade de 
encontrar a medida certa que clareasse a obra, mas que não prejudicasse a estrutura do 
papel e a camada pictórica. Constatou-se que seria uma solução de 5% de hipoclorito de 
sódio em relação a água.

2.1.3 TESTE DE PH

O teste de pH tem como finalidade medir o nível de acidez do suporte. A partir deste teste, é 
possível decidir a quantidade de hidróxido de calcio que será necessário aplicar na peça. Foi 
utilizada fita de pH para medida e o resultado foi ph 5, ou seja, o suporte estava acidificado. O 
ideal é que o suporte chegue ao ph 7 (neutro) e que ainda passe para o nível 8 (alcalino), desta 
forma o mesmo fica com carga alcalina.

Todos os testes foram cronometrados para que o restaurador permanecesse seguro de que 
durante esse tempo, a obra não sofreria perda.

Materiais utilizados: Palito com ponta fina, algodão e mata borrão.

2.2 BANHO DE LIMPEZA

Este banho tem por finalidade limpar a obra de uma forma mais incisiva. A água deve ser 
deionizada1, para que os metais presentes na água tratada não prejudiquem a estrutura do 
papel.
Duas bacias são utilizadas no processo. Uma com uma lâmina de água e a outra seca. As 
bacias devem ser sempre maiores do que a peça a ser restaurada. São colocadas duas telas 
de proteção, uma na frente da obra e a outra por trás, para que o restaurador possa mover a 
obra de uma bacia para a outra e até para a secadora de forma segura.
A obra foi imergida na primeira bacia. Foi aspergido álcool sobre a obra, para facilitar a 
solubilização do papel na água. Depois da obra estar completamente imergida, cronometrou-
se 7 minutos, tempo suficiente, de acordo com o teste feito. Sempre virando a obra, para 
visualizar a parte posterior do suporte. Passado este tempo, retirou-se a obra da bacia com 
água e colocou na próxima bacia, forrada com papel mata borrão, sempre maior do que a 
obra, e, com outro mata borrão por cima, retirou-se o excesso de água que continha na peça.

2.3 BANHO DE CLAREAMENTO

Feito o banho de limpeza, logo após é preparado duas bacias do mesmo tamanho. Uma com 
a solução de hipoclorito de sódio e água e a outra com água. A bacia que contém somente 
água, livre de metais pesados e componentes orgânicos e inorgânicos que tem como objetivo 
interromper o processo de clareamento, caso algo saia errado. A obra foi colocada na bacia 
com a solução prevista no teste e deixada durante 5 minutos agindo. Após este tempo, foi 
retirada e colocada sobre o mata borrão.

Resultado do processo de banhos:

PARTES INTEGRANTES DA OBRA

Foram encontrados novos pedaços do objeto, onde o mesmo foi adquirido. 
Estas partes passaram pelo mesmo processo do objeto inteiro - Limpeza e banhos, sempre 
com as mesmas medidas e totalmente cronometrado.

VELATURA E REINTEGRAÇÃO DE SUPORTE

1. VELATURA

Nesta etapa, foi decidido que a melhor opção para este objeto seria a velatura presa, com 
finalidade de criar firmeza na obra. A velatura presa funciona como segundo suporte.
Para montar uma velatura, é necessário papel japonês de baixa gramatura, que é o mais 
indicado, metilcelulose e uma superfície lisa e limpa. Foi cortado com bisturi o papel japonês 
num tamanho maior em relação ao da obra e posto sobre a superfície molhada. Após, precisa-
se aspergir água do centro para fora em todo o papel japonês, até que o mesmo fique 
completamente liso, sem bolhas por baixo, ou partes dobradas. Foi pincelado metilcelulose 
também do centro para fora e colocado o objeto umidecido no centro do papel japonês.

Materiais utilizados: Bisturi, Papel japonês de baixa gramatura, metilcelulose, pincel, superfície lisa, 
espátula e borrifador.

1.2 REINTEGRAÇÃO DE SUPORTE

Velatura pronta, começa a reintegração do suporte. Aproveitando que a metilcelulose ainda 
está umidificada, começa-se a unir as partes rasgadas de acordo com a forma que o rasgo foi 
feito. A velatura é feita quando o objeto está em estado de conservação 4 em que haja perda 
de suporte.

1.2.1 REINTEGRAÇÃO DAS PARTES EXISTENTES

Para unir novamente as partes faltantes do suporte no mesmo, é necessário que estas partes 
estejam umidificadas. Passa-se metil celulose no espaço que está faltando e a une a peça 
inteira.
Sempre tendo cautela e procurando seguir o desenho da obra. Pode utilizar o auxilio do 
bisturi.

1.2.2 REINTEGRAÇÃO A PARTIR DO ENXERTO

O enxerto é utilizado quando alguma parte da obra foi perdida. É sempre feito com o papel 
mais parecido com o do objeto original, pensando em gramatura, tamanho da fibra, textura e 
coloração do suporte.
Foi escolhido um papel de coloração semelhante com a do suporte, porém a gramatura foi 
diferente, logo prejudicou o resultado final da peça.Processo de fabricação do enxerto: Foi 
desenhado com grafite o desenho da parte faltante da obra. Com o papel umido, fez-se a 
separação das fibras manualmente com o auxilio do bisturi.
Aplicou-se metilcelulose com pincel na parte faltante e então, uniram-se as fibras do enxerto 
às fibras do suporte.

OBJETOS PEDAGÓGICOS EM AÇÃO: ESTUDO DE CASO
Reprodução da obra: “A NATIVIDADE” de Albretch Dürer

Autores: Maria Júlia Fróes e Costa¹ - (+55 21 99434-7690) mariajuliafroes@hotmail.com,
 Dra. Maria Luísa Soares²

¹ Aluna do Curso de Conservação e Restauração - Escola de Belas Artes/UFRJ
² Orientadora
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