CONJUNTO FRANCISCANO DE OLINDA
RESTAURO DOS BENS INTEGRADOS DA ORDEM TERCEIRA

I.

INTRODUÇÃO

O CECI recebeu do The Robert W Wilson Challenge for Conserving Our Heritage, por meio
do World Monument Fund, fundos para realizar intervenções de conservação nos bens
integrados da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, que faz parte do Conjunto
Franciscano de Olinda. Os fundos serão empregados em serviços para a recuperação dos
forros da Sacristia e da Capela dos Noviços, e do retábulo da capela mor da Capela de São
Roque.

II.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AMEAÇAS

Compõem o acervo dos principais ornatos artísticos integrados em madeira da Ordem
Terceira os seguintes elementos: na Capela de São Roque os forros artesoados da nave e capela
mor, retábulos da capela mor e da nave, púlpito, tribunas e sanefas; na Capela dos Noviços o
forro abobadado, o retábulo e as sanefas; na Sacristia o forro plano, o nicho (pequeno altar)
assente sobre o arcaz e as sanefas dos vãos de janelas e portas.
Com exceção do forro artesoado da nave da Capela de São Roque, todos os elementos
encontram-se deteriorados pela ação do tempo, de intervenções inadequadas, ataques de
insetos xilófagos e umidades. Há também graves ameaças de sinistros por incêndio em
decorrência da fixação e passagem de fios ressecos e mal ligados das instalações elétricas.

2.1 Elementos artísticos da Sacristia
Dentre os elementos artísticos integrados mais ameaçados da Ordem Terceira destaca-se a
pintura do forro da Sacristia. Trata-se de pintura do século XVIII, provavelmente a têmpera,
com motivos arquitetônicos em perspectiva e elementos decorativos nas bordas, fundo branco
e medalhão central representando São Francisco com as cinco chagas.
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Fig. 1 – Medalhão central do forro da Sacristia. Aspecto da desagregação e descolamentos da pintura.
Fonte: CECI/2007

O estado de conservação do forro é deplorável, encontrando-se com grandes áreas de perdas e
muita presença de agentes de degradação. Observam-se descolamentos e a perdas das
camadas pictóricas de maneira generalizada. A priori identifica-se a ação de goteiras pela
coberta com principal causa das patologias. Estima-se que natureza dos materiais do suporte e
da pintura, bem como a falta de manutenção apropriada por um longo período favoreceram o
avançado estado de degradação. Dentre as cores, a cor branca de fundo foi a mais atingida
pelas manchas e proliferações de manhas. Nota-se que houve algumas re-pinturas nas áreas
do contorno dos elementos decorativos da pintura em perspectiva. O marmorizado vermelho,
aplicado nos frisos do roda-teto e na pintura do medalhão central, é o pigmento da policromia
que mais resistiu, apresentando as menores áreas de descolamento. Os pregos utilizados para
fixação das tábuas nas traves estão oxidados, ocasionando perdas pontuais da pintura. No
intradorso do forro, há presença de cupim (xilófagos) de madeira seca e de solo. Pode-se
afirmar que o estado de conservação do forro é péssimo sendo urgentes as medidas para
preservá-lo.
Vejam-se as imagens a seguir

Fig. 2 – Visão do estado de conservação do forro. Fonte: CECI/2007
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Fig. 3 e 4 – Área e pormenor de perdas e manchas. Fonte: CECI/2007

Fig. 5 e 6 – Ações de cupins, umidade e oxidações. Fonte: CECI/2007

O problema das goteiras no ângulo da parede Norte/Leste é grave, pois exigirá o refazimento
do telhado recém restaurado pelos franciscanos 1. O pano de coberta apresenta duas
“mindinhas” 2 no telhamento provocando estrangulamento das águas pluviais na linha das
telhas e sérias infiltrações nas alvenarias e madeiramento do telhado e do forro. Também há
um erro grave no algeroz da empena da parede do lado do Cemitério.

Fig. 7 – Planta da Sacristia. Fonte: CECI/2005

1 Todos os telhados do Conjunto Franciscano de Olinda foram restaurados em 2006 pelos frades franciscanos, com
recursos do CFDD – Conselho Federal de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça.

Mindinha é um neologismo empregado construção civil (Nordeste do Brasil) para caracterizar uma fieira de telhas
que nasce na linha da cumeeira do telhado e é interrompida antes de fazer o deságüe no beiral. É uma falha no
telhamento de uma cobertura. Trata-se de um erro gravíssimo, cometido por imperícia da mão-de-obra em razão
da esconsidade (forma esconsa, sem esquadros) do telhado. Esse detalhe ou arranjo construtivo, improvisado para
“resolver” o problema da falta de esquadros da cobertura, coloca a zona do telhado em alto risco de infiltrações. In
Ofício da Carpintaria, Curso de Gestão de Restauro/CECI.
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Fig. 8, 9 e 10 – “Mindinhas do telhado da Sacristia. Fonte: CECI/2007. Esquema do surgimento de
mindinhas pela esconsidade de um telhado. Fonte: Gestão de Restauro/CECI/2005

Fig. 11 – Infiltrações por causa das “mindinhas” do telhado da Sacristia. Fonte: CECI/2007

Ocorre que as telhas aplicadas como algeroz estão distorcendo, isto é, alinhadas com a parede
de empena. Isso provoca infiltrações na alvenaria, umedecendo e degradando os materiais e
revestimentos. O correto é haver um avanço livre da telha em toda extensão da linha da
empena para permitir a pingueira.

Fig. 12 e 13 – Vista do algeroz da empena inadequado da Sacristia (lado do Cemitério). Fonte:
CECI/2007

Em Olinda não existe mais nenhum exemplar autêntico dessa técnica tradicional lusobrasileira de arremate de empenas para exemplificar a maneira correta do detalhe construtivo.
Na arquitetura dos sobrados da cidade de São Luiz e Alcântara no Maranhão encontram-se
dois exemplos ainda íntegros para demonstração da técnica adequada.
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Avanço da telha para a pingueira

Fig. 13 e 14 – Exemplos autênticos de algeroz das empenas em sobrados em São Luiz e Alcântara. Fonte:
Gestão de Restauro/CECI/2007

O madeiramento estrutural do forro encontra-se comprometido no trecho das paredes
Norte/Leste em razão das infiltrações já mencionadas. Notam-se a presença há presença de
cupim de madeira seca e de solo. Identificou-se o uso de imunizantes de madeira diluídos em
óleo diesel. A associação da precariedade da fiação da rede de energia elétrica com tal
procedimento de desinfestação de insetos xilófagos coloca o local em risco de sinistros por
incêndio com rápida propagação de fogo.

Fig. 15 e 16 – Aspectos do estado de conservação das madeiras do forro e telhado decorrentes das
infiltrações das “mindinhas” e algeroz. Fonte: CECI/2007

Fig. 17 – Fiação da rede elétrica atual com fios expostos e ressecos. Fonte: CECI/2007

As sanefas aplicadas sobre os vãos de portas e janelas, o pequeno retábulo (nicho) assente
sobre o arcaz e o lavabo em pedra e argamassas compõem também o conjunto de elementos
artísticos aplicados na Sacristia. As sanefas apresentam três modelos de entalhes diferentes,
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sendo duas com douramentos nos relevos e aplicação de branco nos lisos. As demais
apresentam fragmentos na cor branca e de douramento. Notam-se perda de suporte em partes
entalhadas e descolamento das junções dos elementos encaixados. O pequeno retábulo sobre o
arcaz é em forma de nicho, abrigando uma imagem de roca e de vestir 3 da Virgem Maria.
Possui entalhe de gosto artístico semelhante às sanefas e é arrematado por quatro castiçais.
Esses elementos não são objetos do presente projeto.

Fig. 18 e 19 – Sanefas, nicho e lavabo da Sacristia

2.2 Elementos artísticos da Capela dos Noviços
Os elementos integrados e aplicados na Capela dos Noviços têm as mesmas disposições
artísticas e técnicas dos aplicados na Sacristia. Provavelmente, foram executados no mesmo
período e talvez pelos mesmos artífices e artistas.
No forro, a decoração seguiu “o caminho natural do Barroco, ao penetrar-se na segunda
metade do século XVIII... As pinturas em perspectiva ilusionista, cujo teor sempre tenta inserir
as imagens centrais da composição num ambiente arquitetônico. Cria-se um efeito ilusório
com o prolongamento da cimalha por meio da pintura. Colunas e parapeitos circundam a cena
central, reproduzindo ilusoriamente... balcões laterais que precedem a profundos espaços
falsos, enfeitados por guirlandas e decoração arquitetônica barroca...” (Plano Diretor, Vol. I, p.
34).
A pintura do forro está com aspecto áspero e fosco, apresentando descolamentos e perda em
partes generalizadas nos trechos das junções das tábuas. No suporte, presenças de pregos
oxidados ocasionam perdas na pintura; enxertos inadequados de madeira, retocados com a
cor de referência local, destoam o contexto; há substituição da madeira original do friso e de
parte da cimalha em vários locais, prejudicando a integridade do forro; há frestas nas junções
das tábuas.
A Capela possui seis sanefas, sendo que três delas ainda apresentam a parte pictórica original,
marmorizada vermelho e azul com douramento. As sanefas encontram-se em processo
acelerado de desprendimento e perda das camadas pictóricas. Semelhante à Sacristia, as
intervenções de conservação na Capela dos Noviços são urgentes para se evitar perdas e
situações mais graves.
O telhado da capela foi refeito em 2006 pelos frades franciscanos, conforme já mencionado
anteriormente. O telhamento não oferece riscos de infiltrações, mas a técnica utilizada de

3 Nome dado aos santos que têm apenas mãos e rosto, com roupa de tecido, cobrindo um suporte de madeira. As
imagens de vestir são usualmente classificadas como uma daquelas destinadas às cerimônias processionais
(BARDI, Pietro Maria in História da Arte Brasileira. São Paulo, 1975)
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telhas de formato único (telhas de bica) exigirá inspeções e manutenção mais freqüentes para
prevenção de goteiras.

Fig. 20 e 21 – Vistas da Capela dos Noviços. Fonte: CECI/2007

Fig. 22 – Aspectos do forro da Capela dos Noviços. Fonte: CECI/2007

Na pintura de fundo, observa-se a aplicação de uma camada branca, chapada, de contornos
irregulares, que se sobrepõe sobre outra, talvez representando um céu. Provavelmente essa
camada foi aplicada com tinta a cal ou PVA.
2.3 Elementos artísticos da Capela de São Roque
A Capela de São Roque da Ordem Terceira é um dos pontos marcantes do Conjunto
Franciscano de Olinda. Ela foi construída perpendicularmente à nave central da igreja do
convento, sendo ligada a ela por meio de um grande arco, inteiramente revestido de madeira
entalhada. Os forros da nave e capela são artezoados e impressionam pela beleza e harmonia
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das formas e desenhos. Os painéis pintados da nave apresentam-se em formas octogonais
mescladas com intervalos losangulares, preenchidos com pinturas ou talha aplicada.

Fig. 25 – Conjunto de elementos artísticos integrados da capela de São Roque – nave e capela mor,
retábulos, forros, tribunas e sanefas.

Os painéis do forro da capela mor são retangulares, artesoados em trama esquadrinhada com
folhas de acanto. Há sinais evidentes de re-pintura sem o devido cuidado técnico, sendo que
as pinturas dos santos ligados a hagiologia franciscana encontram-se escurecidas,
provavelmente pela oxidação dos vernizes.

Fig. 26 – Forro da capela mor de São Roque. Fonte: CECI/Maurício Carvalho/2002.

O estado de conservação dos vários elementos inspira cuidados imediatos para se evitar
maiores perdas ao conjunto. Embora os principais elementos já tenham sido recuperados em
décadas passadas: “forro artesoado da Capela de São Roque e as pinturas do forro em caixotão
da sacristia, quando se removeu o verniz oxidado e uma nova proteção foi aplicada” (Plano
Diretor, Vol. I, p. 48). Em vários pontos há necessidade de fixação dos elementos estruturais e
decorativos, prejudicados em função da aplicação de ornamentações por ocasião dos eventos
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de casamentos. Também se pode verificar a existência de danos, sendo os mais
representativos: fissuras, manchas, descolamentos de pintura e galerias de cupins (idem).

Fig. 23 e 24 – Elementos em madeira desprendidos e recolocados provisoriamente no arco do retábulo
da capela mor. Fonte: CECI/2005 e 2007

O madeiramento do intradorso do forro da nave foi identificado como em bom estado de
conservação, conforme verificação in loco na tarde de 25/ago/2005 por ocasião dos serviços de
recuperação dos telhados do conjunto 4.

Fig. 25 – Estrutura de madeira do forro da nave. Fonte: CECI/2005

Entretanto, devido a ocorrência de graves infiltrações d’águas pluviais momentos após essa
inspeção, não se sabe quanto o atual estado de conservação do madeiramento. A empresa
responsável pelos serviços executou os trabalhos sem uma cobertura provisória apropriada. A
lona utilizada para proteção não foi aplicada rapidamente quando das fortes pancadas de
chuvas intempestivas.
Aproximação das chuvas

25/ago/2005 – 16h25m

Operários absorvidos nos
serviços não percebem o tempo

25/ago/2005 – 16h26m

Operários têm dificuldades de Após 27 minutos de chuvas a lona
estender a lona
ainda não havia sido provisionada

25/ago/2005 – 16h39m

25/ago/2005 – 17h07m

Fig. 25 – Seqüência de imagens do aguaceiro que desabou sobre o telhado e forro da nave da Capela de
São Roque. Fonte: Zancheti/CECI/2005
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Já mencionado na nota de página 1.
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Face os recursos financeiros não serem suficientes para as intervenções em todos os elementos
artísticos da Capela de São Roque, os serviços de restauro serão realizados apenas no retábulo
da capela mor. Essa decisão é em razão de ai se verificar os maiores níveis de degradação dos
suportes e elementos pictóricos e dourados.
Até o momento de elaboração deste projeto 5 não há condições de se saber o nível de extensão
das deteriorações. Entretanto, a observação especializada sinaliza ser precário o estado de
conservação das madeiras da talha do retábulo da capela mor, pois se notam perdas de
ornamentos e muitas áreas com emassamentos grosseiros.

Fig. 26 a 29 – Aspectos das intervenções grosseiras e do estado de conservação do retábulo da capela
mor. Fonte: CECI/2007

III. PROPOSTA DE INTERVENÇÕES
Conforme as recomendações do Plano Diretor, as pinturas artísticas dos forros da Sacristia e
da Capela dos Noviços com os suportes e estruturas de madeira serão recuperadas com
intervenções corretivas e preventivas para garantir a integridade e autenticidade históricoartística.

3.1 Objetivos
O objetivo principal deste projeto é garantir a conservação de parte significativa dos elementos
artísticos integrados da Ordem Terceira de São Francisco do Conjunto Franciscano de Olinda
pela manutenção dos seus principais valores artísticos.

5

Não foram realizadas janelas de prospecções para avaliação das camadas estratigráficas dos materiais.
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3.2 Justificativa
Conforme o Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano de Olinda é necessário o
estabelecimento de uma política de uso continuado do Conjunto pela comunidade como
forma de estabelecer a sustentabilidade integral do bem, mantendo sua mensagem e valores
culturais para as futuras gerações.
Neste sentido, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco, implantada em 1585 numa das
encostas de colinas mais belas de Olinda, é uma instituição que precisa utilizar o seu
patrimônio como fonte de renda para garantir as suas atividades sociais assistenciais. O
resgate e a manutenção da autenticidade e integridade dos elementos constitutivos do
patrimônio irão dar garantia dos meios necessários à sua sobrevivência pela ampliação das
possibilidades locação dos espaços para a realização de casamentos e outros eventos
comemorativos.

3.3 Princípios e diretrizes
Na elaboração e execução das intervenções serão seguidas as diretrizes e princípios expostos
abaixo:
Princípios
º intervenção mínima;
º respeito crítico à historicidade e às qualidades estéticas das intervenções passadas; e
º reversibilidade das intervenções a serem realizadas.
Diretrizes
º re-fixação e consolidação tanto dos suportes como das camadas pictóricas;
º reintegração mínima de lacunas; e
º uso de materiais compatíveis com os originais.
As intervenções serão realizadas com base no princípio ao respeito à autenticidade e mínima
intervenção possíveis. Neste sentido, quando, e se for o caso, ao se realizar a retirada de peças
– ornatos em talha e suportes – serão levadas em consideração, de maneira rigorosa, todas as
exigências da conservação e condições de segurança.
O CECI consagra as técnicas e materiais tradicionais como os mais compatíveis nas
intervenções em elementos artísticos do período colonial luso-brasileiro. Dessa maneira, não
serão empreendidas ações sem antes se ponderar os possíveis benefícios e prejuízos sobre as
peças, quer isoladamente quer no contexto do conjunto dos elementos.
Os trabalhos serão realizados por uma equipe pluridisciplinar que trabalhará conjuntamente
desde as primeiras fases do projeto, assim como durante as prospecções e os exames físicoquímicos iniciais até a verificação final na entrega dos serviços.
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3.4 Metodologia
Os trabalhos serão desenvolvidos em três etapas distintas, mas interligadas pela mobilização
do canteiro de serviços e pela ordem de prioridades, conforme exposto a seguir.
3.4.1 Etapas
I – Restauração do forro da Sacristia
A restauração dos elementos artísticos integrados da Sacristia consiste em salvaguardar o
forro, visando garantir a integridade e estabilidade dos materiais, técnicas e sistemas
construtivos, para que se possam transmitir a autenticidade dos valores culturais no contexto
histórico-artístico do espaço arquitetônico. Os trabalhos serão realizados na estrutura de apoio
das tábuas suportes da pintura – barroteamento, as tábuas do forro, aí incluído a cimalha
como o roda-teto, e as camadas pictóricas.
II – Restauração do forro da Capela dos Noviços
Semelhante à etapa anterior, consiste em salvaguardar elementos artísticos para se garantir a
integridade e estabilidade dos materiais, técnicas e sistemas construtivos. Também serão
objetos de intervenção a estrutura de apoio das tábuas suportes da pintura – barroteamento, as
tábuas do forro, inclusive a cimalha como o roda-teto, e as camadas pictóricas.
III – Restauração do retábulo da capela mor de São Roque
A restauração será limitada ao retábulo juntamente com o camarim e trono. Consistirá em
ações para garantir a integridade e estabilidade dos materiais, técnicas e sistemas construtivos.
As intervenções ocorrerão no madeiramento estrutural, tábuas e ornamentos em talha, nas
camadas de nivelamento, pintura e douramento.
3.4.2 Equipe e Responsabilidades
A execução dos serviços de conservação dos bens artísticos integrados será realizada por
pessoal técnico de comprovada experiência. A equipe será assistida por um corpo de
especialistas de modo que as decisões de intervenção sejam frutos de um pensamento
colegiado.
O trabalho será realizado pela equipe a seguir:
¼ Sílvio Mendes Zancheti, arquiteto, coordenador geral
¼ Jorge Eduardo L. Tinoco, arquiteto, responsável técnico
¼ Franciza Toledo, arquiteta, conservadora especialista de restauro
¼ Flaviana Barreto Lira, arquiteta, especialista em teoria da conservação
¼ Fernando Ponce de León, pesquisador e historiador de artes
¼ Ana Florinda de Azevedo Ferreira, arquiteta
¼ Antônio Júnior, químico
¼ Ana Elisabeth B. M. da Silva, química
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¼ Francisco Assis de Lima, fotógrafo
Todos os membros da equipe têm a responsabilidades para com o patrimônio artístico do
conjunto, o respeito absoluto ao valor e significado estético e histórico, bem como à
integridade física das peças e dos elementos construtivos.
É responsabilidade do responsável técnico realizar intervenções que permitam, no futuro, a
reversibilidade dos materiais e produtos aplicados. Antes de se tomar a decisão de realizar
uma intervenção que afete a integridade dos elementos, se determinará quais são as origem,
natureza e causas dos danos e da degradação, para depois avaliar a conduta e o grau de
segurança e eficácia da proposta de intervenção.
3.4.2 Procedimentos
Os materiais serão compatíveis com aqueles que constituem os elementos artísticos objetos das
intervenções, sendo que será evitado o emprego de produtos que ponham em risco a
integridade dos elementos construtivos. A utilização de materiais sintéticos (resinas
epoxídicas, acrílicas, poliésteres...), quando necessária, será precedida de estudos e análises
específicos de compatibilidade e adaptação aos originais.
Na compensação de grandes áreas de perdas (lacunas), não será encoberto ou modificado o
existe ou remanescente do original, de modo a não alterar suas características e condições
físicas após as intervenções. Será realizada a reintegração de pequenas perdas tanto nas áreas
douradas como nas policromadas, baseada na análise das prospecções das camadas
estratigráficas. Neste sentido, antes da execução em si, todos os testes em modelos eletrônicos
serão exaustivamente analisados para simulação e escolha das alternativas.
Antes, durante e depois das ações ou intervenção serão colhidas todas as informações capazes
de gerar e salvaguardar o conhecimento a respeito dos serviços. Todos os trabalhos serão
extensamente anotados e documentados, gráfica e fotograficamente, resultando em um
relatório final circunstanciado com base no Livro de Ocorrências – Diário de Obras.
Os serviços estão divididos dividem-se em 3 áreas de ações: estrutura, suporte e
ornamentação.
A ornamentação refere-se às camadas aplicadas de pinturas (policromia) e douramentos; o
suporte corresponde aos componentes onde o ornamento está aplicado, a estrutura aos
elementos construtivos de configuração e sustentação.
No consecução dos trabalhos serão realizadas as seguintes atividades:
3.4.2.1 Mapeamento dos danos
Será realizado um levantamento gráfico-fotográfico em meio eletrônico de cada elemento
artístico – forros e retábulos, de modo a documentar os materiais, técnicas e sistema
construtivos, bem como o estado de conservação dos componentes.
3.4.2.2 Documentação gráfica e fotográfica
As áreas de intervenções serão fartamente documentadas através de desenho técnico, em
escala compatível com as dimensões do objeto, de modo a detalhar a ornamentação, o suporte
e a estrutura. Em caso de necessidade de desmonte parcial ou total, os elementos serão
identificados alfa-numericamente (método cartesiano), sendo que as tomadas fotográficas e
micro-fotográficas digitais apresentarão resoluções superiores a 3,2 mega pixels.
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3.4.2.3 Testes e análises micro-químicas
Serão priorizados testes e análises pelos métodos não destrutivos, sendo que, quando
estritamente indispensável será retirada uma amostra, que embora mínima, possibilite a
identificação do material e a possível patologia. Os testes abrangerão desde a aplicação do
mais simples produto ao mais complexo procedimento de intervenção. Quando da aplicação
de produtos para testes, estes serão neutralizados imediatamente após a análise para evitar
ações e efeitos residuais.
3.4.2.4 Higienização superficial
Corresponde à limpeza e desinfecção, objetivando a eliminação das sujeiras, incrustações e
infestação microbiana. Este procedimento será feito a seco, através de pincéis largos de cerdas
macias ou aspiradores de pó, conforme caso.
3.4.2.5 Faceamento
Conforme áreas de fragilidade ou desagregação das superfícies policromadas e douradas ou
mesmo da madeira (suporte) será realizado um faceamento (facing), utilizando-se materiais,
verniz e adesivos de proteção com pH neutros e estáveis, de fácil remoção após os serviços.
3.4.2.6 Re-fixação dos elementos em desagregação
Os elementos que apresentarem descolamentos, desagregações ou outras fragilidades nas
camadas pictóricas, ai incluídos os douramentos, serão re-fixados com métodos e produtos
consagrados pela comunidade técnico-científica como os mais eficazes sob o ponto de vista da
garantia da coesão dos elementos e da reversibilidade futura.
3.4.2.7 Desmontes parciais ou totais
Nas áreas consideradas absolutamente necessárias, o desmonte parcial ou total só ocorrerá
após a execução dos procedimentos precedentes, sendo fundamental que todo o conjunto
esteja o mais amplamente documentado e que os recursos financeiros para a continuidade e
finalização dos trabalhos estejam sob total garantia.
3.4.2.8 Limpezas
Conforme níveis de impregnações de corpos estranhos e sujeiras orgânicas e inorgânicas, os
procedimentos de limpeza serão realizados a partir de diagnósticos, apoiados em métodos de
caráter qualitativo e quantitativo. Os primeiros deverão se basear, prioritariamente na
observação da ação abrasiva nos materiais dos ornamentos e suportes; os outros, nas provas
dos materiais e verificação dos dados e análises das remoções. No caso de limpeza úmida, que
consiste em se passar bastonete umedecido em solução solvente, deverá ser feita após a
neutralização de modo a evitar infiltração no substrato e reação residual.
3.4.2.9 Consolidação, reconstituição, remontagem, nivelamento e reintegração
A decisão sobre a técnica a aplicar será respaldada nos estudos técnicos de análise sobre os
componentes que constituem os elementos antigos – policromia, douramento e madeira. Nas
consolidações e reconstituições com enxertos e próteses serão utilizadas madeiras de mesma
espécie, sendo as peças fixadas com samblagens (encaixes), parquetagem e tarugos, conforme
casos. As colagens deverão ser de mesmo material e técnica de aplicação conforme
determinação pelas análises químicas. Da mesma maneira, os materiais e técnicas do
nivelamento e re-integração obedecerão às técnicas de ornamentação tradicionais. No caso das
remontagens, a utilização de metais só será tolerada quando realmente necessário. Todos os
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cravos forjados que ainda apresentem 80% das seções deverão retornar aos elementos após
procedimentos protetivos.
3.4.2.10 Proteção superficial
Para proteção das intervenções em nível superficial será aplicada uma fina camada de verniz.
O tipo e composição do verniz serão semelhantes ao empregado à época de feitura dos
elementos de modo a ficar compatível e coerente com as técnicas originais da construção.
Resumindo o roteiro de procedimentos temos o seguinte quadro:
PROCEDIMENTOS
SERVIÇOS

OBRIGATÓRIO

Documentação gráfica e fotográfica

X

Testes e análises micro-químicas

X

Higienização superficial

X

EVENTUAL6

X

Faceamento
Re-fixação dos elementos em desagregação

X

Desmontes

X

Limpezas

X

Consolidação

X

Reconstituição

X

Re-integração

X

Nivelamento

X

Remontagem

X

Proteção superficial

X
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Conforme casos.
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CONJUNTO FRANCISCANO DE OLINDA

RESTAURO DOS BENS INTEGRADOS DA
ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE OLINDA

Este projeto está sendo realizado com o suporte parcial do

e da Prefeitura Municipal de Olinda
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