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quem sou eu? 

Desde cedo descobri a arte e suas várias formas de expressão. Nela, 
sempre procurei contar histórias através da beleza que os olhos podem ver 
e as mãos sentir. 

Trilhei vários caminhos até chegar à Conservação e Restauro de Obras 
de Arte, o que igualmente me fascinou e trouxe uma motivação maior, a 
valorização da história. 

Tenho como objetivo contribuir para a formação de uma consciência 
de valores das obras de arte. 

Sou graduada em História, mas antes disso já havia participado de 
vários cursos, palestras e seminários relacionados à Conservação e ao 
Restauro de Obras de Arte.  

Abaixo, algumas participações: 

Curso: Iluminuras – Citália Restauro  (Online) – 2017  

Curso: Pigmentos – Citália Restauro  (Online) – 2017   

Attendee of the Escola de Arqueometria do Rio de Janeiro – 
EARJ/UERJ (RJ) – 2014 

Attendee of the Escola de Arqueometria do Rio de Janeiro – 
EARJ/UERJ (RJ) – 2012 

Curso: Conservação de Pinturas - Faculdades São Bento com Mônica 
Dias e Marcela Tapia (RJ) – 2011 

Palestra “Design Sacro” com o designer Pablo Neves – Faculdade São 
Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2011 

I Seminário Brasil – Itália: reflexões e estudos para a preservação 
integrada de bens culturais – UERJ (RJ) - 2011 

Curso de Extensão: Arqueometria com o físico e prof. Giovanni 
Éttore Gigante – UERJ (RJ) - 2010 
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Palestra “Restauro: questões e processos relevantes” com 
Restauradoras e Professoras Mônica Dias e Marcela Tapia – Faculdade 
de São Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2010 

13ª Jornada Técnica – Museu Histórico do Exército e Forte de 
Copacabana (RJ) - 2010 

I Seminário Internacional de Arte Sacra – participação como ouvinte – 
Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2010 

Participação no programa de palestras da Oficina de Estudos da 
Preservação do IPHAN - Palestras: Prédios Históricos e os Macro e 
Microrganismos envolvidos na Biodeterioração – Ricarte Linhares 
Gomes;  Gestão de Obras de Restauro – Jorge Campana; Metodologia 
e Tecnologia na Área de Manutenção e Conservação de Bens 
Culturais Edificados: O Caso do Núcleo Arquitetônico Histórico de 
Manguinhos, FIOCRUZ – Márcia Franqueira, Cristina Coelho, Débora 
Lopes, Marcos José Pinheiro e Bettina Collaro; Do Aqueduto da 
Carioca, 1750, aos Arcos da Lapa, 2010, o Projeto de Restauração – 
Jorge Astorga Garro; A Casa da Moeda do Rio de Janeiro no Século 
XVIII: Vigilância e Controle nos Espaços do Ouro – Silvia Puccioni – 
IPHAN (RJ) – 2010  

Curso: Restauro de Bens Dourados - Atelier Ouvidor 37 com Sandra 
Feliciano (RJ) - 2010 

Curso: Douramento – Atelier Ouvidor 37 com Sandra Feliciano (RJ) - 
2010 

Curso: Fundição em Resina – Atelier Marcos Lopes (RJ) - 2009 

Curso: Moldes em Silicone – Atelier Marcos Lopes (RJ) - 2009 
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Curso: Estímulo a Criatividade através da Modelagem em Argila – 
Casa de Cultura Laura Alvim com Cláudio Aun (RJ) - 2006 

Curso: Teoria e Prática em Restauro de Obras de Arte - Atelier 
Helena Ávila Teixeira (RJ) – restauradora do MNBA e IPHAN - 2005 

Curso: Técnicas de Planejamento e Confecção em Ourivesaria, 
Módulo III - Senai (RJ) - 2004 

Curso: Técnicas de Planejamento e Confecção em Ourivesaria, 
Módulo II - Senai (RJ) - 2003 

Curso: Técnicas Básicas de Ourivesaria, Módulo I - Senai (RJ) - 2003 

 

 

Além de eventos e exposições ligadas as Artes Plásticas, participei da 
equipe de conservação e restauro da sala do Plenário da Câmara dos 
Vereadores do Rio de Janeiro em 2005. 

Em fevereiro de 2006 foi iniciada a restauração dos quadros 
existentes na Câmara dos Vereadores, na qual também fiz parte e 
paralelamente, restaurei várias esculturas incluindo imagens sacras. 

Ministro aulas de desenho, pintura e escultura desde 1998. Em 2008, 
comecei minha primeira turma do curso de Conservação e Restauro de 
Imagens e Esculturas para alunos interessados pela profissão. 

Tenho em meu currículo vários trabalhos de restauro para instituições, 
colecionadores, donos de antiquários e particulares em geral. 
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o que são as sacadas pictóricas ? 

As Sacadas Pictóricas são experiências que adquiri nos meus anos de 
carreira, ou seja, experiências em atelier, trabalhando sozinha. Quando tinha 
dúvidas ou chegava a algum obstáculo, precisa pesquisar ou entrar em 
contato com algum colega de profissão. Estagiar é ótimo e trabalhar em 
empresas especializadas também, porém nesses casos, você tem um 
responsável, que pode elucidar qualquer dúvida em relação ao que você 
está fazendo. Já no atelier, trabalhando sozinho, isso não acontece. 

Em trinta anos de carreira como Artista Plástica e treze como 
Conservadora e Restauradora de Obras de Arte, pude perceber que muitas 
coisas que aprendemos precisam ser adaptadas, pois o teórico é diferente 
do prático.  

O ensino de conservação e restauro é direcionado e objetivo,  
preparando o futuro profissional para a responsabilidade de lidar com as 
obras de arte, porém não prepara para o dia a dia, ou seja, o 
comportamento perante o cliente, como manter seu local de trabalho, 
adaptação de ferramentas, entre outros. 

Você já deve ter ouvido falar que, além de ser é preciso parecer ser, 
e isso é uma grande verdade que não é mencionada. Mesmo o cliente tendo 
seu currículo em mãos, caso não tenha uma boa impressão que conquiste 
sua confiança, dificilmente vai lhe dar o trabalho e/ou serviço. 

Bem, apresento agora a primeira parte da minha série de Sacadas 
Pictóricas e espero que elas ajudem, facilitando várias etapas do seu 
trabalho. 

Vamos começar! 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 01 

Como criar seu atelier. 

 

Dentro da profissão de Conservação e Restauro existem duas opções 
de trabalho, a primeira é ser funcionário de uma empresa do ramo e a 
segunda, trabalhar como autônomo, microempreendedor individual ou 
sócio de uma empresa. Quando se escolhe a segunda opção, faz-se 
necessário, ter um espaço para ser o seu local de trabalho, que muitas vezes 
é chamado de atelier. 

Quais são as características principais para montar um atelier? 

1. Espaço – um lugar onde você possa trabalhar com tranquilidade e 
com tudo que é necessário. Esse espaço/atelier deve ter o tamanho 
adequado de acordo com as necessidades (equipe, material, mesa/bancada, 
etc), deve ser arejado e bem iluminado. 

2. Armazenamento de materiais – é importante ter um local para 
armazenamento dos solventes e demais produtos químicos. Em outro, 
pigmentos, tintas, pincéis e demais produtos.  

3. Bancada / prancheta / mesa – dê preferência para os tampos de 
fórmica branca, mas caso não consiga, deve ser forrada com plástico branco 
de uma boa espessura. Tamanho mínimo: 100cm x 80cm. 

4. Iluminação – além da luz de teto, luminária ou lupa de mesa com 
leds. 
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sacadas pictóricas 

Fig. 1 - Prancheta 

Fig. 2 – Lupa de mesa com leds 

Fig. 3 – Armário de Solventes 

Fig. 4 – Bancada e armário 

Fig. 5 – Mesa de solventes e equipamentos químicos 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 02 

Adaptação de Materiais. 

 

Muitas pesquisas são feitas na Conservação e Restauro, porém elas 
estão mais concentradas nas áreas da biologia, química e física. Por isso, 
muitas vezes, precisamos adaptar instrumentos usados em outras áreas. 

a. Instrumentos dentários – pinças, espátulas, entre outros. 

b. Instrumentos médicos – bisturis e luvas descartáveis. 

c. Instrumentos de ourivesaria – morceto, estileira, arco de serra, 
microretífica, fresas, brocas, lixas, etc. 

Também usamos alicates, pincéis, materiais de laboratório, entre 
tantos outros, para que possamos chegar a um resultado satisfatório, 
correto e profissional. 

Fig. 6 – Conjunto de espátulas e pinças 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 03 

Restauro in loco 

 

Nem sempre é possível fazermos um restauro no ambiente seguro do 
nosso atelier. Isso se deve a vários motivos, entre eles: 

a. A obra não pode ser transportada devido ao seu tamanho, estado 
ou qualquer motivo que impeça; 

b. A obra é fixada em algum lugar, como exemplo a marouflage; 

c. O cliente não dá a liberação por motivos particulares; 

d. O cliente quer sigilo. 

Podemos enumerar vários outros, mas nosso objetivo é resolver essa 
questão. Em primeiro lugar, com o laudo técnico em mãos, definimos tudo 
que vamos precisar para a primeira fase do restauro e assim 
sucessivamente. 

Depois precisamos que o cliente disponibilize um local para o 
armazenamento desse material e também a área onde a obra será 
restaurada. Não podemos esquecer de apresentar a escala de trabalho para 
que o mesmo possa agendar-se. 

Os cuidados, princípios e formas de manuseio serão mantidos 
independentemente de estarmos trabalhando fora do atelier. 
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sacadas pictóricas 

Fig. 7 – Escultura em local público 
Fig. 8 - Marouflage 

Fig. 9 – Nicho de Igreja 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 04 

Potencial Criativo 

 

Já mencionei em artigos e vídeos a necessidade de trabalharmos nossa 
criatividade para o trabalho e para a vida. No caso da Conservação e 
Restauro, agir para adequar as necessidades da obra. 

Ter um potencial criativo não quer dizer, que qualquer pessoa será 
criativa e que essa criatividade trará transformações importantes no meio, 
porém esse potencial pode colaborar gerando uma ação. 

É importante ressaltar que dentro da Conservação e Restauro não 
tem muito espaço para criatividade, já que precisamos seguir regras e 
utilizar materiais específicos, mas o potencial criativo existe, principalmente 
quando estamos com uma obra que requer cuidados, que até então, não 
tínhamos visto. Nesse momento, precisamos do estudo, de contatos e do 
potencial criativo para achar a melhor maneira de intervir na obra em 
questão. Esse é o uso do potencial criativo canalizado de acordo com sua 
motivação. 

 

Fig. 10 – Ideia criativa 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 05 

Consolidação no Suporte Gesso 

 

A consolidação faz parte da segunda etapa, a Recomposição 
Volumétrica e Correção de Perdas. Ela é feita em situações extremas, 
quando a estrutura da obra está comprometida. Consideramos que a 
estrutura está comprometida quando a peça quebra e verificamos que a 
mesma é oca e com as paredes finas. 

Sendo a obra de gesso, precisaremos consolidá-la com gesso e sisal e 
assim, a estrutura é restabelecida e o restauro pode ser continuado.  

Muitos perguntarão sobre o Princípio da Reversibilidade, mas nesse 
caso, fazer a consolidação é de extrema importância, pois caso contrário, a 
obra facilmente se perderá e sua trajetória terá um fim. 

 

Fig. 11 – Imaginária em gesso (oca) 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 06 

Consolidação no Suporte Madeira 

 

Conforme falado na Sacada nº 05, a consolidação é feita na etapa da 
Recomposição Volumétrica e Correção de Perdas e somente em situações 
extremas, onde a estrutura da obra está comprometida.  

No caso do suporte em madeira, geralmente a fragilidade estrutural 
vem através da infestação de insetos xilófagos, que corroem a madeira até 
deixar uma “casquinha”, que muitas vezes não dá nem para tocar sem que 
comprometa a estrutura. 

Mais uma vez o Princípio da Reversibilidade entra em xeque,pois é 
praticamente impossível mantê-lo nesse caso. A obra corre risco extremo e 
a consolidação depois de feita, não pode ser retirada. 

O material usado nessa consolidação vai variar de acordo com o caso. 

Fig. 12 – Imaginária em madeira  
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 07 

Repinturas 

 

São vistas com frequência nas obras que chegam ao atelier, mas o que 
é repintura? É uma nova pintura feita por cima da original ou anterior. No 
caso específico do restauro, além da definição clássica, também é 
considerada repintura quando ultrapassamos a lacuna onde está sendo feita 
a reintegração pictórica. 

Para quem não conhece as regras e princípios do restauro uma 
repintura resolve a questão, o único problema é que a repintura é 
considerada uma patologia, pois fere o princípio da 
originalidade/autenticidade. Resumindo, não pode ser feita. 

Fig. 13 – Imaginária com repintura na roupa 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 08 

Partes Faltantes 

 

No atelier chegam obras de arte em estado lastimável e muitas vezes 
isso refere-se a falta de partes, ou seja, partes que quebram e se perdem.  

Pelos princípios da Conservação e Restauro, nenhuma parte deve ser 
acrescentada a uma obra de arte, a única exceção é quando a estrutura está 
comprometida. Porém, quando lidamos com determinadas obras, as partes 
que faltam criam problemas estéticos como por exemplo, em uma 
imaginária.  

As imaginárias quando pertencem a igrejas e particulares, fica 
implícito, que é necessário reproduzir o que está faltando. Nesse caso, o 
material e a forma como é feito o restauro deve ser observada e estudada. 
Material só reversível e a colocação feita de forma que possa ser retirada, se 
necessário. 

Fig. 15 – Imaginária com dedos faltando 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 09 

Fotografias 

 

A importância da fotografia na Conservação e Restauro é muito 
grande, já que é utilizada como fonte de pesquisa, contendo múltiplas 
informações visuais.  

Quando a obra entra no atelier, antes de começarmos o restauro, 
precisaremos das fotografias documentais, que serão feitas de frente, por 
inteiro e por partes. Depois passamos para o verso. Após o restauro, 
novamente fotografamos, procurando manter as mesmas condições iniciais. 

Também utilizamos as imagens fotográficas para obter informações 
invisíveis a olho nú. 

Tipos de registros fotográficos: 

 Refletografia infravermelho; 

 Raio X; 

 Luz rasante; 

 Luz ultravioleta; 

 Luz transmitida. 

Fig. 16 – Esquema para uso de refletografia infravermelho 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 10 

Temperatura 

 

A variação de temperatura é um ótimo exemplo de dano a obra de 
arte, provocando alterações nos compostos dos materiais usados. Elas 
influenciam diretamente na estabilidade e na segurança de uma peça.  

É necessário mantê-las em local com a temperatura estável, porém 
isso só ocorre em museus e galerias.  Em outros locais, cuidados específicos 
devem ser utilizados, pois dependendo das condições, começa a 
degradação.  

A dilatação e a contração são exemplos de alterações dimensionais, 
que podem ser medidas com aparelhos específicos chamados de termo-
higrômetros. 

Fig. 17 – Medidor de temperatura e umidade 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 11 

Pigmentos 

 

Os pigmentos são substâncias bem trituradas, que podem ser foscas 
ou brilhantes, opacas ou transparentes, mas isso vai depender da 
granulação. 

A resistência dos pigmentos a luz, umidade, temperatura, aos ácidos e 
aos alcalinos é que vai determinar sua qualidade. 

Eles precisam ser guardados em local seco e fresco e com fácil acesso 
para facilitar o uso. 

Fig. 18 – Pigmentos em pó 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 12 

Paletas com Pigmentos e Tintas 

 

Para fazermos a reintegração pictórica precisaremos de uma paleta de 
madeira com superfície em fórmica. Alguns conservadores-restauradores 
fazem uso de azulejos brancos, que também são muito funcionais.  

Os pigmentos e/ou tintas para restauro podem permanecer nas 
paletas para uso posterior. Elas vão secar, mas é só pingar algumas gotas do 
diluente, que estão prontas para uso. Também é possível com têmperas e 
aquarelas, porém para cada tipo de tinta, paletas diferentes. 

Fig. 19 - Paletas 



 
sacadas pictóricas 

SACADA Nº 13 

Troca de Ideias 

 

 

Mesmo depois de anos de profissão e de muito estudo, é possível que 
apareçam casos não estudados ou vistos e nesse momento é importante 
conversar com outros profissionais para uma troca de informações. 

Em grandes restauros a troca de ideias antes da intervenção é muito 
comum, pois a responsabilidade e o grau de comprometimento é grande, já 
que estamos lidando com uma obra de arte, onde princípios e regras 
precisam ser respeitados. 

Sempre que um restaurador tiver dúvidas, trocar ideias é o melhor 
remédio. 

 

Fig. 20 – Troca de ideias 
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glossário 

ARQUEOMETRIA - é uma disciplina científica que emprega métodos 
de física ou química para estudos arqueológicos. Tais métodos 
compreendem estudos de sedimentologia, botânica, arqueologia, 
antropologia, e análise de materiais. O objetivo é determinar materiais, 
propriedades físicas e químicas, o tipo de tecnologia utilizada, a origem 
desses materiais, etc. 

CONSOLIDAÇÃO -  é o ato ou efeito de tornar sólido, firme e estável. 

ESTILEIRA - é a peça de madeira usada como apoio na hora de limar, lixar 
e serrar metais e outros materiais. 

ILUMINURA - desenho, miniatura ou grafismo que ornamenta livros e 
manuscritos medievais. 

LUZ RASANTE - técnica fotográfica em que a luz incidente é dirigida de 
forma tangencial em relação à superfície da pintura. Permite observar 
irregularidades e movimentos do suporte e da camada cromática. 

LUZ TRANSMITIDA - técnica fotográfica em que é registrada a luz que 
atravessa a pintura. Permite: observar manchas, marcas e rupturas no 
suporte ou camada pictórica. 

MAROUFLAGE - é uma técnica para a colocação de uma tela pintada em 
uma parede, onde será usada como um mural. Sua aplicação é através do 
uso de um adesivo que endureça na secagem, como por exemplo: gesso ou 
cimento. 

MORCETO - ferramenta utilizada na confecção de jóias e tem como 
função, segurar os anéis ou outras peças ou elementos de joalharia, para 
que dê mais segurança no manuseio. 

POTENCIAL CRIATIVO - é a capacidade que o ser humano tem para 
produzir, transformar, agir sobre o ambiente a adequá-lo a suas 
necessidades. É a capacidade de criar. O fato de ter um potencial 
criativo não significa que todo ser humano será criativo ao ponto de gerar 
transformações importantes no meio. 
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REFLETOGRAFIA - cópia de documentos por contato, que se processa em 
papel especial, cuja camada sensível é atravessada pela luz que incide e pela 
luz refletida. 

TERMO HIGRÔMETRO - nome genérico de instrumentos que servem 
para medir a umidade de gases ou do ar. 

Fig. 21 - Estileira 

Fig. 22 - Morceto 
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finalizando 

Chegamos ao final deste E-book!  
 
Espero que, com as sacadas aprendidas, você possa desenvolver um 

trabalho responsável para que nossas obras de arte sejam mantidas e 
possam ser referências históricas.  

 
Bem, todas essas sacadas fazem parte da minha experiência como 

Conservadora Restauradora de Obras de Arte desde 2003 e como Artista 
Plástica desde 1986.  

 
Como todo conhecimento e estudo é válido, com o tempo percebi o 

quanto que essas sacadas são úteis facilitando o trabalho e o contato com o 
cliente, e todas elas estão dentro dos princípios do restauro. 
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contatos 

Fiquem atentos as novidades e/ou atualizações do meu canal no 
YouTube no segmento Arte em Foco, ao Blog e a fanpage do Facebook.  

 
Contatos:  
 
Sites:  
http://www.fajardoecalgam.com.br  
 
YouTube: 
http://www.youtube.com/opiniaodehojecult  - Playlist Arte em Foco  
 
Blogs:  
http://fajardoecalgam.blogspot.com 
http://camadaspictoricas.blogspot.com  
 
Fanpages:  
https://www.facebook.com/teresaecalgamarteerestauro  
https://www.facebook.com/Fajardo-e-Calgam-ArtesConservação-e-

Restauro   
 
Aproveitem para se inscrever no canal, nos sites e curtir as fanpages.  
Obrigada e sucesso!!!  
 
Teresa E. Calgam  
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