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Resumo 

Este trabalho versa sobre o processo de restauração de um documento pertencente à 
Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares, localizada em Pelotas, RS. O documento 
é um certificado de animal bovino da raça Shortorn, datado de 1904. É um documento 
confeccionado em pasta mecânica de papel. O tratamento de restauro deste documento 
segue critérios internacionais como reversibilidade e estabilidade dos materiais. Com o 
processo de desacidificação aquosa aplicada no suporte de papel, foi possível a reconstituição 
do documento, sem ofender a leitura e sem alterar as marcas da passagem do tempo que já se 
incorporaram à própria peça. A metodologia utilizada no processo de restauro refere-se aos 
tratamentos aplicados à documentos históricos, à saber: registro fotográfico e gráfico do 
estado de conservação, testes de solubilidade e medição do pH. 
 

Palavras-chave: Desacidificação, papel, restauração. 

 

Introdução 

O papel é um material suscetível à degradação devido a diversos fatores, entre eles a 

acidificação da celulose da qual é formado, para preservar documentos de grande importância 

histórica, torna-se necessário a intervenção de um profissional qualificado, como o 

Conservador-restaurador. O Curso de Conservação e Restauro do Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Pelotas através de uma parceria com a Associação 

Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), esta oportunizando o aprendizado do 

alunado sobre as técnicas de conservação e restauração de materiais que tenham como 

suporte o papel. O acervo desta centenária instituição está começando a ser tratado e, como 

primeira experiência deste projeto de recuperação do acervo, apresenta-se este artigo. O 

processo de restauração do certificado de nascimento de um animal bovino da raça Shorton, 

teve como objetivo estabilizar o processo de acidificação deste documento histórico. O 

Conservador-restaurador, especialista em suporte de papel, aplica vários processos de 

desacidificação que podem ser aquoso, processo de banhos ou lavagem, os métodos aqui 

apresentados foram realizados no Laboratório Conservação e Restauro do Curso de 

Conservação e Restauro do ICH/UFPEL. 
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Documento: Certificado de Nascimento 

O certificado de nascimento de um animal bovino da raça Shorton, é um documento 

pertencente à Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC). Tem sua origem 

datada em 1904, um macho de pelagem vermelha, nascido em 1902, no país vizinho Uruguai, 

e transferido para o Brasil. Este documento mede 45cm de altura por 33cm de comprimento 

em suporte de papel de pasta mecânica. 

A obra apresentava quebra de celulose, perda da camada pictórica, rugas em sentido 

horizontal e vertical, rasgos, acidez, sujidades, fita durex, excremento de insetos e 

amarelecimento generalizado.  

 

Fig. 01 – Documento na mesa de luz, onde se pode observar os rasgos e perdas do suporte. 

 

 

Fig. 02 – Verso do documento na mesa de luz, onde se pode observar os rasgos e perdas do suporte. 
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Materiais e métodos 

Após avaliação e preenchimento da ficha de cadastro, com as informações preliminares, como 

o estado da peça e suas características físicas, e depois foram realizados alguns testes, os quais 

serão mencionados na seqüência do artigo, optamos pelo banho aquoso, com água deionizada 

numa temperatura aproximada de 40ºC. 

Começamos o processo realizando uma higienização, passando levemente um pincel sobre a 

superfície, primeiro na parte de traz depois na frente, assim evitamos cometer erros grosseiros 

e ingênuos na peça a qual estávamos trabalhando, esse processo é lento, deve ser realizado 

com muita calma e atenção, uma vez que qualquer descuido poderá nos causar um transtorno 

irreversível, uma vez que a idéia principal é restaurar o documento e não refazê-lo, todo o 

cuidado é pouco. Em seguida, trabalhou-se com o pó de borracha, o qual foi espalhado sobre o 

suporte e com a palma das mãos, passa-se suavemente sobre o papel, com gestos circulares 

para não escapar nem um detalhe, aqui vale lembrar, que as luvas são indispensáveis só não 

neste processo como em todo o trabalho aplicado no suporte, assim como o jaleco e em certas 

ocasiões a mascara, sempre de acordo com as normas internacionais de segurança. 

Na realização desse procedimento já ocorreu uma melhora significativa na peça. 

A próxima etapa foi retirar as fitas colantes (tipo durex). 

Primeiramente, é necessário à realização de alguns testes para saber qual solvente que será 

utilizado. 

 

 

Fig. 03– Teste de solubilidade das tintas. 

 

Com um palito de madeira e um chumaço de algodão (swab) embebido em álcool e acetona 

1x1, se realiza alguns testes, é passado o swab sobre a fita colante e com ajuda de uma pinça e 

um bisturi é efetuada a remoção das fitas. 
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Próxima etapa foi a primeira planificação com pesos e vidros para executar os enxertos. 

Depois da higienização e da retirada das fitas colantes e a planificação, foi realizado os testes 

de solubilidade das tintas presentes no suporte. Segue a mesma metodologia dos testes 

anteriores. Com algodão embebido em solvente de 50% de água e 50% de álcool, deixamos o 

swab bem enxuto, restringiu-se está aplicação em pequenas áreas, outro teste é com água 

deionizada utilizando o swab, assim como na solução alcalina de carbonato de cálcio, uma 

atenção redobrada para as reações químicas, estes testes foram definitivos, para que se 

tomasse a decisão de direcionar o processo para os banhos aquoso. 

Os materiais utilizados foram os seguintes: borracha plástica branca, bastonete de madeira, 

algodão, pincel largo, bisturi, pinça, papel mata borrão e cola metilcelulose, papel oriental 

canson fl restauração lens tissue 9G 51X76 para os enxertos e para o isolamento do suporte 

papel siliconizado. 

Foi verificado o pH do suporte, que na medição inicial estava em 4,5, portanto, ácido. 

Sendo assim, iniciou-se aos banhos, a imersão da folha em água deionizada (temperatura 

40ºC) serviu para retirada das impurezas, colocou-se água em uma cuba até que a peça fique 

totalmente submersa, foi utilizada uma cuba de plástico 60X50X10, aproximadamente por dez 

minutos de emersão, foi observada a alteração da coloração da água e repetiu-se o processo 

por mais duas vezes. 

Na seqüência colocou-se o papel na secadora de papéis, permanecendo nesse estágio de 

secagem por alguns dias. Realizado esse processo foi feita uma nova avaliação da peça, a partir 

desta, realizamos uma nova planificação do documento, com pesos e vidros, outro processo 

utilizado foi à planificação com a espátula térmica onde o resultado foi satisfatório eliminando 

algumas dobraduras que resistiam à planificação com pesos. O uso da espátula de osso 

também é indispensável neste processo. 
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Fig. 04– Medição do pH do Suporte, este estava ácido pH 4,5. 

 

 

Fig. 05– Banho em água deionizada para remoção de sujidades e impurezas. 

 

 

Fig. 06- Planificação com a espátula elétrica. 
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Fig. 07- Colocação do Documento da secadora de papéis. 

 

 

Fig. 08 – Planificação do documento. 

 

Reconstituição do suporte 

Consistiu em fazer reparos na folha de papel que estava fragilizada e com rasgos. Os reparos 

mais recorrentes são os remendos e enxertos. Entretanto, deve-se sempre ter em mente que 

esses recursos recompõem apenas o papel, não havendo possibilidade de se recuperar as 

informações perdidas. 

As reconstituições foram com papel japonês, o resultado foi eficaz, se pegou alguns retalhos 

de papel japonês, estes foram cortados com um pincel fino umedecido em água deionizada, 

esse procedimento permite que as fibras fiquem irregulares. Colocamos estas pequenas tiras 

sob o suporte e passou-se cola no documento, esta área foi coberto com o papel siliconizado e 
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foi passada a espátula de osso delicadamente, os papeis ficaram pressionados com pesos até 

secar. Os materiais utilizados foram: pincel, espátula, cola mista 3% de CMC + 160 ml PVA em 

1000 ml de água deionizada = CMC 6%, papel japonês, papel siliconizado, espátula de osso, 

saquinhos de pesos com chumbo, vidros para planificar, pinça, bisturi e lápis, espátula de osso 

e térmica. 

 

Enxertos 

Esta técnica consistiu em recompor uma área faltante do papel com pedaços de papel japonês, 

recortou-se o papel com 0,5cm a mais da área delimitada e se fez reconstituição da parte 

faltante, coloca-se o papel que vai servir para enxerto entre o papel que vai ser enxertado com 

a ponta de uma agulha grossa pontilhou-se o contorno do rasgo no papel que serviu para 

enxerto, verificou-se se há uma perfeita sobreposição das duas partes destacadas, colocou-se 

uma folha de papel siliconado sob o documento, passando cola na borda desbastada no 

enxerto e cola-se ao documento, salientando que o enxerto sempre que possível deverá ser 

por baixo, e sucessivamente coberto com uma folha de papel siliconizado, próxima etapa é a 

utilização das espátulas, de osso ou térmica, alisar bem esta área para completa adesão e 

sobreposição as peça. Material utilizado foi cola CMC 6%, ou cola mista, pincel, bisturi, pinça, 

espátula, papel filtro e papel siliconado. 

 

Encapsulamento 

Trata-se de uma proteção para o suporte, consistiu em colocar o documento entre duas folhas 

de papel poliéster transparente para assegurar-lhe a proteção e prolongamento do seu tempo 

de vida útil. O documento fica como um sanduíche. Essa técnica permite seu manuseio com 

segurança assim como o transporte. Se pega o filme de poliéster, mas antes se medi a altura e 

o comprimento do documento deixando uma margem de aproximadamente 3cm, com a 

tesoura corta-se o filme dentro das meditas já determinadas. Em seguida coloca um dos 

pedaços do filme sobre a mesa e fricciona com um pano limpo e seco para melhorar a adesão 

do documento ao poliéster, adiciona-se a fita dupla face em volta do filme sem tocar no 

documento, deixando uma margem de aproximadamente 0,3cm distante deste. Ao mesmo 

tempo em que vai colando o papel poliéster na fita adesiva, tira-se o ar que fica concentrado 

no interior do sanduíche com movimentos de dentro para fora, fricciona com um tecido macio 

de algodão a outra parte do filme, do lado que vai aderir ao documento, nunca se esquecer de 

ir friccionando o filme sobre a fita e depois sobre toda a superfície, para assim garantir a total 

retirada de ar. Os pesos feitos com saquinhos de pano de algodão com chumbos são colocados 

sobre o documento, são úteis neste processo. O material utilizado foi fita adesiva dupla face 
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Adelbras Ind. de Adesivos ltda., filme de poliéster, tesoura, espátula de osso, placa de eucatex, 

estilete, régua metálica, pesos e panos limpos. 

 

 

Fig. 09 – Documento encapsulado. 

 

Resultado e discussão 

Observou-se a mudança da coloração na água do banho, indicando a remoção de impurezas 

do documento. O papel amarelado a presença de fitas colante e de cola no suporte, 

revelaram-se removível, também houve aumento da alcalinidade passando para o pH 7,5 

(reserva alcalina na folha). Após a secagem, foi constatada a redução da rigidez na superfície 

da folha, fator que dificulta a adesão de partículas e impurezas presentes no ar atmosférico, 

também ocorreu o aumento da maleabilidade, que representa fortificação das fibras e 

branqueamento do documento. 

A discussão fica por conta do processo mais seguro e menos oneroso, levando em 

consideração vários fatores, mas principalmente a tipologia da peça a qual vai ser trabalhada. 

Qual será o processo mais seguro e correto de desacidificação a seco ou aquoso? O que foi 

observado, é que a tipologia da peça trabalhada é que vai determinar os passos seguintes do 

processo de restauro, que serão baseados em testes e procedimentos. O bom senso é 

fundamental para que tais procedimentos sejam concluídos com sucesso. 

 

Conclusão 

Finalizando, o processo de restauração do certificado de nascimento do animal bovino, teve 

seus objetivos alcançados, com certeza os procedimentos de restauro executados no 

documento serviram de aprendizado para os alunos do Curso de Conservação e Restauro do 
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ICH/UFPEl. Principalmente pelo documento ter recebido tratamento adequado e criterioso, 

todos os procedimentos foram testados, seguiram critérios que norteiam a restauração nos 

dias de hoje. O tratamento de desacidificação aquosa aplicada no suporte de papel da ANC 

Herd-Book Colares foi eficaz, trazendo estabilização da acidez do papel através do ganho da 

alcalinidade e do fortalecimento das fibras celulósicas do papel, voltando a um aspecto 

estrutural semelhante ao seu estado original, mas não perdendo as marcas do tempo. 
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Restauração das escaiolas da sede do Instituto João Simões Lopes Neto. 

Fabio Galli 

 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta a intervenção de restauração das Escaiolas do “Instituto João Simões 
Lopes Neto”, utilizando e resgatando a técnica empregada até aproximadamente a segunda 
metade do sec. XX, e seu modo de execução foram mantidos em segredo por gerações de 
artífices, recuperando e preservando o patrimônio histórico, artístico e social deste importante 
prédio pertencente ao acervo estadual. 
 
Palavras-Chave: Escaiola, revestimento a base de cal, restauração. 

 

Introdução 

Este trabalho apresenta à recuperação das escaiolas das paredes do hall de acesso e três salas 

do Instituto João Simões Lopes Neto (IJSLN), localizado à Rua Dom Pedro II, Nº 810 em Pelotas 

RS. 

O imóvel foi residência de João Simões Lopes Neto entre os anos de 1897 e 1907, onde o 

escritor concebeu importantes obras literárias como A Cidade de Pelotas e Negrinho do 

Pastoreio, além de sete peças teatrais. 

A antiga residência que hoje abriga o memorial do escritor que ultrapassou as fronteiras do Rio 

Grande do Sul foi construída em 1891. Em janeiro de 2000 foi adquirida pelos “Simoneanos” 1. 

Porém, antes disto tornou-se bem cultural integrando o Patrimônio Cultural do Estado do RS 

graças a projeto de lei de autoria do então deputado Estadual Bernardo de Souza. Em meados 

de 2004 através da Lei de Incentivo a Cultura teve início a restauração do prédio e, em nove de 

janeiro de 2006 o Instituto instalou-se na casa definitivamente. 

De fachada com características ecléticas a residência apresenta em seu interior revestimentos 

em “escaiolas”, um dos raros exemplares datados e assinados por José Moreira dos Santos em 

1907. De grande requinte e qualidade técnica, executadas por mestres dos fingidos em 

mármore desaparecidos em meados do século XX. Estas se encontravam em péssimo estado 

de conservação, inclusive cobertas com diversas camadas de tintas. 

O conceito de Escaiola neste trabalho é o adotado para revestimento de paredes que imitam o 

mármore em sua textura e representação pictórica, em construções do século XIX até meados 

do sec. XX quando as técnicas construtivas substituem as argamassas de cal pelas de cimento 

na constituição de estuques, de parede internas e externas. 

                                            
1 Simoneanos- Grupo de pessoas que se dedica ao estudo da obra de João Simões Lopes Neto  
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A palavra “scagliola” vem do italiano scaglia, que significa lasca de mármore. Embora este 

fingido de mármore seja cópia do original, é realmente um acabamento colorido e lustrado. 

Como o mármore real, as torções e as veias do complexo das escaiolas imitam a pedra. A 

escaiola, pelos seus componentes é conseqüentemente uma superfície durável e que foi muito 

utilizada e estimada para construções luxuosas. Vitruvio em seus livros deixou testemunhos de 

decorações parietais não só de rebocos a base de cal, mas de afrescos, pinturas e preparação 

de materiais.  

Em Pelotas o revestimento de escaiola começou a ser aplicado por volta do sec. XIX, e também 

pode ser denominada de escariola. 

O objetivo da intervenção de restauro foi de trazer luz às escaiolas cobertas pelas camadas de 

tinta, sanear patologias, consolidar partes soltas, preencher lacunas com a recuperação da 

técnica antiga devido à semelhança e compatibilidade com a executada e deixar janelas 

didáticas onde não fosse possível restaurar-las.  

A metodologia utilizada consistiu no levantamento cadastral, levantamento fotográfico; 

levantamento bibliográfico, estudo das técnicas de execução; prospecção nas paredes 

cobertas, diagnóstico do estado de conservação das escaiola; exames técnico-científicos; 

elaboração de proposta de intervenção; tratamento de restauro. 

 

A Escaiola 

Escaiola é o termo freqüentemente utilizado para designar a todo o tipo de fingimentos de 

pedra, sejam estes feitos com pintura ou com cor dada na massa. 

Entre as principais práticas estão: 

1. O stucco-lustro (stuccolustro), que imitando pedras ornamentais, como os mármores, 

ou as brechas, através da pintura (a fresco ou a seco) feita sobre estuques lisos de 

argamassas de cal e areia finíssima, ou de pasta de cal com pó de mármore, ou 

também sobre argamassas de gesso e cal, no fim pintados e cuidadosamente 

acabados, por vezes com pinturas brunidas a ferro quente e depois polidas, podendo 

levar acabamentos finais como a cera de abelhas ou verniz. 

2. O stucco-marmo, outra técnica decorativa, onde a simulação se conseguia 

incorporando pigmentos na própria argamassa, utilizando-se massas de gesso e/ou 

pasta de cal. 

3. A verdadeira scagliola, que propõe revestimentos ornamentais simulando os 

embutidos de pedra, compondo esquemas decorativos policromados que se executam 

com massa de gesso (ou gesso e pasta de cal) carregadas com diferentes pigmentos e 
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colas, jogando com o contraste das cores, recortando os espaços necessários numa 

camada-base e preenchendo com distintas massas coloridas. 

 

As Escaiolas do IJSLN 

O IJSLN apresenta escaiolas do tipo stuccolustro empregado na parte superior das paredes e 

stucco-marmo empregado no soco, grande variedade de tipos de fingidos em mármore, 

estênceis, com efeito, tromp l’oeil. Cada sala recebeu uma decoração diferente e elaborada 

provavelmente segundo seu uso na residência. 

 

 

Assinatura do escaiolista e data.    Detalhe do Hall de entrada. 

 

 

Detalhe da sala Dona Ivone Leda Da Silveira    Detalhe da sala de recepção 
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Detalhe da sala de exposição. 

 

Estado de Conservação 

O estado de conservação das escaiolas era ruim, apresentavam-se muito danificadas, 

necessitando com urgência intervenção de restauro sob pena de ruírem. O prédio estava 

abandonado há alguns anos com infiltrações nas paredes devido ao estado de má conservação 

e até ausência de telhado sofrendo ainda pela invasão de animais e vândalos. 

 

 

Forro e escaiolas do Hall de entrada        Detalhe da sala da recepção 



313 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

 

O hall de entrada apresentava descolamento de placas de estuque promovido por infiltrações 

de águas pluviais, muita sujeira, lacunas promovidas por sucessivas trocas de caixa de luz, 

fiação e registro de água, ainda apresentava danos causados pela instalação de um para-vento 

que já não existia e danos causados na troca do telhado, fissuras e rachaduras. 

 

 

Lacunas do hall de entrada.       Fissuras, rachaduras, placas descoladas. 

 

Na sala hoje denominada “Dona Ivone Leda da Silveira”, a escaiola apresentava salinização 

decorrente de infiltrações de água do rufo rompido dentro da parede, pichações inclusive 

buriladas à superfície da escaiola, danos causados por objetos espúrios utilizados para fixar 

caixas de luz, telefone e estruturas de cortinas. Durante o restauro do prédio, danos também 

surgiram nas paredes e, conseqüentemente, na escaiola com a substituição do telhado, a 

partir do surgimento de fissuras e rachaduras. 

 

 

Salinização por infiltração de água       Dano causada pelo telhado 
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Na sala onde funciona hoje a recepção do Instituto apresentava patologias decorrentes de 

danos do telhado, grande lacuna na escaiola em decorrência da abertura do vão para uma 

porta, danos causados por resíduos de colagem de cartazes nas paredes, pichações a lápis e a 

caneta. 

 

 

Lacuna onde antes existia uma porta.         Execução do fechamento da lacuna. 

 

A sala hoje denominada “Sala de Exposições” encontrava-se 70% coberta por camadas de 

tinta, uma grande lacuna vertical causado por desabamento do estuque, danos causados por 

objetos espúrios, deslocamento de placas, fissuras e rachaduras. 

 

 

Paredes cobertas por tinta    Paredes cobertas por tinta 
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Lacuna vertical por desabamento do estuque.   Lacuna sendo restaurada. 

 

Materiais e métodos 

Para execução do restauro das escaiolas foram executados testes e ensaios. 

O primeiro teste a ser realizado foi o de submeter pequenas amostras do estuque e de 

fragmentos de escaiola a uma solução de HCL para confirmar se o aglomerante era 

unicamente cal. Foi retirada uma pequena amostra do estuque e transferida para um tubo de 

ensaio que continha 10 ml de solução de ácido clorídrico 20%, a amostra borbulhou indicando 

a presença de carbonato de cálcio,  isto se explica pela reação do carbonato de cálcio (cal 

extinta) com o ácido clorídrico formando cloreto de cálcio e água e liberando o dióxido de 

carbono para o ar (borbulhas). Apresentando resultado positivo em ambos os substratos o 

próximo passo foi determinar a espessura dos estuques, e espessura da camada de escaiola e 

de reboco de uma amostra desagregada da parede, com o uso de um paquímetro, 

apresentando os seguintes resultados: 2 cm para reboco e 0,2 cm para camada de escaiola. 

O próximo teste foi de verificar por percussão o estado de aderência das placas de estuque, 

extensão de descolamento e estabilidade. 

Nas paredes cobertas de tinta foram testados solventes para o amolecimento da tinta e 

executada limpeza mecânica da mesma. Os produtos químicos usados foram: o hidróxido de 
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amônia para a pintura a base de acrílico e o bicarbonato de amônia para pintura a base de cal, 

uma vez que estavam sobrepostas. O resultado foi satisfatório em ambos os casos, 

amolecendo as camadas de pintura para remoção com raspador, não causando danos a 

escaiola. Posteriormente toda a parede foi lavada com água destilada para eliminar qualquer 

resíduo dos solventes.   

O ultimo teste foi o de afinidade pictórica dos pigmentos atuais com os utilizados na época e a 

determinação de pincéis para recuperação da pintura.  Foi feita por comparação após testes 

em uma amostra da massa de escaiola que seria usada na reintegração das lacunas  

 

Tratamentos e restauro realizados 

O primeiro tratamento foi limpeza das superfícies com pincel de cerdas macias e água 

destilada. 

As placas de estuque descoladas, constatado que estavam estabilizadas, foram hidratadas 

juntamente com os rebocos nas áreas afetadas e posteriormente consolidadas com uma 

mistura 1:1 de cal hidráulica e areia fina diluídas em água. A aplicação foi realizada com 

seringas até o total preenchimento do espaço entre a parede de tijolos e a placa.  

As áreas salinizadas foram tratadas com compressas de algodão embebido em água destilada 

para retirar os sais por osmose, aplicadas quantas vezes foram necessárias até o não 

reaparecimento da eflorescência. 

As camadas de tinta foram amolecidas com soluções de hidróxido de amônia e bicarbonato de 

amônia e removidas com ajuda de uma mini espátula. 

As lacunas de reboco, fissuras e rachaduras foram reconstituídas com argamassas de areia 

grossa, média e fina respectivamente no traço de 1:3 de cal hidratada em pasta, deixando o 

desnível necessário para a camada da massa de escaiola (2 mm). 

A massa de escaiola foi feita de cal hidratada em pasta e pó de mármore 200#, nos traços 3:3, 

3:2, 1:1. A aplicação se deu em camadas sucessivas com desempenadeira de metal. 

A pintura foi realizada a fresco, com pigmentos em pó previamente macerados e diluídos em 

água de cal, seguindo o movimento dos veios do “mármore” representado. Para os frisos e 

desenhos foram confeccionados estênceis em acetato fino a partir da cópia dos existentes. 

Apos a pintura as superfícies receberam uma camada de sabão diluído em água e foram 

“polidas” com a colher de pedreiro com movimentos uniformes sempre no mesmo sentido até 

que a superfície não absorva mais a solução de sabão e aparece o brilho peculiar a este tipo de 

revestimento. 
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Detalhes do hall pós restauro. 

 

 

Detalhes da sala Dona Leda da Silveira pós restauro. 
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Detalhes da recepção pós restauro. 

 

                                  

Detalhes da sala de exposição pós restauro. 

 

Conclusão 

A recuperação da escaiola no prédio do Instituto João Simões Lopes Neto não causou dano 

nem interferência no original. 

A técnica empregada vai de encontro aos requisitos de compatibilidade de materiais, 

reversibilidade e a não criação de um falso histórico uma vez que, mesmo se tratando do 

mesmo material, os fatores de envelhecimento e traços empregados na reintegração sempre 

serão distinguíveis ao observador mais atento e aos profissionais da área de conservação e 

restauro. 
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