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“Quando o homem compreende sua realidade,

pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa

realidade e procurar soluções... assim, pode

transformá-la e com seu trabalho pode criar

um mundo próprio: seu eu e suas

circunstâncias.”

Paulo Freire



A conservação dos bens culturais

 “Existe hoje, em todo o mundo, um consenso sobre a
necessidade da preservação do patrimônio histórico,
artístico e cultural, reconhecendo e valorizando os acervos
mantidos nos museus e instituições afins.”

Um museu é responsável pela preservação de suas coleções,
pressupondo a guarda, a segurança e a disponibilização
para pesquisa e apreciação estética por meio de
exposições e em condições adequadas.

 Estas ações possibilitam à instituição museológica
democratizar seu acervo, tornando-o socialmente
protegido e amplamente usufruído.



Os bens culturais da Igreja
 Os museus se preocupam em conservar e

preservar o patrimônio histórico.

 Faz parte da nossa missão de membros do

povo de Deus preservar e conservar os bens

que pertencem ao povo de Deus.

 Zelar pelo que pertence a todos. Cuidar.

Preservar. Conservar.

 Esta é a missão da ZELADORIA.



ZELADORIA dos bens Móveis e 
Integrados

É o cuidado com tudo aquilo que, dentro da
Igreja deve ser conservado: altares, retábulos,
sédias, bancos, alfaias, vasos sagrados,
imagens, quadros, bancos, buscando a sua
conservação e corrigindo os fatores que
causam a deterioração dos materiais.

Para isso é necessário conhecer as condições
ambientais de armazenagem e exposição, tipos
de materiais e procedimentos de conservação
para as diversas peças.



Bens Culturais Móveis e Integrados



O QUE VAMOS CONHECER?

 Manuseio de objetos 

Armazenamento 

 Transporte 

 Limpeza dos espaços e dos materiais

 Procedimentos de conservação



Manuseio de Objetos
Para cuidar:



Manuseio de Objetos
O manuseio das obras deve ser executado com muito cuidado.

Devemos observar:

 Utilizar sempre as duas MÃOS protegidas por LUVAS (brancas de algodão ou

cirúrgicas).

 PROTEGER a OBRA/PEÇA



Objetos com pequenas dimensões:

 As esculturas devem ser manuseadas pela base, sempre que for possível, com uma das

mãos segurando com estabilidade o corpo, na parte mais apropriada.

 Nunca se deve movimentar ou levantar esculturas por partes mais frágeis, como 

braços, pernas e extremidades.

 Estes devem ser cuidados adotados para qualquer objeto tridimensional, independente 

do tipo de material que constitua o objeto. 

Manuseio de Objetos

Fotos: Núcleo de conservação e Restauro da UFES-Prof. Attílio Colnago



 Uso das Duas mãos e suporte 

adequado para deslocamento.

Manuseio de Objetos

Objetos com grandes dimensões:



Pintura com pequena dimensão:

Manuseio de Objetos
 Os quadros devem ser carregados

individualmente, segurando pela

moldura ou chassi, evitando apoiar no

suporte da tela.

 A camada pictórica deve sempre ficar

voltada para fora, desta forma será

distendida e não comprimida.



 Os tecidos devem ser manuseados na horizontal, apoiados sobre os dois braços ou sobre

superfície rígida e protegida com material adequado.

Manuseio de Objetos

 Os têxteis nunca devem ser guardados em sacos plásticos.

 Recomenda-se que sejam acondicionados na horizontal e sem dobras, envolvidos em

papel adequado ou tecidos de algodão branco, sem goma, armazenado em gavetas ou em

estantes de metal.

 Os cabides devem ter boa sustentação, ser acolchoados e forrados com tecido de algodão;



 Usar as duas mâos com luvas. Evitar uso de cremes e anéis nas mãos.

 O processo corrosivo é causado pela presença do oxigênio e a umidade do ar que

desencadeiam reações químicas.

 A corrosão altera o volume, a cor, a forma, o peso, a estrutura e a resistência do metal,

alterando o aspecto do objeto metálico.

 Evitar o uso de materiais que possam manchar, descolorir, abrasonar, inflamar, rabiscar 

os objetos que estão sendo manipulados

Manuseio de Objetos



Manuseio de Objetos



Manuseio de Objetos
PROCISSÕES:/ANDOR:

 Precisa ser seguro e deve-se ter

muita cautela ao colocar e retirar

a imagem do andor.

 Ter o máximo de cuidados com a

imagem desde sua retirada do

altar até sua recolocação após a

procissão.

 Não esquecer o uso de luvas

limpas para tocar na imagem.

 Evitar danos como furos de pregos

e similares.

 Proteger a imagem contra as

intempéries, evitando que receba

luz do sol diretamente sobre ela ou

respingos de chuva.

Independentemente do material

da imagem sacra, seguir sempre o

ditado popular:

“CUIDADO COM O ANDOR QUE 

O SANTO É DE BARRO”.



Armazenamento
Armazenamento é o procedimento de guarda dos objetos.

 O armazenamento da obra deve ser feito de forma segura.

 Exemplos de mobiliários utilizados para esse fim: gavetas, estantes, prateleiras, arquivos, armários e mapotecas.

 São considerados móveis impróprios para o armazenamento aqueles confeccionados em madeira, fórmica ou

metal sem tratamento.

 Os móveis mais adequados são os de metal esmaltado.

 As fitas eletromagnéticas não podem ser guardadas em armários metálicos, devido ao risco de propagação de

cargas eletromagnéticas, causando danos irreversíveis aos registros.

 Os filmes a base de nitrato de celulose devem ser acondicionados separadamente por sofrerem combustão

espontânea, sendo que os gases gerados no processo de decomposição do nitrato de celulose são nocivas às demais

fotografias. O cheiro característico de ácido acético (similar ao odor de vinagre) é a indicação de que há o

processo de degradação.

 Materiais etnográficos devem ser armazenados em mobiliários fechados, de preferência,e em mapotecas.

Dependendo da fragilidade da peça, confeccionar caixas em cartão neutro para o acondicionamento ou proteger

com embalagens em tecido de algodão, ethafoan ou similar.



 As reservas técnicas devem ser espaços seguros, com ampla porta de acesso, para entrada e saída das

obras em grandes formatos. Os pisos e revestimentos deverão ser fáceis de limpar e não inflamáveis.

No seu espaço ou próximo, não devem passar canos de água e nem fios de alta tensão.

 O mobiliário deve ser distribuído de maneira que permita a ventilação e manutenção do edifício,

sendo aconselhável manter um corredor, de no mínimo 1 metro de largura, entre as estantes e as

paredes.

 As esculturas devem ser mantidas em mobiliários de metal, fechados ou abertos, com as prateleiras

revestidas com material para proteção e acomodação, do tipo ethafoan ( Espuma de polietileno de

células fechadas, altamente resistente à umidade) ou similar. Se necessário, acomodar o objeto em um

bloco deste material escavado na forma do mesmo.

Armazenamento

 Os quadros devem ser mantidos na posição

vertical e em trainéis. Quando forem encostados

a uma parede, os maiores ficam posicionados

atrás e os menores na frente e intercalados com

alguma proteção. Devem ser colocados face

com face e verso com verso.



Armazenamento



Armazenamento
As obras em papel devem ser guardadas em mapotecas, e acondicionadas individualmente

primeiro, tipo passe-partout ( borda de cartão que contorna uma obra) sobre papel ou tela quando

da inclusão da moldura e/ou com envelope, somente depois ser colocada outra obra sobre a

anterior.

 Os têxteis nunca devem

ser guardados em sacos

plásticos.

 Recomenda-se que

sejama condicionados na

horizontal e sem dobras,

envolvidos em papel

adequado ou tecidos de

algodão branco, sem

goma,armazenado em

gavetas ou em estantes de

metal.

As peças em prata devem ser embaladas com várias 

camadas de papel macio e neutro (tipo papel de seda) 

ou dentro de sacos plásticos com dispositivo de 

fechamento e retirando o máximo do ar antes de fechá-

lo, ouenrolar filme PVC transparente.

Os objetos em cobre ou em chumbo devem ser 

embalados em papel macio e neutro ou em flanela, e 

acondicionados em caixas de papelão antes de ser 

armazenados nas reservas técnicas

O ouro, a prata e outros metais, devem ser mantidos 

em lugar seco e livre de umidade.



Passet partoutEtafhoan

Plástico Bolha TNT Barbante de algodão Isopor

Armazenamento/Transporte
Materiais para Proteção

No Woven



Armazenamento/Transporte
Materiais para Proteção

Papel de Seda Tecido de Algodão

Sacos Plásticos
Envelopes de Papel



 O transporte envolve uma série de riscos aos objetos por isso o cuidado com a embalagem, a

preparação para o embarque e a seleção do meio de transporte é essencial para a segurança

do trabalho.

 O embarque deve ser iniciado quando todos os objetos estiverem embalados adequadamente.

 Objetos que sairão da instituição para participarem de exposição extramuros devem ser

acondicionados em caixas de madeira ou similar, com alças e sistema de fechamento (lacre).

 A embalagem deve ser maior em cada dimensão de no mínimo 10 centímetros em relação ao

objeto a ser transportado. A peça deve ser revestida com material tipo ethafoan, esponja ou

isopor, completando os espaços vazios, com flocos, ou mesmo modelando a parte interna da

caixa no formato da peça.

 As telas com suporte flexível devem ser protegidas e estabilizadas contra as vibrações com isopor

ou material similar.

 O objeto deve ser embalado antes de ir para a caixa com material específico e adequado, tipo

papel no-woven (entretela de papel sem goma), algodão, papel neutro ou alcalino.

 Partes pontiagudas e salientes das esculturas devem ser protegidas, isto é, acolchoadas, e os

espaços vazios preenchidos. Os vidros das molduras devem ser encobertos por malhas de fita

crepe, para garantir maior proteção à obra, no caso da quebra do mesmo.

Transporte



Símbolos convencionais de transporte: 

“frágil”, “para cima”, “sensível ao calor” “sensível à umidade”.

Transporte

 O transporte deve ser realizado por empresas especializadas ou equipe capacitada

para executar o trabalho com cuidado, proporcionando a maior estabilidade possível

ao objeto.

 Assim observar se o meio de transporte recebeu as adequações necessárias, como

pisos e laterais acolchoadas por materiais que amorteçam vibrações, golpes, impacto

de maneira geral.

 As obras devem sair da instituição acompanhadas pelo conservador-restaurador ou

responsável pelo acervo e protegidas por seguro em caso de sinistro.



Limpeza dos Espaços/Sujidades
Fatores de degradação
1. Agentes biológicos :Roedores, baratas, aranhas, ácaros, traças, cupins,brocas, besouros, piolhos de livro, 

bactérias, fungos, ataque de insetos xilófagos ou de fungos às obras de arte sacra,

.

Prevenção

Para a maior parte dos agentes biológicos a melhor prevenção

é a limpeza, ventilação e controle de temperatura e umidade.

Os materiais atacados devem ser isolados, e tratamentos

tópicos de qualquer espécie só devem ser realizados por

profissionais capacitados.

2. Agentes físicos:  são a luz e a resistência mecânica. Impactos mecânicos podem rachar, fragmentar, 

pulverizar ou romper obras em diversos materiais. 

A incidência luminosa é responsável pelo amarelecimento ou esmaecimento das cores.
.

Prevenção

Evitar a incidência direta sobre os bens sacros.

Diminuir a intensidade da luz e a quantidade de tempo

Os cuidados com a manipulação, manuseio e transporte

dos bens são fundamentais para prevenção contra impactos

mecânicos.

.



Limpeza dos Espaços/Sujidades

3. Agentes químicos: são os contaminantes econstituição material dos objetos.

Os contaminantes aos quais os bens móveis sacros estão mais sujeitos são a poluição provinda do

exterior do edifício, a fumaça de velas, água e resíduos de produtos de limpeza. Os produtos de

limpeza podem ser altamente prejudiciais.

Alguns podem penetrar nos objetos causando reações químicas que só serão perceptíveis com o 

tempo.

Produtos, como lustra-móvel, criam, com o tempo, uma camada amarelada sobre a superfície dos 

móveis.

A água também é um agente químico e causa reações químicas. Tintas a base de água se dissolvem 

em contato com água.

Prevenção

Evitar a poluição do exterior. Controlar sua entrada

fechando portas e janelas nos horários de maior  incidência;

diminuir ao máximo o uso de velas. Quando necessário

usá-las, evitar a proximidade dos bens móveis.

Evitar uso de produtos de limpeza e água.



4. Agentes ambientais: são temperatura e umidade.Temperaturas elevadas causam dilatação do suporte

das obras de arte, especialmente aquelas em madeira. Essa dilatação pode causar rachaduras e, quando a

obra possui policromia, a dilatação do suporte causa craquelês na camada pictórica.

Variações bruscas de temperatura e umidade são mais prejudiciais do que valores altos constantes, pois as

obras se adaptam ao meio em que estão inseridas ao longo dos anos.

Prevenção

Evitar guarda ou exposição em ambientes abafados;

Ventilar

Se necessário, utilizar desumidificador;

É altamente prejudicial o uso de condicionadores de ar, a menos

que fiquem ligados constantemente e tenham sempre

manutenção adequada.

Limpeza dos Espaços/Sujidades



5. Agentes humanos

• vandalismo;

• furto;

• perfurações;

• colocação de taxinhas, pregos, alfinetes, grampos, etc.

Os agentes humanos também potencializam os demais

fatores:

• pela manipulação, manuseio e transporte inadequados, podem causar impactos

mecânicos;

• pela falta de higiene, podem propiciar ataques biológicos;

• pelo descaso ou esconhecimento, deixam as obras à

mercê de mudanças bruscas de temperatura e umidade

relativa do ar, principalmente com o uso de ar a baixíssimas

temperaturas durante algumas horas por dia e desligado no restante do

período;
Prevenção

Monitoramento

Educação sobre Patrimonio Cultural

Limpeza dos Espaços/Sujidades



Limpeza dos Espaços/Sujidades
 A limpeza das Sacristias, salas de exposição, reservas técnicas, sala de conservação e de

restauração deve se restringir ao espaço físico, pois os objetos não devem ser tocados.

 O profissional da limpeza, quando bem orientado, torna-se um aliado na identificação de

problemas e nas ações de conservação.

Cuidados na execução dos trabalhos:

 Usar aspirador de pó para não levantar poeira, caso necessite pano úmido, este deve ser bem torcido;

 Evitar o uso de vassouras que levantam a poeira propiciando acúmulo de pó sobre retábulos, 

esculturas e pinturas.

 Evitar balde de água e pano muito umedecido dentro do local a ser limpo. Nos dias mais quentes e 

secos pode-se passar um pano úmido no piso (para cada balde de água meio copo de álcool). 

 O uso do pano úmido só poderá ser feito esporadicamente, e em dias mais secos, pois esse 

procedimento de limpeza aumenta a umidade relativa do ar, danificando e acelerando a 

degradação dos bens culturais sacros.



 Não esbarrar nas peças, mobiliário e paredes, cuidando com o uso de escadas e outros objetos

quando se vai fazer alguma manutenção;

 Avisar o responsável caso observe manchas de umidade, goteiras, vazamentos e rachaduras;

 Observar a presença de excrementos de insetos xilófagos, asas de insetos, traças e pequenos

orifícios próximos às obras, mobiliários ou no piso.

 Os USOS devem ser mantidos em cada espaço especificamente. Evitar ter materiais de espaços

diversificados em um mesmo local.

 Monitoramento

CUIDADO!!! 

EVITAR!!!

Limpeza dos Espaços/Sujidades



Papel de Seda

Limpeza dos Espaços/Sujidades
Instrumentos para Limpeza Manual e/ou Mecânica

Trinchas  e Pincéis de Cerdas Macias

Swab Flanelas Espátula 

Plástica
Água Deionizada



Limpeza dos Espaços/Sujidades
Instrumentos para Limpeza Manual e/ou Mecânica

Sachês de Naftalina

Secador Aspirador Vassouras cerdas macias

Sílica em Gel



MATERIAIS ORGÂNICOS:

Uma grande parte dos objetos sacros e de museus é constituída

por materiais orgânicos, como por exemplo: papel, pergaminho,

couro, têxteis, fibras vegetais e animais, madeira, tela etc.;

 MATERIAIS INORGÂNICOS:

A outra parte dos objetos que constituem os acervos sacros e/ou

museológicos é composta por materiais inorgânicos, como:

pedras, metais, vidros,cerâmicas, porcelanas etc.

Ações de Conservação - Materiais



Ações de Conservação
PAPEL

 A iluminação deverá ser sempre indireta, nunca permitir que o sol ou lâmpadas atuem

diretamente sobre o papel;

 A umidade relativa e a temperatura devem ser controladas. Segundo literatura

especializada, entre 45 e 60% de umidade e 20 a 22° C de temperatura;

 A ventilação é muito importante para evitar a proliferação de microrganismos.

 Usar ventiladores e as janelas abertas quando possuírem barreira mecânica para

filtragem do ar;



 No procedimento de higienização, o ideal é que seja realizado em mesa de sucção, com trincha

macia, folha por folha do volume ou documento. Nesse momento, caso seja encontrado algum

volume ou documento contaminado ou com problema, deverá ser separado e anotar os problemas

na ficha de diagnóstico do estado de conservação;

 Evitar agregar ao papel, clipes, grampos, elásticos, fitas adesivas, etiquetas auto- -adesivas, para

não causar reações oxidantes, causando manchas ao papel. Para remoção de adesivos são necessários

conhecimentos específicos de restauro;

Ações de Conservação
PAPEL



 Evitar fazer anotações particulares em papéis avulsos colocados sobre

documentos ou livros, pois poderá marcar os mesmos; jamais marcar o

texto com grafite, tintas ou dobras na área superior ou inferior das folhas;

 Não comer, beber ou fumar perto de livros, documentos e obras de

arte evitando o perigo de manchas, queimaduras, além de serem

atrativos para insetos;

 Manter mãos sempre limpas, protegidas por luvas de algodão ou

cirúrgica durante o manuseio;

 A disposição dos livros e outros documentos nas estantes deve estar de

pé.

 Jamais umedecer os dedos com saliva para virar páginas.

 Não se deve apoiar os cotovelos sobre documentos e livros, atitude que

causará o rompimento e a separação dos cadernos do livro;

 Evitar enrolar e dobrar documentos, gravuras e outros. O modo mais

eficaz de organizar esse tipo de acervo é confeccionar pastas ou

envelopes, um pouco maiores que o documento, entrefolhar com papel

de baixa gramatura, pH neutro ou alcalino e não mais de três

documentos no mesmo envelope ou pasta. O mais adequado é que o

envelope não tenha as partes coladas, facilitando a retirada do material,

evitando rupturas;

Ações de Conservação
PAPEL



Ações de Conservação
PAPEL/ FOTOGRAFIA

 Na realização dos procedimentos de conservação existem instrumentos que servem de

apoio para a sua execução, como: trinchas de diversos tamanhos, de pelo macio,

separar quando do uso para a imagem e outro para o suporte, utilizando na

higienização para remoção de sujidade; pincel soprador (perinha) ideal para

fotografias e diapositivos; pinças, bisturis, estiletes, espátulas de metal (de uso

odontológico) de osso e teflon e outros.



Ações de Conservação 
TÊXTEIS

 Tecidos confeccionados em fibras naturais orgânicas devem ser expostos e

armazenados em espaços com controle ambiental.O indicado é nível de iluminação

máximo de 50 lux, temperatura entre 18 e 22 Oc e umidade relativa entre 45 e 60%;

 No caso da limpeza para remoção de pó, utilizar um pincel macio ou aspirador

de pó. A peça é coberta com um tecido fino e branco, sendo necessário evitar que o

tubo do aspirador seja passado diretamente sobre a peça, tapete, estofados e outros.

Este procedimento é adotado toda vez que a peça sai ou volta para a reserva técnica ou

local de origem;



 Não é recomendável a utilização direta de fungicidas ou inseticidas

em objetos atacados por baratas, traças, cupins e outros insetos.

Recomenda-se o uso de sachê com várias bolinhas de naftalina

espalhadas, sem encostar-se às peças;

 Forrar e cobrir as superfícies dos objetos com algodão ou TNT.

Caso necessário, sobrepor as peças no mesmo espaço, as mais pesadas

devem ficar por baixo. Também é indicado a separação dos tecidos

claros dos mais escuros;

 As peças de grandes dimensões como toalhas, cobertores, tapetes e

outros são necessários enrolar;

 Para expor as peças de vestuário, utilizar suportes apropriados

como manequim e cabides acolchoados.

 Chapéus e sapatos devem receber suporte adequado, o indicado é

sempre dentro de vitrine. O tempo de exposição deve ser restrito em

função da fragilidade do material.

Ações de Conservação
TÊXTEIS



Ações de Conservação
MADEIRA

 Os objetos devem ser higienizados para remoção de poeiras e

outras sujidades. O procedimento pode ser realizado com pincel de

pelo macio ou pano (tipo flanela) e com regularidade. Não é

recomendado o uso de espanador, pois espalham a poeira, sem

que haja a remoção total;

 Quando as madeiras forem naturais ou cruas, enceradas ou

pintadas, usar somente pincel ou escova de cerdas macias para

remover o pó. Caso tenha partes quebradas, lascas ou

levantamento da camada pictórica, no caso de madeiras pintadas

ou policromadas, o procedimento deve ser interrompido

imediatamente, recolhido as partes caídas, encaminhado

posteriormente ao restaurador;



Ações de Conservação

 Na inspeção dos objetos deve-se observar se há asas,

excrementos de insetos, orifícios no objeto, indicando o

ataque de cupins. O procedimento é separar a obra com

ataque e encaminhar para o tratamento de desinfestação e

imunização;

 Peças em madeira nunca devem ser guardadas em contato

direto com o solo e nem ser lavadas. Não se deve usar pano

úmido neste tipo de material;

 Para evitar que fungos se instalem causando emboloramento e

manchamentos é necessário manter o objeto em ambiente

climatizado, se possível, caso contrário, em local seco e

arejado, livre de umidade;

 Evitar aplicação de resinas, ceras e lustra-móveis sem

orientações.

MADEIRA



 As pinturas devem ser assentadas sobre uma mesa e higienizadas com pincel de pelo

macio.

 Nunca utilizar água ou produtos químicos na limpeza.

 Nunca empilhar um quadro sobre o outro;

 Não colocar os quadros diretamente sobre o chão;

 Evitar encostar as obras diretamente na parede, sobretudo se apresentar sinais de umidade

Ações de Conservação
PINTURA SOBRE  TELA



 Os objetos podem ser envolvidos em papel de

seda, colocados em uma caixa de papelão e

guardados em estantes de metal esmaltado.

 Higienização com pincéis macios, redondos, finos

ou grossos, trinchas largas ou estreitas

dependendo da dimensão da peça. Sempre ter o

cuidado em forrar a mesa de trabalho e observar se o

objeto está bem estável para não acontecer acidentes

indesejáveis;

 Nos objetos frágeis, com decoração muito elaborada

e as extremidades finíssimas, a retirada do pó é

auxiliada com secador de cabelo, na potência

máxima, na opção frio;

 A limpeza de peças de porcelana sem porosidade e

com pequenas degradações poderá ser feita com

swab, água deionizada e deixar secar em superfície

coberta com material absorvente;

CERÂMICA
Ações de Conservação



 objetos em cerâmica não estabilizada pela queima não

devem jamais ser lavados ou limpados com pano

úmido. As peças em cerâmica cozida podem, em caso

de necessidade, lavadas com água e sabão neutro, uma

de cada vez e secadas naturalmente sobre algum tipo de

escorredor.

 Caso tenha pintura o objeto, realizar teste para

observar se não haverá sensibilização e possível

remoção;

 Na armazenagem e em exposições deve-se assegurar a

estabilidade dos artefatos.

 Em exposição recomenda-se usar vitrines fechadas e

suportes construídos para cada peça;

CERÂMICA

Ações de Conservação



Ações de Conservação
COURO

 os locais de exposição devem ser climatizados e limpos regularmente. Caso não tenha

controle de umidade relativa e temperatura nas salas de exposição, deve--se utilizar

sílica gel dentro das vitrines, para reduzir a taxa de umidade interna;

 Para higienização de uma peça, primeiro é necessário avaliar o seu estado de

conservação e o tipo de sujidade. Peça com reentrância deve ser limpa com pincel e

finalizado com flanela macia;

 Para manter a maleabilidade e a hidratação do couro pode ser usada na superfície uma

solução de lanolina e óleo de mocotó (4:6), encontrado em farmácias de

manipulação;

 Peças de grandes dimensões precisam de suporte auxiliar, tanto para expor quanto para

armazenar, para que não dobre ou curve. Os cintos devem ficar estendidos na horizontal,

os sapatos em prateleiras, recheados com sacos de tecido de algodão preenchidos

com manta acrílica. Outra opção é moldar a parte interna do objeto com ethafoan

ou similar;

 As roupas podem ser penduradas em cabides forrados com tecido de algodão ou

cabides de acrílico, ou estendidas em posição horizontal, evitando vincos e dobras.



Ações de Conservação
METAIS

Bronze:

 Para sua limpeza indica-se o uso de flanela seca. Em caso de

extrema necessidade, os objetos podem ser lavados com água

e sabão e secos com flanela ou pano macio;

 Quando a peça inicia o processo de corrosão deve ser

encaminhada ao restaurador para que este remova

completamente os óxidos e sais causadores da deterioração.

.Ferro e Aço:

 A limpeza das peças deve ser realizada com pano macio e

seco. Eventualmente poder ser lavada com água e sabão, mas

deve ser seca imediatamente;

 As peças em ferro devem ser inspecionadas com frequência,

para verificar o surgimento de pontos de ferrugem (ativo e

não ativo).



Ações de Conservação
METAIS

Ouro/Prata:

 Para o ouro e a prata, a limpeza deve ser delicada com flanela ou pano macio

para retirada da poeira acumulada, sendo o procedimento realizado com delicadeza

para não causar dano ao material, como abrasões;

 Os objetos em ouro que apresentarem resíduos de sujeira, podem ser lavados

com solução de água + amoníaco (90 ml + 10 ml), em seguida, devem ser

totalmente secos com pano macio ou flanela para dar lustre e brilho ao metal;

 Os objetos em prata que estiverem escurecidos podem ser lavados em solução de

álcool e amoníaco (50 ml + 50 ml), e após este processo serem totalmente secos

com pano macio ou flanela



Ações de Conservação
METAIS

Cobre/Latão/Estanho e Chumbo:

 objetos devem ser limpos com muita cautela devido a sua

maleabilidade, utilizando flanela, escova macia ou pano seco. Se

houver necessidade, os objetos de estanho podem ser lavados com

água quente e sabão neutro e enxutos em seguida;

Alumínio:

 A higienização deve ser feita com uso de flanela ou pano macio e

com frequência, para não acumular poeira;

 Os objetos em alumínio podem ser lavados com água e sabão

neutro, secando em seguida.



 Se o objeto apresentar indicação de exsudação(transpiração), como

as eflorescências na superfície e gotas de umidade, recomenda-se

lavar a peça com água abundante e secar com álcool para remover

os álcalis higroscópicos. Devem ser mantidos em ambiente seco

com umidade relativa inferior a 40%, para evitar o processo de

exsudação;

 Os objetos em vidro podem ser lavados com água e sabão neutro,

um por vez e secados naturalmente sobre um escorredor;

 Na apresentação de policromia e douramentos, a limpeza de peças

com pequenas degradações poderá ser feita com swab( pequeno

bastão com algodão na ponta), água deionizada e deixar secar em

superfície coberta com material absorvente;

Ações de Conservação
VIDROS



Ações de Conservação
PEDRAS

 A limpeza da pedra não deve ter como objetivo somente remover a

sujidade, mas manter a pedra intacta e inalterada.

 A lavagem será manual e ou/ mecânica com uso de pequenas

escovas de cerdas macias : adequadas em calcários, mármores,

granito polido e tijolo.

 Fazer uso de pouca água e sabão neutro.

 Os métodos mais desaconselhados para a limpeza de

pedras/monumentos são: limpeza com ácidos; limpeza com

alcális; jatos de partículas abrasivas; limpeza com ferramentas

mecânicas (como é o caso de escovas rotativas, discos, escovas

metálicas, etc.);limpeza por jatos de água ou vapor sob pressão e

limpeza por chama.
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