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Palavvras chaves: remoção repintura,
r
trratamento en
ntre forro, reintegração
r
o

O Paalácio São Joaquim, ou
o Palácio da Mitra Arquiepisco
A
opal, localizza-se na Ru
ua da
Gloriia 446 e tem
m autoria do
o arquiteto M
Morales de Los Rios. Sua
S construução é sofistticada
e em
m estilo ecléttico de gosto neoclássicco. Finda em
m 1918.

Fig. 1 - Palácio São Jo
oaquim

O prrincipal artista que deccora as salaas do paláciio é Carlos Oswald, cuuja restauraação é
temaa dessa aprresentação. A pintura mural deccora o teto da Sala dda Capela e tem
aproxximadamennte 45m2.

À esquerdaa (fig. 2) vista parrcial da pintura ooriginal, e à direitaa (fig. 3) com a re
epintura executadda em 1996.

O esstado de connservação da
d obra eraa de recobriimento total com repinntura de tin
nta de
base acrílica, com rachadu
uras ortogoonais acomp
panhando as
a peças doo madeiram
me de
susteentação do estuque,
e
graande perda nna parte infferior (aprox
ximadament
nte 1,00m2 - onde
há reepresentaçãão arquitetô
ônica) e coosturas com
m fios de nylon
n
que ttranspassav
vam a
superrfície da piintura e suaa base em eestuque, qu
ue eram fixaadas nas m
madeiras do entre
forroo do telhadoo.
Para que fosseem executaadas intervvenções no
o entre forrro da salla e o tellhado,
prim
meiramente foi
f feita a remoção da repintura, seguida
s
de faceamentoo. A remoçãão foi
feita com a misttura de solv
ventes (águaa, álcool, accetona e amônia em par
artes iguais), com
imeddiata aplicaação de ag
guarrás minneral para controle da
d ação doos solventees. O
faceaamento foi feito com a cola CMC
C (carboxi-metil-celulo
ose) e TNT
T branco (teecidonão ttecido).

À esquerdaa (fig. 4), vista da remoção da repinntura na parte infferior, e à direita (fig.
(
5), faceamennto completo

Os trrabalhos exxecutados no
n entre forrro contem
mplaram: hig
gienização, descupinizzação,
reforrço com peças metáliccas, substituuição de madeiras, con
nsolidação do estuquee com
argam
massa aditivvada de resiina acrílica,, complemeentação de peças
p
de maadeira com resina
r
Paralloide B72 com entes agregados (serragem e micro síllica) e com
mplementaçãão da
perdaa com novoos fasquios de igual ddimensão do
os originaiss, assim com
mo aplicaçãão de
argam
massa comppatível a basse de cal, iddentificada através
a
de teestes laboraatoriais de trraço.

À esquerda (fi
fig. 6), vista do en
ntre forro consoliddado e à direita (ffig. 7), vista dos fasquios
f
novos naa perda inferior

A reemoção do faceamento
o foi feita ccom água. Em seguidaa, o mapeaamento de danos
d
regisstrou: rachadduras, perdas de camaada pictóricaa e de estuq
que, manchaas, fios de nylon
n
que costuravam
m a pintura no entre foorro e resíd
duos de rep
pintura que necessitaraam de
remooção mecânnica com bisturi.
b
As ondulaçõess superficiais não foraam consideeradas
comoo danos exppressivos.

Fig. 8 - Mapeamento de danos

A coonsolidaçãoo das rachaaduras foi feita com abertura das
d partes ddegradadas para
posteerior compleementação com argam
massa compaatível e nivelamento. A consolidaçção de
bordaas de pinturra foi feita a pincel finoo com uso da
d resina acrrílica Primaal B60A.

À esquuerda (fig. 9), aberrtura e aplicação de argamassa em
m rachaduras e à direita
d
(fig. 10), consolidação de boorda de camada pictórica
p

Apóss a consoliddação total (pintura,
(
esttuque e entrre forro), foii feita a rem
moção dos fiios de
nylonn, para em seguida seer feito o niivelamento do substraato (com maassa PVA),, para
entãoo receber o verniz de issolamento (P
Paraloide B72,
B a 8% em
m xilol).

Fig. 11 - Testee para remoção do
os fios de nylon

Fig. 12 - Vissta parcial após niivelamento e apliicação de verniz de
d isolamento

A reiintegração pictórica
p
foi feita nas llacunas com
m verniz Paraloide B722 e pigmenttos da
marcca Sennelierr de formaa imitativa, ou seja, seem uso de grafismos cromáticoss para
reproodução de tons . Algun
ns trechos m
mais desgasstados da área do céu rreceberam verniz
v
locallizado com esfumato.
Os trrechos maiss delicados desta intervvenção localizaram-se na
n assinaturra do artistaa e no
rostoo da figura central.
c
A reemoção da rrepintura do
o rosto foi registrada
r
em filme, co
om 14
minuutos.

Fig. 13 e 1 4 - Assinatura co
om repintura

Fig. 155 - Assinatura apó
ós a remoção da rrepintura. As perdas da assinatura não foram reinteegradas.

Três fases do rosto: (fig. 16) reepintura, (fig. 17)) após remoção daa repintura e (fig.. 18) com reintegr
gração pictórica

Aspecto final

Informações complementares:
A restauração iniciou em dezembro de 2009 e finalizou em março de 2010. A equipe foi
coordenada pela autora desse artigo, contratada pela firma Decato Arquitetura e
Construções. A equipe de restauradores foi composta por: Luciene Hiromi, Paula
Rocha, William Vale, Miriam Pereira, Alice Medina, Eduardo Gonçalves, além de
auxiliares.
O Palácio São Joaquim é tombado como patrimônio municipal através do Decreto
25.693 de 23 de agosto de 2005. É residência do arcebispo do Rio de Janeiro - Dom
Orani Tempesta.
A Sala da Capela possui a pintura de Carlos Oswald como decoração principal, mas é
também ornamentada com: frisos em estuque com douramento, variações cromáticas
nos paramentos verticais, móvel de altar (com revestimento em madeira, metais e
pedra), e uma pintura sobre tela sobre o altar. Com exceção dessa pintura sobre tela,
todos os demais ornamentos foram restaurados nesta intervenção. A iluminação foi
refeita, assim como foi instalado um sistema de ar condicionado, cujo maquinário
localizou-se fora do ambiente e suas saídas encontram-se na cambota, sem alteração da
arquitetura original.
Observação: O artista é atualmente mais conhecido como Carlos Oswald, porém a sua
assinatura nessa obra é Carlos Oswaldo.
Este artigo foi apresentado no IV Encontro Luso Brasileiro de Museus Casas em 2012.
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