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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar e elaborar procedimentos para a 
proposição de ações de restauração para uma imagem sacra. O patrimônio religioso que é um 
elemento artístico do período barroco pertence ao acervo de bens culturais da Universidade de 
Taubaté. A preservação e restauro da peça sacra requer cuidados especiais, pelo tempo de 
uso e de seu estado de deterioração, necessita de intervenção mínima, buscando a 
durabilidade e a compatibilidade dos materiais utilizados, em respeito á integridade histórica da 
obra. O processo de desenvolvimento da pesquisa envolveu: pesquisa bibliográfica; 
catalogação e inventariação da obra de arte; registro fotográfico; a análise e a avaliação 
técnica construtiva dos elementos e dos fragmentos da peça; a análise e a avaliação dos 
materiais; a seleção de parâmetros e métodos para as ações das futuras intervenções e a 
restauração do objeto. A peça de valor sacro-religioso, símbolo do catolicismo é composta por 
uma imagem de Cristo, com a composição em metal, a imagem é fixada numa cruz de 
madeira, revestida com uma pigmentação na coloração predominantemente de azul e dourado. 
A peanha de argila oca, na forma esférica, elemento com maior deterioração, após a ruptura do 
material gerou 15 fragmentos que são possíveis de identificação e outros em menores 
dimensões que até o momento não são identificados (NPPC,2014). O procedimento da 
pesquisa foi iniciado com a identificação de todos os pontos de deterioração da obra de arte e 
posteriormente, a catalogação dos fragmentos da peça, observando detalhadamente suas 
características físicas, por meio de uma analise técnica. Logo após efetuou-se uma análise 
visual de reconstituição da peça histórica. Tal processo foi registrado passo a passo através da 
utilização de uma câmera fotográfica digital de alta resolução. Após a elaboração do estudo de 
tipos de argila e de composição do material procurou-se identificar o matéria que mais se 
aproxima da pigmentação utilizada na peanha original e, sua melhor resistência. Na próxima 
etapa realizaram-se os testes de: composição, aderência e resistência. Como primeiros 
resultados a pesquisa apresenta: registros fotográficos de aproximadamente 400 fotos, 
contendo imagens desde o momento de recebimento da obra de arte, a catalogação de 
deterioração até os testes realizados com as argilas. Com base nas análises dos 
procedimentos conclui-se que a mistura de argila terracota com a argila vermelha é a que 
possui maior aderência e a melhor coloração do material existente. Portanto baseado neste 
resultado as ações de restauração serão iniciadas junto á obra de arte, considerada patrimônio 
histórico-religioso com características estéticas do período do barroco. 


