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RESUMO: Este artigo discorre sobre a realização da restauração de uma coroa de prata do 
século XVIII, assim como as pesquisas que a viabilizaram. Os objetivos buscados foram: 
restaurar a obra para que esta tivesse novamente integridade estrutural e leitura estética 
apropriada; pesquisar e testar técnicas de restauração em metal; investigar o possível 
histórico da peça, assim como suas técnicas construtivas. Em seu desenvolvimento, foi 
possível remover as sujidades e oxidações, assim como complementar os rompimentos e 
solucionar problemas de montagem. Salienta-se que a literatura possui poucas informações 
sobre critérios e procedimentos e que a ausência de registros sobre as diversas 
intervenções encontradas na peça evidencia uma prática de restauro que não segue os 
preceitos de ética e deontologia da práxis da conservação-restauração. 
 
Palavras-chave: preservação, restauração de metal, coroa de prata 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the 18th century silver crown restoration as well as the 
researches that made it possible. The aims of this work were: the restoration of the crown so 
it would have its structural integrity and appropriate aesthetic reading restored; the research 
and experimentation of metal restoration techniques and investigate its history and its 
constructive techniques. Along its development, it was possible to remove surface grime and 
oxidation as well as consolidating its disruptions and solving its assembly issues. It is 
emphasized that the literature does not supplies details about criteria and procedures, thus 
not being clarifying. Another challenge found was the absence of registers about the several 
interventions found on the crown, which made the treatment difficult and stressed a practice 
which does not follow the praxis of ethics and deontology of conservation-restoration. 

 
KEY WORDS: preservation, restoration of metal, silver crown 
 

 
 
Introdução 

Este trabalho consiste na restauração de uma coroa de prata datada do século XVIII, 

um objeto histórico que faz parte do conjunto de pratarias brasileiro. A coroa, 

pertencente à coleção Brasiliana, faz parte de um importante acervo que contém 

objetos de arte e históricos, livros e documentos raros da UFMG doado pelo Dr. 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello em 1966. Ao consultar as 

informações coletadas pelo projeto Acervo, Memória e Arte – projeto que realizou 

um levantamento do acervo artístico e histórico da UFMG – nota-se que não há 

informação alguma sobre seu histórico ou autoria, nem detalhes sobre sua origem. 
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Um dos desafios na realização deste trabalho foi a busca de referências 

bibliográficas que embasassem uma restauração adequada, uma vez que a maioria 

dos artigos e estudos encontrados sobre a restauração de peças em metal não 

disponibiliza com detalhes os procedimentos realizados. Diante desta situação foi 

necessário realizar testes adaptando algumas práticas citadas em publicações para 

o objeto em questão. Foram também testadas adaptações de metodologias 

utilizadas em restaurações de outros suportes, tais como a aplicação de uma 

camada de interface e utilização de folha metálica como tratamento estético. 

Espera-se que, com este trabalho, a prática de restauração de metais seja 

encorajada e buscada, e que as pesquisas e procedimentos realizados, aqui 

relatados, possam esclarecer profissionais da conservação-restauração. 

A Coroa 

Em prata forjada, cinzelada e recortada, a peça apresenta 16 partes: base, seis 

querubins, seis hastes, base superior hexagonal, globo dourado e cruz. As hastes 

são atarraxadas na parte inferior com os querubins e aparafusadas no arremate 

superior que consiste numa base hexagonal metálica. A esfera é oca, achatada e 

soldada. Cruz recortada, fundida e cinzelada, fixada provavelmente por parafuso 

interno. O globo e as cabeças de querubins alados apresentam cor amarelo claro, 

indicando uma liga metálica diferenciada.  

 

Figura 1 – Coroa antes da restauração 
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A coroa apresentava sujidade generalizada e resquícios de materiais utilizados em 

polimento anterior. O suporte encontrava-se oxidado, com manchas pontuais de 

cores marrom, azul, verde e vermelho. Nas hastes havia pontos de rompimento 

localizados principalmente próximos a áreas de solda e onde há maior tensão de 

curvatura. Observou-se também perda de suporte em extremidades diversas das 

hastes e abrasões em várias regiões. Há vários pontos de solda nas hastes, 

agregando elementos de complementação em metal soldado e pinos. Sabe-se que 

parte das soldas presentes foi feita com solda prata, utilizada industrialmente, de 

acordo com informações repassadas pelo prof. Fabricio Fernandino da Escola de 

Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA/UFMG) que realizou 

essa intervenção. Observou-se também a presença de uma fita transparente flexível 

(provavelmente fita dupla-face) fixando um rompimento de uma das hastes. 

Foram realizados dois exames para determinar os metais presentes no suporte: 

determinação de densidade¹ e análise microquímica de amostras raspadas. 

A determinação de densidades foi realizada nos querubins, no ateliê, através da 

pesagem de cada um, medição de seus respectivos volumes e a utilização da 

seguinte fórmula: d = m/v, na qual “d” é a densidade em g/mL, “m” é a massa da 

peça em g e “v” o volume da peça em mL. Comparando-se o valor médio com dados 

da literatura, (CALLISTER JR, 2002) pode-se concluir que os querubins 

provavelmente são compostos de uma liga de cobre. 

As análises microquímicas por via úmida foram realizadas em duas amostras de 

hastes diferentes, uma amostra do globo dourado e três amostras raspadas de três 

querubins. Os resultados confirmaram a composição do suporte das hastes – prata – 

e apontaram que tanto o globo dourado quando os querubins são formados por uma 

liga de cobre. A coloração amarelada da liga, associada aos resultados discutidos 

acima sugerem que a liga de cobre seja o latão. 

Proposta de tratamento 

Definiram-se como prioridades a limpeza da obra, a remoção de oxidações e a 

reestruturação do suporte da peça, por razões que se aproximam do conceito de 

restauração definido por BRANDI: preservação da matéria da coroa para que esta 
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possua uma vida útil maior e recuperação da sua unidade potencial² para que possa 

ser usufruída como obra de arte e objeto histórico. 

As sujidades, presentes tanto no exterior como no interior da peça comprometem a 

sua leitura pois alteram as informações cromáticas, assim como a percepção das 

formas e decorações. A oxidação do suporte – a prata – apesar de ser passiva³, 

interfere, assim como as sujidades, na fruição das informações presentes na peça. 

Além de sua potencialidade artística, o trabalho de conservação e restauração deve 

visar também à preservação do aspecto histórico da peça.  

Representando uma ameaça ao status estético-histórico da peça, os problemas 

estruturais encontrados são a maior preocupação neste trabalho, uma vez que os 

rompimentos, deformações e intervenções anteriores comprometem a permanência 

da peça em sua totalidade ao longo do tempo. Com sua materialidade em risco, 

observa-se a urgência da recuperação deste suporte através da complementação 

das áreas de rompimento.  

Conforme dito anteriormente, parte dos problemas encontrados na coroa é 

proveniente de intervenções anteriores, como, por exemplo, os diversos pontos de 

solda encontrados nas hastes. Entretanto, não foi encontrado nenhum dado sobre 

estas intervenções, com exceção de um dos tipos de solda utilizada pelo prof. 

Fabricio Fernandino. Esta falta de registros não só dificulta o conhecimento pleno da 

peça como reflete um quadro no qual práticas inadequadas de restauração são 

realizadas no patrimônio nacional, não seguindo a ética e a deontologia da práxis da 

conservação-restauração. 

A determinação das condições de conservação de uma peça e a documentação de 

procedimentos de conservação/restauração auxiliam na realização de futuras 

intervenções e medidas de conservação, além de aumentarem o conhecimento 

sobre a mesma pela sociedade e profissionais responsáveis através da 

compreensão de seus aspectos estético, histórico e material, mantendo-se 

registrado todo o processo de intervenção que foi realizado, em todos os seus 

estágios. 
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Ao desenvolver uma proposta de tratamento, atentou-se para que, além das 

questões já citadas anteriormente, os processos e materiais escolhidos fossem 

compatíveis e adequados aos materiais constituintes da obra. 

Uma das medidas mais importantes tomadas para o tratamento desta peça foi a 

decisão de não se utilizar soldagem para a complementação de áreas de 

rompimento. A soldagem, que à primeira vista aparenta ser o processo mais 

adequado e elementar para a complementação de metais pode ser, para obras de 

arte, uma futura causa de deterioração. Observou-se que a maioria das áreas de 

rompimento e desgaste na coroa encontra-se próxima a áreas de soldagem. 

FIGUEIREDO JÚNIOR (2012) explica que o conhecimento da microestrutura dos 

metais é essencial para se compreender as propriedades dos metais, assim como 

as suas degradações.  

Segundo JUNIOR (2012, p. 24), os metais são constituídos de átomos que se 

mantém unidos através de uma ligação metálica. Devido à mobilidade de sua nuvem 

de elétrons (e também devido aos planos de deslizamento presentes em estruturas 

cristalinas), é possível que o metal seja conformado sem que se quebre. Algumas 

técnicas de conformação (como a soldagem) necessitam do calor e a escolha da 

temperatura nestes processos é um dos fatores que determinarão o tamanho dos 

grãos do metal. Define o grau de dureza do metal o tamanho do grão formado, 

sendo que um metal de grãos pequenos é mais duro e mais tenaz (resiste a 

quantidades de energia sem se romper). 

Ao soldar-se um metal, obtém-se uma região de maior tenacidade, principalmente se 

o utilizado na solda for uma liga metálica (aumento de resistência por solução 

sólida). Ao ser submetida à solda, a região em questão é aquecida e, dentro de um 

período de tempo, sofre recristalização ao resfriar-se. Neste processo formam-se 

novos grãos que substituem os previamente existentes, sendo estes mais refinados, 

conferindo à região uma nova tenacidade. Entretanto, a área circundante, por não 

ter sido submetida ao mesmo processo, mantém a configuração anterior de seus 

grãos, gerando uma diferença de resistências e uma consequente fragilização da 

região original (CALLISTER JR, 2002, p. 121-125). Complementa-se uma área, 

comprometendo-se, no entanto, todo o entorno da região, criando zonas de 
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degradação. Em peças industriais este problema é contornado pelo aquecimento 

gradual da peça inteira ou de regiões vizinhas à área a ser soldada. Isto não pode 

ser feito em uma obra de arte já que o aquecimento de áreas vizinhas pode causar 

danos desnecessários. 

Além do risco eminente das áreas circundantes às regiões soldadas, há também a 

irreversibilidade de tal tratamento, que adiciona permanentemente um material não 

pertencente à obra e altera significativamente seu aspecto. Nesse sentido, BRANDI 

(2008), afirma que: 

Uma lacuna, naquilo que concerne à obra de arte, é uma interrupção 
no tecido figurativo. Mas contrariamente àquilo que se acredita o 
mais  grave, em relação à obra de arte, não é tanto aquilo que falta, 
quanto o que se insere de modo indevido. (BRANDI, 2008, p. 48,49). 

 

 Apesar de referir-se a lacunas em pinturas, o trecho acima explicita um dos 

problemas da peça, proveniente da presença das soldas: elas promovem 

interrupção do tecido figurativo como “corpos estranhos” que interrompem a leitura 

estética da obra.  

Diante das razões citadas acima, optou-se por testar adesivos na complementação 

das áreas de rompimento, assim como ASDERAKI-TZOUMERKIOTI (2008), que 

utilizou uma resina epóxi (Araldite 2011 A+B) como adesivo de complementação das 

alças de uma urna de bronze. Este tipo de resina permite sua remoção no futuro, 

sem causar dano à obra em conformidade com o princípio da reversibilidade de 

BRANDI. 

Dessa forma, os tratamentos propostos foram: limpeza, complementação e fixação 

dos elementos que apresentavam rompimento, apresentação estética e aplicação de 

camada de proteção. 

Para a limpeza da peça e remoção de manchas de oxidação optou-se pela limpeza 

mecânica e química com banhos de tiouréia que, apesar de poder ocasionar 

manchas no suporte, remove em sua totalidade os produtos de oxidação DIAZ 

(2005). 



 
 

1393 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

O uso do verniz Paraloid® B72 sobre toda a coroa foi indicado com a finalidade de 

minimizar as degradações que a umidade, poluentes e reagentes possam causar. 

Além disso, esse verniz promove uma interface entre os elementos originais da 

coroa e os provenientes das intervenções seguintes. 

É importante frisar que a escolha do Paraloid® B72 foi feita considerando os testes 

de degradação realizados por GONZÁLEZ e LEAL (2008) com diversos tipos de 

adesivos/produtos utilizados como camada de proteção. Nesse estudo o Paraloid® 

B-72 apresentou maior estabilidade em flutuações de temperatura, umidade relativa 

do ar, exposição excessiva à luz artificial e solar. 

A presença de inúmeros pontos de solda nas hastes da coroa representa uma 

ameaça à integridade estrutural e estética da peça. Por isso, conforme explicitado 

anteriormente, optou-se pelo uso da resina epóxi como elemento de fixação e 

complementação. 

A seguir, para promover melhor entendimento do tratamento proposto, apresenta-se 

a descrição das etapas de intervenção realizadas.  

Intervenções realizadas 

A limpeza inicial foi feita com uma trincha macia para remover sujidades soltas da 

superfície da coroa. Uma massa de coloração amarelada aderida em uma das 

hastes foi removida mecanicamente com um bisturi. Durante esta etapa foi 

encontrada uma fita dupla face atrás de uma área de rompimento, que foi removida 

com pinça e bisturi após o faceamento da parte posterior (papel japonês de baixa 

gramatura e cola de coelho a 10% em água).  

Foi realizado um teste com swab de algodão com água deionizada no interior da 

base e no globo da coroa e observou-se que a camada de sujidade foi sensibilizada 

e removida. Dessa forma, uma limpeza com água deionizada e swab de algodão foi 

feita em todo o exterior.  

Para limpar o interior da coroa foi necessária sua desmontagem. Todas as áreas de 

rompimento e fragilidade foram faceadas com papel japonês de baixa gramatura e 

cola de coelho a 10% em água. Com a secagem dos faceamentos, a coroa foi 
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desmontada e armazenada em uma cama de ethafoam forrada com melinex e 

perlon. Uma vez desmontada, a limpeza com água deionizada foi feita no restante 

da coroa, assim como em seus parafusos e porcas.  

De acordo com os artigos de DIAZ (2005), o banho de tiouréia é recomendado para 

a remoção de oxidações em prata, uma vez que isto ocorre sem a remoção de 

partículas do suporte. Ele indica o banho de imersão em tiouréia a 5% em água 

deionizada, assim como seu uso em solução ácida, com ácido fosfórico. Como não 

havia em nenhum dos artigos especificações detalhadas sobre os procedimentos, 

realizamos testes com a solução de Tiouréia a 5% em água deionizada e diferentes 

formas de aplicação.  

O primeiro teste foi realizado com um swab de algodão. Este foi friccionado na 

região selecionada e observou-se que a oxidação da base foi removida rapidamente. 

O segundo teste foi realizado com compressa de algodão molhado na solução que 

permaneceu no local selecionado (base da coroa) por 3, 6 e 26 minutos. Com 3 

minutos de compressa, não houve remoção da oxidação. Com 6 minutos a oxidação 

foi sensibilizada, mas sua remoção aconteceu somente com a fricção do algodão. 

Com 26 minutos houve remoção completa da oxidação com uma leve fricção do 

algodão. 

O terceiro teste foi realizado em uma nova região do interior da base (ao lado da 

região dos testes anteriores). Foi aplicada uma compressa com a solução de tiouréia 

por uma hora e observou-se que a oxidação foi removida e a região ficou 

amarelecida. Esta foi, então, lavada com água, bucha amarela e sabão de coco. 

No quarto teste foi aplicada uma compressa em toda a face exterior de uma das 

hastes que permaneceu por 30, 35, 40, 45 e 60 minutos. Como os resultados dos 

testes com compressa não foram satisfatórios, optou-se por testar o banho por 

imersão completa na mesma haste. Este foi realizado por 5, 10, 12, 15, 18 e 21 

minutos. Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 
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Figura 2 – Tabela de resultados do quarto teste de remoção de oxidações 

Seguiu-se então com a remoção noutra haste com compressa de tiouréia que, com 

10 minutos, removeu satisfatoriamente as oxidações. Entretanto, após 24 horas os 

locais limpos com a tiouréia apresentaram manchas amareladas irregulares e 

escurecimento, que se agravaram com 48 horas.  

 

Figura 3 – Haste manchada após 48 horas do banho 

Foram dados banhos com água deionizada e colocadas compressas de água na 

área manchada da base, mas nenhum dos procedimentos suavizou as manchas. 

Em seguida, testes foram realizados para a remoção das manchas. Para tal, testou-

se: fricção de algodão seco e molhado com água deionizada, limpeza com algodão e 

solução de ácido acético a 2% em água e remoção mecânica com borracha 

adaptada ao Dremel. O primeiro teste não suavizou as manchas; o segundo as 

removeu, sendo necessária muita fricção; o terceiro teste removeu completamente 

as manchas, o restante das oxidações e deu polimento ao metal. Dessa forma, 

optou-se pela limpeza mecânica para a remoção do restante das manchas e das 

oxidações nas demais hastes. 
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Foram realizados novos testes de remoção com o banho de tiouréia ácida (com 

adição de ácido fórmico até a solução atingir pH 4), imersões mais curtas e 

conjugadas com a limpeza com swab. Além disso, foi adotado o processo de banhos 

e remoção de tiouréia citado por Glenn Wharton, que consiste em uma lavagem com 

Triton X-100 e água deionizada, seguida de um banho de 60 minutos em água 

deionizada, com trocas constantes de água, seguindo-se outra lavagem com Triton 

X-100, enxague abundante com água deionizada e limpeza com álcool puro e 

algodão (WHARTON, 1989). Esta nova metodologia foi testada em duas hastes e na 

base, sendo que a remoção de oxidações nas hastes foi atingida com sucesso. 

Depois de alguns dias, as áreas limpas anteriormente novamente apresentaram 

amarelecimento, sendo necessária uma segunda limpeza mecânica.  

O lápis borracha Ecole® foi testado e, apesar de um pouco abrasivo, removeu o 

restante das oxidações em áreas de sulco que a borracha de polimento não 

alcançava. 

Testou-se no verso de alguns querubins a borracha de cerâmica (com o Dremel) e o 

lápis-borracha. O primeiro foi muito abrasivo, removendo a camada dourada. O 

lápis-borracha, por ser menos abrasivo, foi usado com leveza para suavizar as 

manchas nos querubins. Não foi realizado nenhum procedimento no globo dourado, 

que possuía poucas manchas escurecidas e era muito sensível ao lápis-borracha. 

No restante da peça, como medida finalizadora, foi utilizado um bisturi para a 

remoção de oxidações pontuais. 

Aplicou-se nos parafusos e peças de montagem uma camada fina de Paraloid B72 a 

20% em acetona. Porém, seu uso foi interrompido, tendo-se observado a formação 

de um filme grosso indesejado. No restante das peças da coroa, aplicou-se uma 

camada fina de Paraloid B72 a 15% em Xilol, com exceção das áreas próximas 

àquelas de rompimento (medida adotada para os testes de complementação).  

Como descrito anteriormente, optou-se por complementar as partes da coroa com 

Durepóxi® que, além de ser uma resina epóxi, apresenta coloração acinzentada 

(semelhante à do metal), fácil remoção e boa trabalhabilidade. Foram realizados três 

testes com o adesivo, preparado da forma como é indicada pelo fabricante 
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(proporção de 1:1 das massas branca e preta): uma pequena quantidade foi 

aplicada numa área de solda sem Paraloid, em uma área de suporte (prata) sem 

Paraloid e em uma área de suporte (prata) com Paraloid. Então foi testada sua 

remoção com uma espátula odontológica e observou-se que as massas colocadas 

nas regiões sem Paraloid tiveram baixa adesão. Já a massa aplicada na região com 

Paraloid apresentou boa adesão e resistência maior ao toque da espátula. Aplicou-

se então Paraloid B72 a 15% em Xilol no restante das áreas de complementação.  

Em seguida, foram complementadas as regiões de pequenos rompimentos e 

finalmente as áreas de grandes rompimentos ou rupturas completas. Após a cura do 

adesivo foi utilizada a ponta de vídea adaptada à micro retífica (Dremel) para retirar 

as irregularidades desta massa de complementação e tornar as superfícies lisas e 

homogêneas.  

A massa de complementação necessitou de um tratamento estético para que se 

integrasse melhor à peça. Desta forma, folhas de prata foram aplicadas sobre o 

material, coladas com PVA neutro diluído em água deionizada (solução de 1:1) e 

sem receber polimento. 

Devido à tendência da prata a manter-se como catodo, ou seja, de receber elétrons, 

(CALISTER JR, 2000, P. 392,393), são provocadas reações de oxidação em 

produtos em contato direto com ela, que se comportam como anodos (doam 

elétrons). A cera microcristalina é um material inerte que não reage com o metal e o 

isola, protegendo-o de sujidades, umidade e qualquer outra partícula, sendo a 

escolha ideal para ser utilizada como camada de proteção (COSTA, 2000, p.80). Foi, 

dessa forma, aplicada uma fina camada do material em todas as partes da coroa 

(com exceção das áreas com folha de prata). Como encontrava-se diluída em 

aguarrás, a cera possuía aspecto cremoso, sendo facilmente aplicada com uma 

esponja macia. Após sua secagem, utilizou-se um pedaço de tecido de algodão para 

polir a cera, devolvendo ao metal seu brilho. 

Nas áreas de folha de prata optou-se por utilizar uma fina camada de Paraloid B72 a 

15% em Xilol, pois a aplicação de cera e seu polimento provavelmente removeriam a 

folha. 
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Após a secagem da camada de proteção, a coroa foi remontada de baixo para cima. 

As hastes foram fixadas na base com os querubins e, em seguida, fixou-se a parte 

superior (cruz). 

 

Figura 4 – Coroa após restauração 

Conclusão 

Salienta-se que as experiências com o uso da Tioureia foram importantes para a 

avaliação de sua aplicabilidade na limpeza dos objetos em prata, uma vez que os 

artigos existentes não indicam com clareza as aplicações práticas desse produto. Os 

resultados do processo alertaram para os riscos referentes às propriedades desse 

composto que provocam o surgimento de manchas amareladas e escurecidas de 

difícil remoção. Diante disso não se recomenda o uso da Tioureia.  

O uso da folha de prata como recurso para a apresentação estética das áreas de 

complementação foi eficaz, pois proporcionou um equilíbrio visual adequado à coroa 

e abre possibilidades de estudos específicos nesse campo.  

Salienta-se que uma documentação detalhada de intervenções desta obra, assim 

como todas as demais obras a serem conservadas ou restauradas deve sempre ser 

mantida e preservada. 
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NOTAS 
 
1 – Este teste foi realizado com a orientação do prof. João Cura D’ars Figueiredo Júnior 

2 - Cesare Brandi coloca que “[...] a obra de arte, não constando de partes, ainda que fisicamente fracionada, deverá continuar 

a subsistir potencialmente como um todo em cada um de seus fragmentos e essa potencialidade será exigível em uma 

proposição conexa de forma direta aos traços formais remanescentes, em cada fragmento, da desagregação da matéria.” 

(BRANDI, 2008, p. 46) 

3 - A oxidação de um metal pode ser chamada de passiva quando, ao se desenvolver, retarda ou interrompe a sua corrosão.  

“Caso a camada seja formada por um material insolúvel no meio corrosivo, não seja porosa e seja auto-regenerável, [...] ela 

pode impedir a corrosão tornando o metal passivo. Este fenômeno é conhecido como passivação [...]” (FIGUEIREDO 

JÚNIOR, 2012, p. 153). 
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