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RESUMO 
Este artigo, que baseia-se no Trabalho de Conclusão de Curso da autora, sob orientação do 
Prof. Me. Humberto Farias de Carvalho, tem como objetivo examinar os critérios existentes 
na literatura a respeito da reintegração cromática, etapa essencial do processo de 
intervenção de conservação-restauração, que geralmente se apresenta em segundo plano, 
em artigos e pesquisas. Notando a quantidade limitada de artigos e livros disponíveis 
gratuitamente sobre o assunto – seja online ou em bibliotecas públicas do Rio de Janeiro –, 
a autora faz uma breve compilação das técnicas e dos materiais disponíveis para realização 
de reintegração cromática e faz uso destas em um estudo de caso, em que busca a 
comprovação da viabilidade das decisões tomadas, seus pontos positivos e negativos e sua 
adequação a diferentes tipos de obra. 
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ABSTRACT 
This article, based on the author’s Final Thesis, under advice from Prof. MA Humberto Farias 
de Carvalho, aims at examining the existing criteria available in literature concerning loss 
compensation, an essential stage in a restorative intervention, which is generally presented 
in the background of articles and research papers. Upon noticing the limited amount of 
articles and books available for free on this subject – be it online or in Rio de Janeiro's public 
libraries – the author intends to briefly compile the techniques and materials available for 
reintegration and to make use of such in a case study, seeking to proof the viability of the 
decisions taken, its positive and negative points, and its adequacy to different kinds of works 
of art. 
 
KEYWORDS 
Conservation, restoration, loss compensation, reintegration, inpainting. 



 

 
DINIZ, Joana da Fonseca. Um estudo sobre a reintegração cromática: uma possibilidade de diretrizes, In Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1164-1179. 

1165 

Introdução 

A reintegração cromática é a parte estética da conservação-restauração: é ela que 

estabelece a imagem final da obra, devolve sua unidade formal e facilita a sua 

apreciação, compreensão e uso. Portanto, é a parte mais visível e perceptível de 

uma intervenção, especialmente para o público leigo. Uma pequena área de 

reintegração inadequada pode vir a destruir a fruição de uma obra como um todo.1 

Ainda assim, este é um assunto pouco explorado na literatura da área de 

conservação-restauração, quando comparado a outros tópicos: em artigos de 

estudos de caso, por exemplo, é comum que a reintegração seja apenas citada, mas 

não explicada ou justificada, e sequer a técnica usada seja abordada; em geral, fala-

se apenas dos materiais utilizados – isso quando chega a tanto. 

Em fazer buscas sobre o tema, ao longo de sua graduação, a autora acreditava que 

esse panorama de escassez de fontes fosse apenas brasileiro, porém ao realizar 

pesquisas mais abrangentes, em função de seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

ela constatou que mesmo no contexto internacional não há fartura de material 

bibliográfico sobre esse assunto: 

Não há muitas publicações sobre assuntos concernentes à 
reintegração. Um outro problema é que no curso dos estudos da 
conservação-restauração a reintegração raramente é uma matéria 
separada de estudo ou prática. Parece que a reintegração é muito 
mais presente na prática que na teoria. Enquanto é normal terminar 
trabalhos de restauração com reintegração, na maior parte dos 
artigos isso é muito mais mencionado que amplamente descrito. 
(GRENDA, 2010, p. 3; tradução da autora) 

Livros sobre o assunto são raros: há livros no exterior, no entanto estes não existem 

em versão digital, são difíceis de se encontrar à venda pela internet, muitos estão 

esgotados ou inexistem nas bibliotecas públicas da cidade do Rio de Janeiro. 

Na internet há artigos gratuitos, ainda que poucos. O número é ainda mais reduzido 

caso busque-se apenas em língua portuguesa: artigos brasileiros são dificilmente 

encontrados e artigos portugueses existem, mas não atendem a todas as demandas 

que o tema suscita. No entanto, existe um bom número de artigos pagos – inclusive 

de grandes nomes –, cujos altos preços não são condizentes com a realidade 

mediana de um estudante universitário.2  
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Essas informações também evidenciam que, sem o domínio de línguas estrangeiras, 

um pesquisador não encontra grandes informações sobre o tema. Por outro lado, a 

pluralidade de origem das referências gera uma consequência interessante: 

evidenciam-se os conflitos ideológicos entre os métodos cada país. 

É preciso sublinhar que o escopo temático do trabalho englobou apenas pinturas de 

cavalete de meados do século XIX a meados do século XX. Do mesmo modo, o 

nivelamento, apesar de sua importância para o sucesso da reintegração, também 

não entrou no escopo: são inúmeras as suas composições possíveis, as maneiras 

de aplicação e os efeitos gerados. Este artigo abordará superficialmente a pesquisa 

bibliográfica, focando-se no estudo de caso e na exposição de seus resultados. 

Da reintegração 

A reintegração cromática é uma operação estética executada em uma obra, a fim de 

melhorar sua leitura e completar a unidade de sua imagem, uma vez que esta esteja 

alterada ou danificada. Independentemente da técnica selecionada para sua 

execução, o respeito pelo original é absoluto: a reintegração deve se limitar 

exclusivamente às áreas lacunares existentes na obra,3 ser realizada com materiais 

que permitam a retratabilidade da obra no futuro, que não causem danos à pintura 

circundante à lacuna e à obra como um todo e que sejam reconhecíveis, ou seja, 

diferentes do material usado originalmente pelo artista. 

Das técnicas e materiais 

Existem várias técnicas de reintegração cromática, cada uma delas com suas 

possibilidades e com diferentes efeitos resultantes. Quando bem executadas, seus 

resultados não interferem na fruição do espectador e têm pouco efeito no valor 

intrínseco da pintura. Para a seleção da técnica a ser usada, deve-se levar em conta 

o efeito pictórico desejado e o comportamento dos materiais. Além disso, o estilo da 

pintura, a textura da superfície e o tamanho e a localização das perdas também 

devem ser levados em conta. 

As técnicas de reintegração cromática podem ser miméticas ou diferenciadas, isto é, 

visíveis com alguma facilidade a olho nu, ainda que à distância seja obtida 

integração da perda. Ainda assim, o grau de reintegração, que é a relação entre o 

resultado que é obtido pela reintegração executada e a pintura original, pode variar: 

o grau zero seria a ausência de reintegração, e o grau máximo seria quando lacuna 
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e original fossem de difícil identificação, o que não necessariamente significa uma 

reintegração mimética (BERGEON-LANGLE E CURIE, 2009, p. 846). 

Existe também a possibilidade de não reintegração: deste modo, o valor histórico e 

de antiguidade da obra é levado em consideração acima de qualquer outro, 

deixando à vista os danos que a obra sofreu com o passar do tempo. 

Os materiais usados na reintegração cromática constituem-se de pigmentos e 

aglutinantes, assim como as tintas usadas pelos autores das obras. A diferença é 

que os materiais de reintegração devem ser estáveis, reversíveis, versáteis, 

compatíveis e adequados para o uso em uma ampla gama de estilos e técnicas. 

Devem também ser mais frágeis que os materiais originais, além de elásticos, pois 

caso sejam mais fortes do que a camada pictórica original em coesão ou adesão, 

podem causar tensões no contorno da lacuna, por ocasião de mudanças nas 

condições ambientais, e, caso sejam rígidos, podem craquelar. Para a escolha, 

deve-se levar em conta o brilho da pintura (o que influencia a escolha dos 

aglutinantes) e a transparência ou opacidade dos pigmentos. Nenhum aglutinante é 

perfeito, todos apresentando vantagens e desvantagens, devendo ser feita a escolha 

de acordo com a obra a ser tratada. Outro ponto importante é a solubilidade: para 

remover um material por dissolução, ele deve ser solúvel em um solvente que não 

afete a camada pictórica original. 

Do estudo de caso 

A reintegração cromática é um ato crítico de interpretação. Portanto, é essencial que 

esteja contextualizada dentro da realidade concreta da obra a ser restaurada. Para a 

execução de uma boa reintegração cromática – aliás, de um bom trabalho de 

conservação –, é de suma importância que seja feita uma pesquisa sobre a obra, 

sua análise formal e processual, olhar outras pinturas do mesmo artista. Possuir 

conhecimentos de história da arte e de pintura é, portanto, uma exigência para a 

realização de um bom trabalho de conservação de pinturas. 

Após a pesquisa sobre as características e especificidades da obra e de seu autor,4 

devem ser analisados também os danos que a obra sofreu, especialmente os tipos 

de perda da camada pictórica, sua quantidade, tamanho e localização: apenas 
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levando em conta esse conjunto de fatores é que pode ser feita a escolha da técnica 

e do material a serem utilizados na intervenção. 

A obra (Figura 1) que serve de estudo de caso pertence ao acervo da família 

Campofiorito, que está na reserva técnica localizada em um anexo do Solar do 

Jambeiro, Niterói. Havia alguns anos, devido ao seu avançado estado de 

deterioração, que a obra encontrava-se no Centro de Conservação de Bens 

Culturais (CCBC) para procedimentos de conservação e restauração. As 

intervenções emergenciais já haviam sido executadas, faltando apenas a parte 

estética da restauração. 

 
Figura 1: a obra antes da intervenção de reintegração cromática. Quirino 
Campofiorito (1902-1993), Concurso para prêmio de viagem, 1929, óleo 
sobre tela, 100 x 75 cm, assinado e datado no verso: "Q. Campofiorito | 

Concurso para Prêmio de Viagem | 1929", coleção particular. Fonte: 
fotografia da autora, 2015. 

 

Quanto ao estado de conservação da obra antes das intervenções, havia uma grave 

infestação de xilófagos em seu chassi, tendo os insetos consumido também partes 

do suporte têxtil, o que provocou uma situação de grande fragilidade e gerou 

lacunas durante o processo de reentelamento. Havia também uma grande perda no 

quadrante superior direito, além de abrasões, de craquelês de contração e perdas 

de velaturas pela obra. Felizmente, a figura principal ficou quase ilesa de todos 

esses danos, que não afetaram qualquer elemento que gerasse questionamentos 

quanto ao que poderia haver no local: a intervenção de reintegração pode tratar 

apenas de completar a forma das perdas. 
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A proposta de execução desse estudo de caso foi a experimentação das técnicas e 

materiais pesquisados, observando suas vantagens, suas desvantagens e 

verificando quais deles apresentavam um grau de reintegração mais adequado para 

a obra em questão. 

A reintegração mimética5 (Figura 2) foi realizada buscando reproduzir a estrutura das 

camadas da pintura, com algumas misturas de cor na paleta, para alcançar a 

tonalidade das áreas ao redor. A execução desta técnica não é das mais simples, e a 

possibilidade de erro é bastante grande, mesmo quando o restaurador tem boa 

noção das cores utilizadas na pintura, sendo por vezes necessário proceder por 

tentativa e erro, até atingir a cor certa. Outra dificuldade encontrada foi o controle da 

quantidade de aglutinante necessária para controlar o brilho da área de reintegração. 

Os resultados foram bastante satisfatórios, proporcionando uma reintegração 

bastante discreta, talvez imperceptível ao olhar desatento, ou que não tenha 

conhecimento da extensão das lacunas da obra. 

 
Figura 2: exemplo da reintegração mimética. Fonte: fotos da autora, 2015. 

 

A velatura (Figura 3) não é uma técnica de reintegração em si: é uma possibilidade 

da pintura que foi adaptada para o uso na reintegração de áreas delicadas, como 

áreas de abrasão e de perda das velaturas originais. Essa técnica é intrinsecamente 

mimética, não podendo deixar marcas como pontos ou traços, pois isso perturbaria 

sua transparência e discrição. Assim, é aplicada uma camada fina, em traços que se 

mesclam e que perdem sua característica gráfica, apenas unindo as áreas de 

velatura onde havia manchas e perdas óbvias. Para sua execução, foi feita uma tinta 

com uma quantidade de verniz muito maior do que a de pigmento, translúcida, 

perfeita para completar as velaturas perdidas. O tom adequado por vezes foi 

alcançado com cores puras, por outras com cores misturadas na paleta. O resultado 

foi bastante satisfatório, de alto grau de reintegração, bastante imperceptível e 

cobrindo perdas que chamavam a atenção do olhar do observador. 
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Figura 3: exemplo da reintegração com velaturas sobre as perdas de 

velaturas. Fonte: fotos da autora, 2016. 

 

O tom neutro6 não foi executado na obra pois trata-se de uma técnica em franco 

desuso em pinturas de cavalete, especialmente uma sem lacunas massivas ou em 

elementos-chave, que poderiam justificar seu uso. Além disso, é uma técnica 

bastante conhecida, não havendo sequer um caráter de infrequência ou curiosidade 

que justificasse sua inclusão prática no trabalho. 

O subtom7 (Figura 4) foi utilizado em seu contexto de uso mais recorrente: reintegrar 

craquelês de contração. Sua execução não apresentou grandes dificuldades, sendo 

necessário apenas elencar uma cor ou mistura de cores que corresponda, de 

maneira menos saturada, ao tom geral da área circundante à lacuna e aplicá-la. O 

maior cuidado foi não ultrapassar a pequena área das lacunas. Os resultados 

permitem a integração à distância, porém, observando-se a obra de perto, ficam 

nitidamente visíveis as fendas dos craquelês, não havendo um alto grau de 

reintegração, o que causa certo incômodo, devido à diferença de tons. 

 
Figura 4: exemplo de aplicação de subtom a craquelês prematuros. Fonte: 

fotografias da autora, 2015. 

 

O tratteggio8 (Figura 5) fé uma técnica cuja execução não pode ser feita 

apressadamente, já que é necessário um tempo de secagem para a tinta. De outra 

maneira, as camadas traços se misturariam fisicamente, em vez de opticamente. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios, com um bom grau de integração, apesar de o 

tracejado causar uma vibração levemente incômoda, quando visto de uma distância 

da obra entre média e próxima, como uma "chuva", em áreas de pinceladas pouco 
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marcadas, como é o caso da pintura em análise. Essa técnica foi criada tendo em 

mente pinturas a têmpera e afrescos, cujas pinceladas são constituídas por 

pequenos traços, devido à rápida secagem dos aglutinantes de suas tintas. Em uma 

obra a óleo, como a em estudo, com pinceladas mais fluidas e com o agravante de 

não ter grandes dimensões, essa técnica gera um leve estranhamento, uma vez que 

o observador repare nos traços. 

 
Figura 5: exemplo de reintegração com tratteggio usando apenas cores 

puras. Fonte: fotografias da autora, 2015. 

 

Para a seleção cromática9 (Figura 6) foram selecionadas três cores puras para 

serem usadas na reintegração, que segue as direções indicadas pelas pinceladas. 

Assim como o tratteggio, essa não é uma técnica cuja execução apressada 

funcione, já que a secagem da tinta também é necessária para que não haja a 

mistura física das diferentes camadas de traços. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, tendo sido obtido um bom grau de integração, apesar de o tracejado 

também causar uma vibração levemente incômoda, ainda que não se assemelhe 

tanto a uma "chuva" quanto no tratteggio. A causa dessa sensação é a mesma 

descrita em relação àquela técnica. 

 
Figura 6: exemplo de reintegração com seleção cromática. Fonte: 

fotografias da autora, 2015. 

 

A abstração cromática10 (Figura 7) foi uma técnica experimentada muito mais a título 

de curiosidade – já que é pouco conhecida no Brasil – do que como possibilidade de 

intervenção em uma pintura como a em estudo. Sua execução exige prática, para 
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que os traços não fiquem em um cruzamento grosseiro e inorgânico. Por isso, o 

resultado foi duro e defeituoso, especialmente se observado de perto. Ainda assim, à 

distância obtém-se uma vibração cromática que assemelha-se à da técnica bem 

executada. O resultado foi insatisfatório não apenas por causa da execução 

grosseira, mas também pela intensa vibração gerada, que chegava a competir com a 

pintura original, o que poderia se justificar e até alcançar um bom grau de integração 

em uma lacuna muito grande ou em uma área vital de perda. 

 
Figura 7: exemplo de aplicação de abstração cromática. Fonte: fotografias 

da autora, 2016. 

 

O pontilhismo11 (Figura 8) foi usado em três possibilidades técnicas: apenas com 

cores primárias, com cores puras ou misturadas e com misturas feitas na paleta. 

Essa técnica também exige um tempo de secagem da tinta entre as aplicações de 

camadas de pontos. O pontilhismo é uma técnica muito versátil, que permite 

grandes variações de grau de reintegração. Com o pontilhismo em cores primárias, 

esse grau é um pouco menor, mas as duas outras possibilidades permitem um alto 

grau, por vezes assemelhando-se a uma reintegração mimética. O resultado foi 

bastante satisfatório, pois os pontos mesclaram-se bem com as pinceladas originais. 

Há integração da imagem, quando vista à distância, e, mesmo quando observada de 

perto, a reintegração aparece sutil e delicada, com o pontilhado permanecendo à 

vista – aliás, existem áreas em que a reintegração é quase imperceptível –, mas sem 

gerar estranhamento. 

 
Figura 8: exemplo de pontilhismo feito com misturas na paleta para chegar 

ao tom das áreas de entorno. Fonte: fotografias da autora. 
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Os pigmentos12 e os vernizes13 utilizados na confecção de tintas foram todos 

fornecidos pelo CCBC, sendo os mesmos utilizados por seus profissionais. Foram 

usados Paraloid B72 e Laropal A81, as resinas mais utilizadas para a reintegração. A 

secagem de ambos os vernizes é bastante rápida, não exigindo grande espera para 

que uma nova camada de tinta possa ser aplicada, tornando-os bastante práticos. 

O Paraloid B72 é o verniz mais indicado e mais usado na preparação de tintas para 

reintegração (CALVO, 2002, p. 292). Mistura-se o verniz com os pigmentos na paleta 

até a obtenção da textura desejada, levemente encorpada e de aplicação fácil nas 

lacunas, sendo seu uso bastante confortável. A maior dificuldade foi o acerto do 

brilho adequado para a reintegração. É bastante fácil obter um resultado fosco ou 

exagerar no verniz e obter um resultado muito brilhante. Quando se obtém uma 

reintegração fosca, é possível adicionar uma camada de verniz puro, quando ela 

seca, na tentativa de equilibrar o brilho. Caso a reintegração fique brilhante demais, 

a melhor opção é removê-la e executá-la novamente, uma vez que o excesso de 

brilho dificilmente será igualado, mesmo com a aplicação do verniz final. 

O Laropal A81, quando misturado com pigmentos, resulta em uma tinta menos 

viscosa, mais brilhante e mais transparente que a de Paraloid B72, sendo mais difícil 

trabalhá-lo. Porém, no caso da já citada reintegração fosca, a aplicação de uma 

camada fina de Laropal A81 puro equilibra bastante bem o brilho (e pode facilmente 

ultrapassar o brilho desejado, portanto é necessário cuidado nessa aplicação). 

As tintas específicas para restauração14 também foram fornecidas pelo CCBC – 

tintas que ou estão indisponíveis no mercado brasileiro, tendo de ser importadas, ou 

estão disponíveis a preços extorsivos.15 

Foram usadas as tintas Gamblin Conservation Colors, considerada uma das marcas 

com tintas mais estáveis. Essas tintas, quando usadas diretamente do pote, sem 

diluição, são bastante encorpadas, têm bom poder de cobertura e cores muito 

vibrantes. Ao serem diluídas com um pouco de xileno, tornam-se transparentes, e as 

cores ficam menos intensas. É difícil encontrar um ponto de equilíbrio, porque a tinta 

pura faz a cobertura adequada das lacunas, porém as cores vibram demais, tendo 

saturação maior do que a da pintura original; e, com a tinta diluída, a cor se adequa 

ao entorno e há a possibilidade de pinceladas bastante finas e delicadas, porém são 
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necessárias várias camadas de tinta para que se dê a cobertura necessária à 

lacuna. O resultado foi levemente opaco, adequando-se ao brilho da pintura, sem a 

necessidade de aplicação de mais verniz para igualar o brilho. Sua textura ficou mais 

lisa do que a da camada pictórica original, devido à fina moagem de seus pigmentos. 

Sua secagem não exigiu muito tempo de espera entre a aplicação de camadas. 

A aquarela16 demora a secar, tornando o trabalho de reintegração 

consideravelmente mais lento do que o realizado com os materiais já descritos. 

Caso a camada aplicada não esteja seca, ou caso o pincel da camada seguinte 

esteja molhado demais, é grande a possibilidade de a pincelada arrastar parte da 

camada inferior. Quando a aquarela seca, fica fosca e com uma tonalidade mais 

clara do que quando molhada, ou seja, é mais difícil alcançar o tom desejado sem 

aplicar um verniz para saturá-la. Não foram percebidas vantagens na sua utilização 

como base para uma reintegração em verniz e pigmentos: a demora na secagem 

torna o processo mais lento do que a aplicação pura de tinta de verniz e pigmento. 

Caso a vantagem fosse a ausência de necessidade de aplicar verniz diretamente 

sobre o verniz isolante, para a reintegração ser mais facilmente reversível, um verniz 

é aplicado ao final, na tinta, e como a aquarela é porosa, acaba por absorvê-lo por 

capilaridade. Deste modo, a cor alcançada depende bastante do verniz com 

pigmentos, não é mais facilmente removível e a demora na operação é a mesma ou 

maior do que caso fossem utilizados apenas verniz com pigmento ou uma tinta para 

reintegração. 

O guache17 demora mais para secar do que a aquarela, tornando o trabalho de 

reintegração ainda mais lento. Do mesmo modo, é fácil movimentar a camada de 

tinta caso o pincel esteja muito molhado ou a tinta não esteja seca o suficiente. O 

acerto de tons no guache é ainda mais difícil do que na aquarela, já que quando a 

tinta seca, fica muito fosca. Comparando-se à camada original de tinta a óleo 

envernizada, brilhosa, há uma enorme discrepância tonal, caso o guache não esteja 

ainda molhado ou seja saturado. Com envernizamento a cor seria igualada pela 

saturação, mas ainda haveria a diferença de brilho para tratar, que muito 

provavelmente continuaria, ainda que menos evidente. 
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Não foi feita experimentação com têmpera18 no estudo de caso. No exterior é 

possível encontrar à venda têmperas de inúmeras cores em tubo, ou apenas as 

emulsões, prontas para serem misturadas com pigmentos, com fungicidas e 

conservantes, que permitem aumentar sua durabilidade e tornar confortável o seu 

uso – afinal, não é necessário preparar o aglutinante. No Brasil, não é possível 

encontrar nenhuma dessas opções, o que torna necessária a manufatura das tintas 

usando o aglutinante de escolha (em geral, gema de ovo), o que faz o seu uso ser 

bastante trabalhoso. Além disso, o clima brasileiro torna essa tinta pouco durável: o 

calor acelera o apodrecimento da gema, além de existir maior possibilidade de 

proliferação de microrganismos. O uso de fungicidas e conservantes aumenta um 

pouco a durabilidade da têmpera a ovo, mas, mesmo assim, ela se estraga em 

menos de uma semana, resultando em aumento de trabalho para o conservador-

restaurador no contexto brasileiro. 

Levando em consideração os resultados de todos esses testes, é possível concluir 

que, em relação ao estudo de caso, as técnicas que promoveram melhor 

reintegração foram o pontilhismo e a mimética. Como há a presença de lacunas 

mais extensas, o pontilhismo foi selecionado como técnica a ser utilizada. Permitindo 

alto grau de reintegração nas lacunas pequenas e um grau menor nas lacunas 

maiores e nas áreas de fundo, ele deixa à vista que certas áreas são continuações 

de formas implícitas, mas não são de autoria do pintor. A vibração cromática 

produzida pela técnica adequa-se à pintura original, permitindo uma reintegração 

discreta e eficiente. De modo auxiliar, foram usadas a técnica mimética nos 

craquelês de contração, e velatura nas perdas de velatura e abrasões (Figura 9). 

Quanto aos materiais, a execução mais eficiente relativa ao tempo de secagem e ao 

acerto de brilho foi a obtida com o uso de pigmentos aglutinados em Paraloid B72, 

com a eventual aplicação de Laropal A81, para aumento do brilho. A ampla gama de 

cores disponíveis, a eficiência no preparo das tintas e o bom tempo de secagem 

permitiram que o trabalho fosse feito com bastante rapidez. 
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Figura 10: a obra após a finalização de sua restauração. Fonte: fotografia da 

autora, 2016. 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que a reintegração depende, de fato, do julgamento crítico do 

conservador-restaurador: é ele quem observa a obra, levando em conta a sua 

experimentação estética e a sua instância histórica, reconhecendo os resultados da 

passagem do tempo e os danos presentes e promovendo um equilíbrio entre esses 

fatores. Assim, ele determina qual técnica e material são os mais apropriados para a 

execução da reintegração. 

Todas as técnicas e todos os materiais são válidos – desde que mantenham-se 

dentro dos critérios éticos, pois a escolha depender do julgamento do restaurador 

não desqualifica a reintegração do ponto de vista ético (GRENDA, 2010, p. 14) – não 

há uma solução correta, cabendo ao restaurador estudar cada obra e determinar 

quais soluções atendem às suas necessidades estéticas (JESSELL, 1977, p. 1), de 

modo a devolver sua unidade visual e sua fruição adequada. 

Essa etapa da restauração permite que o restaurador execute testes, tanto de 

materiais quanto de técnicas, podendo-se observar em primeira mão o que se 

adequa melhor a cada obra (o que não ocorre/geraria altos riscos de desgaste em 

outras etapas). 

Infelizmente, no campo da reintegração cromática, as técnicas tendem a ser 

adotadas mais de acordo com a preferência pessoal do que com as particularidades 

da obra tratada (ORTIZ et al., 2010, p. 138); ou, por vezes, os restauradores 
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prendem-se a uma filosofia específica de restauração, que acaba por engessá-los 

em relação às opções a seu dispor. Porém, o restaurador é um servo do pintor e o 

seu trabalho é trazer de volta, o quanto for possível, a qualidade da pintura 

(JESSELL, 1977, pp. 2-9). No final, o que realmente importa é a obra. Não é esta 

que deve curvar-se a uma técnica, a um material ou a uma metodologia que agrade 

ao restaurador na teoria, se essa não for a ideal para a recuperação da sua unidade 

visual. São as técnicas, materiais e metodologias que devem servir ao que a obra 

necessita. Este artigo propõe que o conservador-restaurador estude a obra e busque 

sempre as técnicas e os materiais que melhor se apliquem ao caso dela, mantendo 

em sua mente um leque de opções e jamais aplicando uma mesma fórmula a todas 

as obras que venham a ficar sob os seus cuidados. 

 

Notas 

                                                 
1
 Segundo Bettina Jessell, "uma pequena área de reintegração malfeita pode degradar uma pintura inteira" 

(1977, p. 2). Um caso extremo é o Ecce Homo de Borja, Espanha, e sua "reintegração" desastrosa, que 
desfigurou-o até a impossibilidade de compreensão de sua figura, em 2012 (Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2012/08/24/world/europe/botched-restoration-of-ecce-homo-fresco-shocks-
spain.html?_r=1>. Acesso em: 16 out. 2016). 
2
 Por exemplo, no site do IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) o acesso a um 

artigo por 24 horas custa ₤24,00 e o acesso à publicação inteira na qual o artigo foi publicado por 48 horas custa 
₤57,00. (Disponível em: <http://www.maneyonline.com/doi/pdfplus/10.1179/sic.2009.54.Supplement-1.19>. 
Acesso em: 7 nov. 2015). 
3
 Existem raras ocasiões em que as reintegrações são feitas sobre áreas originais de uma pintura, como em 

casos de descoloração parcial da camada pictórica e sobre resíduos de sujidades, de verniz e das antigas 
repinturas alteradas que não podem ser removidos sem colocar em risco a camada pictórica original

 

(NICOLAUS, 1999, p. 261). 
4
 Devido à extensão do artigo, a pesquisa feita sobre o autor e as características da obra serão omitidas. 

5
 A reintegração mimética permite obter, na lacuna, uma identidade cromática com a cor vizinha, seja em sua 

aparência, em sua estrutura ou em sua textura, criando uma ilusão para o espectador e sugerindo que a pintura 
não possui lacunas, sendo geralmente visível apenas com o uso de instrumentos científicos ou através de 
variações de textura no nivelamento (BERGEON-LANGLE E CURIE, 2009, p. 850). 
6
 O tom neutro consiste na aplicação de um tom não específico, mas de valor específico, escolhido de modo que 

as lacunas passem visualmente para o segundo plano, sem a intenção de completar a imagem da obra. Em 
geral, esta técnica é usada quando ocorrem perdas muito extensas na pintura original, especialmente em partes 
importantes da obra, que exigiriam uma invenção por parte do restaurador, para reintegrá-las (EMILE-MÂLE, 
1976, p. 100). 
7
 O subtom é um matiz menos saturado

 
que o original contíguo à lacuna. A lacuna funciona como um fundo sobre 

o qual a pintura é a figura, sem retroceder integralmente, mas também sem causar um ruído notável na obra. 
8
 O tratteggio consiste em realizar um conjunto de traços verticais pequenos e finos, paralelos, de cores puras ou 

misturadas em paleta, justapostos sobre um nivelamento branco, até que a lacuna esteja reintegrada. Os tons 
resultantes baseiam-se na mistura óptica, unificados cromaticamente pelo olho do espectador. 
9
 A seleção cromática permite a reconstrução das cores e formas da imagem através de pequenos traços de três 

cores puras, se mantendo identificável. Esses traços são parcialmente sobrepostos em camadas sucessivas e 
seguem a direção do desenho da pincelada (CASAZZA, 2007, p. 29-30). 
10

 A abstração cromática é uma alternativa ao tom neutro. As formas não são reconstruídas: é mantida uma 
relação equilibrada com o original por meio de uma abstração de cor, no formato de pequenos traços cruzados. 
Assim, são sobrepostas quatro camadas de redes de traços finos de cores diferentes, que se entrecruzam por 
não estarem na mesma direção, criando um fino efeito hachurado (CASAZZA, 2007, p. 67-68). 
11

 O pontilhismo é um conjunto de pontos justapostos de tamanhos variáveis e de cores puras ou misturadas na 
paleta. Esta técnica tem regras muito menos rígidas, permitindo várias adaptações, como o uso apenas das 
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cores primárias, a mistura de cores puras e de cores misturadas na paleta, ou a aplicação dos pontos já no tom 
preciso que deve ser reintegrado (BERGEON-LANGLE E CURIE, 2009, p. 854). 
12

 O pigmento é um agente colorante em forma de pó que, suspenso em um aglutinante em que seja insolúvel, 
forma uma tinta. Hoje em dia, muitos dos pigmentos utilizados são sintéticos, substituições de cor semelhante e 
mais estáveis  que os pigmentos naturais, de grande pureza de cor e poder de cobertura, além de resistência à 
luz e a mudanças químicas ocasionadas por poluentes e de reduzida toxicidade (DOHERTY E WOOLLETT, 
2009, p. 58-59). 
13

 Um verniz é uma resina em solução que se aplica sobre uma superfície pintada e que, ao secar, forma uma 
película fina, transparente e mais ou menos brilhante, com o objetivo de proporcionar proteção e saturação da 
cor. Na reintegração, vernizes são usados misturados com pigmentos, constituindo tintas que, misturadas 
manualmente pelos próprios conservadores-restauradores, estão entre os materiais mais usados, devido à sua 
estabilidade, à grande variedade de cores e tons possíveis e porque o restaurador tem total conhecimento de 
seus componentes.

 
As resinas usadas para a reintegração devem ser capazes de adaptar-se a inúmeras 

características da obra a ser reintegrada, como opacidade, transparência, textura superficial e viscosidade, além 
dos critérios de reversibilidade e estabilidade. 
14

 As tintas industrializadas específicas para a reintegração consistem em pigmentos, resinas e outros elementos 
que as conservam e padronizam. Entre suas vantagens está o fato de que a moagem e mistura da tinta industrial 
atinge um nível de consistência e mistura das partículas de pigmento que não é possível de ser atingido por meio 
da mistura manual de pigmentos e resinas. As principais dessas tintas são a Golden Conservation Paints, a 
Gamblin Conservation Colors, a Maimeri Restauro Colours e a Restaurarte Retouching Colours. 
15

 Com o tubo de 20 ml custando valores superiores a R$250,00; conforme consta no site de uma das principais 
lojas de restauração do país, a Casa do Restaurador: 
<http://www.casadorestaurador.com.br/loja/grupo/06.14/restauracao/tintas.aspx>. Acesso em: 18 jul. 2016. 
16

 As aquarelas consistem em pigmentos aglutinados com goma arábica, além de umectantes e plastificantes. 
Como tinta, a característica principal da aquarela é ser translúcida e transparente (CALVO, 2002, p. 29; 
NICOLAUS, 1999, p. 277). A aquarela apresenta como vantagens uma fácil reversibilidade em água e o fato de 
não amarelar com o tempo. No entanto, ela não é um material flexível, seus pigmentos são mais sensíveis à luz 
que os pigmentos regulares de reintegração e ela é suscetível ao crescimento de microrganismos (CALVO, 2002, 
p. 291; NICOLAUS, 1999, p. 278). Além disso, Berger afirma que as reintegrações a aquarela tendem a 
embranquecer e a causar craquelamento do verniz, de forma que as superfícies retocadas parecem brancas 
(BERGER apud NICOLAUS, 1999, p. 278). As aquarelas usadas foram da marca Winsor & Newton. 
17

 O guache consiste em pigmentos aglutinados com goma arábica e adicionados a cargas inertes, além de 
plastificantes, tendo grande poder de cobertura. Algumas de suas vantagens são não amarelar com o tempo e 
ser facilmente reversível em água (CALVO, 2002, p. 291; NICOLAUS, 1999, p. 278). Além disso, não sofre 
craquelês, nem é sensível a luz. Como as aquarelas, também não é um material flexível e é sensível ao 
crescimento de microrganismos (CALVO, 2002, p. 291), além de ser um tipo de reintegração difícil de executar, 
exigindo experiência (NICOLAUS, 1999, p. 278). O guache usado foi da marca Royal Talens. 
18

 A têmpera é uma tinta de base aquosa, que ao secar gera uma superfície opaca, a qual ganha um brilho 
suave, quando polida. Existem alguns tipos de têmpera, em função do aglutinante: de ovo, de cola, e de caseína 
(VILLARQUIDE, 2005, p. 373). Têmperas têm grande poder de cobertura e podem ser usadas como base para 
outro material de reintegração. A têmpera a ovo ainda é usada em alguns casos, geralmente reintegrações 
miméticas, em que se copia a composição das camadas originais. É a mais elástica das têmperas, seca 
rapidamente e não sofre alterações de cor, caso os pigmentos usados sejam estáveis. Porém, com a aplicação 
de verniz, a têmpera escurece, o que demanda experiência dos restauradores executando a reintegração 
(JESSELL, 1977, p. 4). Aplica-se a reintegração sobre uma camada de verniz reversível, pois a têmpera pode 
tornar-se insolúvel com o passar do tempo. 
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