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Brasília, 07 de fevereiro de 201 7

A Sua Senhoria a Senhora
Ministra Sõnia Regina Guimarães Gomes
Diretora do Departamento de Administração
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios - Bloco H.
CEP 70170-900 Brasília -- DF

Assunto: encaminha relatório de vistoria e solicita providências

Senhora ministra,

A Superintendência do lphan no Distrito Federal, em consonância com o Decreto-
Lei n' 25, de 30 de novembro de 1937, realizou vistoria com a finalidade de verificar o estado de
conservação do mural do artista Alfredo Volpi existente nas dependências intemas do Palácio do
ltamaraty.

Na referida vistoria realizada pela arquiteta restauradora do Departamento de
Património Material e Fiscalização do lphan, Ana Cláudia Magalhães, foi constatado que o painel
se encontra em mau estado de conservação, apresentando degradações no suporte e na policromia.

Assim, encaminha-se anexo o relatório da vistoria realizada com as recomendações
pertinentes e solicita-se as providências necessárias para a restauração do painel, tendo em vista
que o mesmo encontra-se protegido pelo tombamento federal, por ser bem integrado ao imóvel
tombado individualmente pelo IPHAN.

Esta Superintendência se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se õlzerem necessários quanto aos procedimentos para que o bem seja preservado. Contato
20246 1 83/90 -- Arquiteta e Urbanista Sandra Bemardes, Coordenadora-Técnica.

Atenciosamente,
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Data

01/02/2017

De:

Para

Ana Cláudia Magalhães
Técnica DEPAM/IPHAN

Sandra Bernardes Ribeiro
Coordenadora Técnica do IPHAN/DF
C/C Sandra Correa
Coordenadora DEPAM

Assunto Visita técnica ao Palácio do ltamaraty, Brasília/DF

Parecer

l Atendendo ao pedido da Coordenadora Técnica do lphan DF, Arquiteta Sandra
Bernardes Ribeiro, foi feita uma visita ao Palácio do ltamaraty, em Brasília/DF, onde, acompanhada do
arquiteto José Mauro de Barrou Gabriel, se analisou o estado de conservação de uma pintura mural
assim identificada:

Título - "0 Sonho de Dom Bosco"

Autoria Alfredo Volpi.
Data -- 1966.
Dimensões -- 3.36 m x 4.65 m(alt x comp)

2 Na visita se observou que o painel encontra-se em mau estado

apresentando as seguintes degradações:
SUPORTE

Fissuras, em direções variadas (horizontal, vertical e diagonal);
Perdas de suporte, especialmente concentradas na parte inferior e laterais da obra,

possíveis choques mecânicos;
- Riscos, possivelmente feitos com objeto pontiagudo;
- Deslocamento em possíveis áreas de junções de blocos formadores da obra.
POLICROMIA
- Abrasões;

Sujidades e manchas generalizadas;
Perdas correspondendo às lacunas no suporte;

- Manchas de escorridos esbranquiçados ao longo da superfície policromada;
Respingos de tinta ao longo da superflície policromada;

- Sensibilidade ao toque.

de conservação,

correspondendo a

'1

J Da situação vista e relatada neste Parecer Técnico decorrem

3.1. Considerações: .. . .. ~
A obra apresenta várias degradações que afetam sua estrutura física e comprometem sua dimensão

estética;
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- Algumas degradações parecem ter sido causadas pela ação humana, tais como manchas, marcas de
toques, riscos e abrasões.

- A obra encontra-se localizada em ambiente com incidência de muita luz e calor, o que, ao longo do
tempo, também pode provocar danos relacionados diretamente às variações climáticas ali verificadas.

3 .2. Encaminhamentos

- Recomenda-se a realização de uma intervenção restaurativa na obra, "preferencialmente" por técnico
com conhecimento das obras de Alfredo Volpi de modo a garantir o tratamento devido aos elementos
que são caraterísticos da produção do artista, em relação à técnica e materiais utilizados.

- Recomenda-se que sda terminantemente proibido qualquer tipo de contado manual com a obra, por
parte de visitantes ou de pessoas responsáveis pela limpeza do prédio, evitando-se, especialmente, a
aplicação de produtos sobre a superfície da pintura.

Ressalte-se que a análise aqui relatada foi resultado de uma apreciação meramente visual da obra, sem
uso de nenhum equipamento ou exame mais aprofundado. Estes são imprescindíveis para determinação
excita das degradações e suas causas, e deverão preceder qualquer intervenção de restauro, incluindo a
verificação da existência de problemas de natureza estrutural que, por ventura, estejam causando as
fissuras aqui relatadas.

Para ilustração das degradações identificadas, segue uma documentação fotográâlca do painel

Atenciosamente,

Ci.«ÇQ.=.,.h* Q ,'Vqao.a='
Ana Cláudia Magalhã4es

Mlatrícula Siape - 23095 19
Conservadora/Restauradora de Bens Culturais Móveis

DEPAM/ IPHAN
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Vista geral do painel

Deslocamento em área de junção de blocos, manchas e escorridos, sujidades generalizadas
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Manchas esbranquiçadas, abrasões, riscos, perdas de suporte e de policromia, fissuras

l

Concentração de danos (perdas de suporte e de policromia, fissuras, sujidades e manchas generalizadas)
concentrados na parte inferior e lateral da obra.
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