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Introdução 

A igreja de Nossa Senhora da Conceição passou por diversas mudanças estruturais e de 
reforma onde sofreu adaptações e modificações em períodos distintos. Obras de 
ampliação e relocação de altares, reposicionamento e troca de esquadrias, substituição 
do forro com aumento do pé-direito, substituições do madeiramento do telhado e telhas, 
remoção dos pisos interiores, dentre outras, fazem parte do histórico de obras que 
modificam as características estéticas e arquitetônicas do monumento. Por fim, são 
muitas as camadas de repinturas ao longo das décadas, muitas delas perdidas pela ação 
do tempo e pouca conservação e manutenção da igreja de forma geral. 

Nas fachadas externas onde as intempéries atuam mais diretamente nas paredes, foram 
encontradas cerca de 6 camadas de pintura, conforme análise das estratigrafias. Deve ser 
observado que as camadas podem ser de repinturas ou bases de preparação, mas 
verifica-se na policromia a predominância das camadas mais resistentes. A cercadura de 
pedra da base impede qualquer análise de possíveis faixas de cores ou desenhos nos 
alicerces externos das paredes. 

Na parte interna da igreja foram prospectadas paredes, esquadrias e forro, na Nave 
Central, Arco-Cruzeiro, Presbitério, Nave Lateral e Coro, com numeração e análise 
específica de cada elemento arquitetônico. 

O catálogo de cores definido para especificação comparativa das cores foi do fabricante 
Ibratin, podendo ser comparadas posteriormente com outros catálogos de cores definida 
pelo contratante da obra. 

Com base na análise das janelas estratigráficas dos estratos encontrados nas áreas 
prospectadas, e com referência ao levantamento histórico e documental, além de 
registros fotográficos antigos, foi feito o estudo de proposição da nova pintura a ser 
realizada pela empresa contratada após aprovação do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conservação e Fragmentos da Pintura 
 
A conservação da pintura deve ser analisada sob diferentes aspectos, observando não 
somente os danos e estado geral de conservação da pintura, mas verificar principalmente 
os fragmentos e resquícios de camadas anteriores, que permitem uma leitura estética dos 
períodos anteriores e a verificação das alterações cromáticas no decorrer das décadas. 

As fachadas externas sofrem mais com os efeitos das intempéries e maresia, com isso o 
desgaste é mais visível, não restando muitas camadas de pintura, com pigmentos à base 
de cal que são mais rapidamente desgastados com a ação do tempo. 

No interior da igreja as paredes em sua parte inferior apresentam concentração de 
umidade e salinização do reboco, assim como nos frisos superiores em estucaria com as 
ferragens expostas devido oxidação do ferro. Nas partes superiores das paredes, ilhargas 
e arcos a pintura está mais conservada. 

As esquadrias mostram desgastes, descolamentos, manchas, marcas e ferrugem nas 
camadas de pintura. Foi verificada a repetição dos espectros de cores nas portas e 
janelas de madeira. 

Além dos cortes estratigráficos, também foram analisados as aberturas e rachaduras das 
paredes, verificando-se o desgaste natural da pintura e intervenções nas alvenarias, como 
rasgos e decapagens que permitem a observação de camadas inferiores da pintura, 
sendo as mesmas identificadas nas janelas estratigráficas. 
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Janelas Estratigráficas – Localização – Identificação - Numeração 
 
As janelas estratigráficas foram realizadas na Nave Central, 
Arco-Cruzeiro, Presbitério, Nave Lateral, Arco Lateral e Coro, 
além das Esquadrias e Forro. A numeração segue a sequência 
numérica conforme a ordem dos elementos prospectados, 
sendo: Paredes (P), Esquadrias (E), Forros (F), Fachadas (FE). 

As prospecções foram realizadas nas paredes lisas, elementos 
arquitetônicos e decorativos, para ampliar o maior número de 
espectros de cores encontradas no interior da igreja. O 
arrolamento gráfico das prospecções está representado no 
gráfico abaixo com a localização de portas e esquadrias, 
numeração sequencial das janelas de prospecção nas paredes, 
esquadrias, forro e fachadas. As áreas prospectadas são 
visualizadas em fotos do setor localizado na igreja com o 
detalhe do corte estratigráfico identificado. 

Para a orientação e referência das paredes e fachadas, foram 
adotadas as coordenadas geográficas utilizadas no arrolamento 
dos cortes estratigráficos nas paredes, portas esquadrias e 
elementos decorativos. A numeração das prospecções está 
indicada nas fotos. 

 
 
Legenda (Alfa-numérica em cores): 
 
PM – Porta de Madeira J– Janela  P – Prospecção de Parede E - Prospecção de Esquadria 
F – Prospecção de Forro FE – Prospecção de Fachadas Externas  
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Prospecções de Parede (P) Nave Central 
 

     
 
A Nave Central tem pé-direito central de 8 metros com Arco-cruzeiro e Arco lateral do 
Altar de Nossa Senhora Auxiliadora, além do Nicho lateral da torre do sino e do Coro 
superior. Nas paredes são encontrados elementos decorativos nas cimalhas com frisos 
bordado com estrela e cruz em torno de toda a Nave.  No peitoril do coro uma faixa com 3 
retângulos iguais com frisos e 3 cruzes centrais. Nos Arcos pedestais da base com cornija 
e capitéis na parte superior.  
 
 
PROSPECÇÃO P1 – Parede Sul Interna – Vão Interno da Portada Principal (PM1) 
 

 

   
 

Amarelo Palha –                   
112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo –                           
268AOR Cambridge mínimo 

Branco Gelo 
 

Amarelo Areia –                     
112AOL Múrcia claro 



 

Reboco e 
Argamassa 
Base 

Reboco e Argamassa Base 

PROSPECÇÃO P2 – Parede Oeste Interna – Nave Central - Ilharga 
 

   
 
PROSPECÇÃO P3 e P4 – Parede Oeste Interna – Nave Central – Molduras das Janelas 
 

   
 
 
 
 
 

   
 

Branco Neve 

Cinza Claro –       
866AOR Burgos mínimo 

Amarelo Areia – 
112AOL Múrcia claro 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
 Clara ovo –                           

268AOR Cambridge 
mínimo Cal Branco 

Cinza Claro –           
866AOR Burgos mínimo 
mínimo Amarelo Areia – 

112AOL Múrcia claro 
 

(J3 e J4) 
 



 

Reboco e 
Argamassa Base 

PROSPECÇÃO P5 – Parede Oeste Interna – Nave Central – Moldura de Arremate 
 

  
 
 
Prospecções de Parede (P) Arco-cruzeiro 
 

  
 
Arco-cruzeiro com vão central de 5,65 metros com pedestais na base, colunas retas com 
capitéis e arco central liso. Os pedestais são da mesma cor da faixa que circunda o 
perímetro interno da igreja. Não há elementos ornamentados no Arco-cruzeiro, a base do 
pedestal segue a faixa na cor cinza e o Arco no tom claro das molduras e frisos internos. 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 

Branco Neve 



 

Concreto – 830AOD La Paz Cheio 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 

PROSPECÇÃO P6 – P7 – P8 - Arco-Cruzeiro – Vão Interno 

Vão interno do pilar; Cornija do Pedestal; Moldura de arremate da parede. 
(respectivamente) 
 

  

Cinza Médio – 941AOL Dover claro 

Cinza Platina –            
379AOL Sevilha claro 

Cinza Chumbo –       
409AOR Valladolid mínimo 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
Clara ovo –                      
268AOR Cambridge mínimo 

Branco Neve 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia 

Clara ovo –                      
268AOR Cambridge mínimo 

Branco Neve 



 

Argamassa base – Branco Gelo 

Branco Neve 
 

Prospecções de Parede (P) Presbitério 
 

 
 
As paredes das Ilhargas do Presbitério possui 2 janelas iguais as da Nave com mesmo 
afastamento entre elas. As cores também se repetem nos elementos decorativos dos 
frisos superiores. O rodapé segue o alinhamento horizontal de todo o interior da igreja. As 
paredes e frisos superiores atrás do Altar-mor, mantem as mesmas cores dos estratos 
encontrados nas outras paredes internas. 
 
PROSPECÇÃO P9 – Parede Oeste Interna – Presbitério – Portada (PM3) 

Cercadura da portada. 
 

     

Amarelo Palha –           
112AOR Múrcia mínimo 

 

Clara ovo –                      
268AOR Cambridge mínimo 



 

Argamassa Base Branca 

Argamassa Base Branca Gelo 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Argamassa Base Branco Gelo 

PROSPECÇÃO P10 – Parede Oeste Interna – Presbitério – Portada 

Vão interno da portada. 
 
 
 

   
 
 
 
PROSPECÇÃO P11 e P12 – Parede Oeste Interna – Presbitério – Janela (J5) 

Cercadura e vão interno da 1ª janela 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
Amarelo Areia –  
112AOL Múrcia claro 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 



 

Cinza Médio – 941AOL Dover claro 

Cinza Chumbo – 929AOL Leeds claro 

Argamassa Base Branca 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

PROSPECÇÃO P13 – Parede Oeste Interna – Presbitério – Rodapé 

 

    
 
PROSPECÇÃO P14 – Parede Oeste Interna – Presbitério – Ilharga 

 

   

Cinza Médio – 941AOL Dover claro 

Cinza Platina – 870AOL Dublin claro 

Cinza Escuro –                 
379AOL Sevilha claro 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 

Branco Neve Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 



 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Cinza Claro –         
866AOR Burgos mínimo 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Branco 

PROSPECÇÃO P15 – P16 – P17 – Parede Norte Interna – Moldura de Arremate 

As prospecções correspondem às cores de parede da Nave, repetindo-se nos estuques 
dos frisos e cruzes das paredes internas da igreja. 
 

       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 

Branco Neve 



 

Cinza Claro –                
866AOR Burgos mínimo 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

PROSPECÇÃO P18 – Presbitério – Coluna Leste 

 

          
 
Prospecções de Parede (P) Nave Lateral 
 

 
 
A Nave Lateral não possui os ornamentos dos frisos com as cruzes nem colunas com 
pedestais ou capitéis. Com o pé-direito mais baixo (4 metros), as paredes são lisas com 
rodapé acompanhando o perímetro interno da igreja. Possui além dos arcos 2 janelas e 
portada para o leste e uma porta de acesso a atual sacristia. 

Argamassa Branco Gelo 

Branco Neve 



 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Reboco e Argamassa Base 

PROSPECÇÃO P19 – Parede Norte Interna – Nave Lateral 

 

       
 
 
PROSPECÇÃO P20 – Parede Leste Interna – Nave Lateral – Vão da Janela (J7)  

     
 
 
 
 
 

Branco Neve 
Cinza Claro –               
866AOR Burgos mínimo 



 

 Cinza Claro –                 
866AOR Burgos mínimo 

Branco Neve 

PROSPECÇÃO P21 – Parede Norte da Sacristia – Nave Lateral 
 

   
 
 
PROSPECÇÃO P22 – Arco-cruzeiro – Lado Leste 
 

   
 

Reboco 

Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 
 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
 

Argamassa Base 
 



 

Prospecções de Parede (P) Arco Lateral 
 

   

O Arco lateral tem vão interno com altura de 4,80 metros e os mesmos elementos de 
composição do Arco-cruzeiro e também segue as mesmas cores. No Altar existe uma 
porta lateral que dá circulação à escada de acesso ao coro, essa porta de madeira segue 
a mesma cor das outras esquadrias.  

 
PROSPECÇÃO P23 e P24 – Parede Leste Interna – Arco do Altar Lateral – Pedestal 
 

   
 

Argamassa Base Branca 

Concreto –                
830AOD La Paz cheio 

Cinza Chumbo –       
409AOR Valladolid mínimo 

Cinza Médio –           
941AOL Dover claro 

Argamassa Base Branca 
 

Clara ovo –                
268AOR Cambridge mínimo 

Amarelo Palha – 112AOR 
Múrcia mínimo 



 

PROSPECÇÃO P25 e P26 – Parede Leste Interna – Arco do Altar Lateral 

 

  
 
PROSPECÇÃO P27 – Parede Sul da Sacristia – Nave Lateral 

 

   

Amarelo Palha –               
112AOR Múrcia mínimo 
 

Branco Neve 

Branco Gelo 

Cinza Médio –               
941AOL Dover claro 

Argamassa Base Branca 
 

Branco Gelo 

Clara ovo –                       
268AOR Cambridge mínimo 
 Amarelo Palha –               
112AOR Múrcia mínimo 

Reboco com fragmentos de 
Amarelo Palha –               
112AOL Múrcia claro 
 

Cinza Claro –                
866AOR Burgos mínimo 
 

Branco Neve 



 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 

Amarelo Areia – 112AOR Múrcia mínimo 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 

Argamassa Branca 

PROSPECÇÃO P28 e P29 – Parede Leste Interna – Sala 

Prospecções do vão do arco e parede interna da sala da torre abaixo do coro. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Argamassa Base Branca 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 
 

Branco Gelo 

Reboco e fragmentos de Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro  



 

Prospecções de Parede (P) Coro 

   
 
O coro está situado no lado Sul com acesso restrito pelo Altar lateral. Na parte superior 
está o nicho da imagem de Nossa Senhora da Conceição com porta de madeira na cor 
cinza das demais esquadrias, 2 janelas e a porta de acesso ao coro. No peitoril do lado 
voltado para a Nave estão 3 cartelas retangulares com semi-círculos vazado nos cantos e 
cruz central em cada retângulo. Na parte superior das paredes novamente o bordado dos 
frisos de estuque com as cruzes que circundam todo o perímetro interno da cimalha. 

As prospecções foram realizadas nos elementos decorativos e paredes lisas no peitoril, 
paredes e frisos superiores, além da porta do nicho da imagem. 
 
PROSPECÇÃO P30 – P31 – P32 – Parede Sul Interna – Coro 

Prospecções da parede sul interna na parte lisa, frisos e cruzes da cimalha. 

   
 

     
 
 
 

Purpurina Dourada oxidada 
 

Amarelo Areia – 112AOR Múrcia claro 

Amarelo Palha – 112AOR 
Múrcia mínimo 

 

Azul Marinho – 430AOD 
Zaragoza cheio 

 

Purpurina Dourada 
 

Argamassa Base Branca 
 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 

Branco Neve 

Argamassa do Suporte 
 

Argamassa Base Branca 



 

 Branco Neve 

Cinza  Claro – 866AOR Burgos mínimo 

Branco Gelo 

Argamassa Base Branca 

Branco Neve 

Cinza Claro – 866AOR Burgos mínimo 
 Amarelo Areia – 112AOL Múrcia claro 

Reboco com argamassa base branca e fragmentos 
de Cinza Esverdeado – 850AOL Guadalupe claro 

PROSPECÇÃO P33 – P34 – P35 – Guarda-corpo do Coro 

Prospecções da moldura, friso e parede lisa do guarda-corpo. 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPECÇÃO P36 – Guarda-corpo do Coro 

   

Argamassa Base Branca 
Branco Gelo 
 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 
 

Amarelo Palha – 112AOR Múrcia mínimo 
 

Amarelo Palha –        
112AOR Múrcia mínimo 

Clara ovo –               
268AOR Cambridge mínimo 
 
Branco Gelo 
 
Argamassa Base Branca 
 



 

Prospecções das Esquadrias (E) 
 

       

       

 

As esquadrias estão numeradas na planta esquemática conforme sequência numérica 
para orientar a localização das prospecções. O suporte das esquadrias é em maioria de 
madeira de lei, sendo as portadas de acesso principal e laterais as mais antigas e com as 
camadas de repintura repetidas nas demais janelas e portas internas.  

As janelas de esquadrias metálicas com vidros coloridos e as demais ferragens e gradis 
de ferro, não foram prospectadas por não conservam as camadas mais antigas de 
pintura, algumas foram substituídas as estruturas metálicas e não são originais, outras 
perderam as camadas de tinta corroídas pela ação da ferrugem. 

Foi verificado assim as esquadrias em todos os lados da igreja, nas faces internas e 
externas, das molduras, folhas e arremates de portas e janelas.  

Os espectros estratigráficos confirmaram a repetição das mesmas camadas, com maior 
ou menor desgaste, nas esquadrias de madeira da igreja. 
 
 



 

Amarelo Areia –        
112AOL Múrcia claro Suporte de   

madeira 

PROSPECÇÃO E1 e E2 – Portada Principal (PM1) 

 

 
 

    
 

     

Cinza Claro –                
886AOR Brest mínimo 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 



 

Suporte de madeira 

Azul Celeste – 361AOR La Coruna Mínima 

Marrom – 602AOA Bremen máximo 

Rouge – 067AOL Dijon máximo 

Branco 

Suporte de madeira 

Marrom –               
602AOA Bremen máximo 
 

Rouge –                  
067AOL Dijon máximo 
 
Azul Celeste –       
361AOR La Coruna 
Mínima 

PROSPECÇÃO E3 e E4 – Portada Principal (PM1) – Portal Menor  

Prospecções do pilar e folha esquerda do portal menor da entrada principal. 

   
 

  
 

 
 



 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

Suporte de Madeira 
 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

Cinza Claro – 870AOL Dublin claro 
 

Amarelo Areia - 750AOL Maracaibo claro 
 

Suporte de Madeira 
 

PROSPECÇÃO E5 e E6 – Portada Lateral Oeste (PM2) – Nave Central 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

Cinza –             
929AOL Leeds claro 
 

Cinza Claro –                            
886AOR Breast mínimo 

Amarelo Areia –                    
750AOL Maracaibo cheio 

Amarelo Areia –                    
750AOL Maracaibo cheio 

Suporte de Madeira 
 

PROSPECÇÃO E7 – Portada Lateral Oeste (PM3) – Prestibério 

 

   
 
 

PROSPECÇÃO E8 – Janela Oeste (J7) – Nave Lateral 

 

    



 

PROSPECÇÃO E9 e E10 – Portada da Sacristia (PM5) – Nave Lateral 

 

 
 
PROSPECÇÃO E11 e E12 – Janela (J1) – Fachada Principal Sul 
 

   
 

  

Suporte de Madeira 
 

Cinza Claro – 886AOR Breast mínimo 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

Amarelo Areia –                    
750AOL Maracaibo cheio 
 

Amarelo Areia – 750AOL Maracaibo cheio 
 

Camursa – 806AOL Assumpção claro 
 

Cinza chumbo 929AOD Leeds cheio 
 

Cinza Platina –                           
898AOL Manchester claro 
 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

Amarelo Areia –                    
750AOL Maracaibo cheio 
 Suporte de Madeira 
 

Amarelo Areia –                    
750AOL Maracaibo cheio 
 

Cinza Claro –      
886AOR Breast mínimo 
 

Cinza –             
929AOL Leeds claro 
 



 

Amarelo Areia – 750AOL Maracaibo cheio 
 

Verde Água – 361AOR La Corunha claro 
 

Clara ovo – 268AOR Cambridge mínimo 
 

Cinza Claro – 886AOR Breast mínimo 
 Salmão – 121AOL San Marino claro 

 

Cinza Claro – 870AOL Dublin claro 
 

Cinza – 929AOL Leeds claro 
 

PROSPECÇÃO E13 – Porta do Nicho da Imagem – Coro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Prospecções do Forro (F) 
 

  

    
 
 
Os forros da igreja objeto das prospecções estratigráficas correspondem a Nave Central, 
Presbitério e Navel Lateral, todos pintados na mesma cor final de azul celeste, com 
mesmo ripado e dimensões das madeiras, acompanhando o sentido longitudinal da 
planta. O estado de conservação da madeira é bom com pontos isolados que necessitam 
de reparos, mas pode-se constatar que o madeiramento é relativamente novo, em 
substituição ao madeiramento anterior, dessa forma não existe qualquer vestígio ou 
fragmento de pinturas artísticas anteriores ou mesmo reaproveitamento de tábuas do forro 
primário original no forro atual. As prospecções realizaram cortes em pontos extremos 
que verificam a existência de apenas duas camadas de pintura antes do suporte de 
madeira, conforme fotos das janelas estratigráficas. 
 
 
 
 



 

Pele Clara – 714AOL Aveiro mínimo 
 

Suporte de Madeira 
 

Azul Celeste – 394AOR Biarritz mínimo 
 

PROSPECÇÃO F1 e F2 – Forro da Nave Lateral 
 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
PROSPECÇÃO F3 – Forro da Nave Central 
 

   
 
 



 

Pinturas Artísticas da Nave Central 
 

  
 

   
 
 
As pinturas pareetais artísticas em policromia localizadas na Nave Central representam 
passagens bíblicas, sendo representadas em círculos: a Fonte Sagrada – o Profeta 
Moisés e o Cordeiro Santo. As pinturas não têm inscrições nem assinaturas, encontram-
se em bom estado de conservação, porém a pintura do Profeta Moisés foi borrada com 
tinta das paredes e precisa ser retocada por restaurador especializado, para não 
comprometer a originalidade e qualidade das pinturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fachada Sul  Fachada Oeste     Fachada Norte  Fachada Leste 
 

Prospecções das Fachadas Externas (FE) 
 

    
 

       
 
 
Nas fachadas da igreja a pintura atual em todas as paredes externas é branca, com 
ornatos, frisos, cercaduras e molduras na cor azul. Os ornamentos e volutas do frontão 
acompanham a cor azul dos elementos de arremate e, as esquadrias de madeira são na 
cor cinza. Em torno de todo o perímetro externo as bases das paredes foram revestidas 
com pedras de cor cinza, esse material não é original do monumento, em fotos antigas 
percebe-se a existência da faixa sem as pedras. 

O estado de conservação da pintura é ruim sendo visível a ação do tempo, com 
rachaduras, desgaste da pintura, ressecamento e descolamento da pintura das 
esquadrias, manchas e deterioração em pontos localizados do reboco. As prospecções 
realizadas observaram a repetição dos estratos nos elementos decorativos e paredes 
lisas. Nas fachadas muitas áreas não têm vestígios de camadas anteriores devido à ação 
intensa das intempéries e má conservação das alvenarias.  

A restauração e revitalização dos aspectos estéticos da pintura devem seguir os padrões 
cromáticos apontados, com base nas evidências encontradas nas prospecções, em 
conjunto com o levantamento histórico da igreja. 
 
 



 

Mostarda – 121AOD San Marino cheio 
 

Azul Turquesa – 430AOL Zaragoza claro 
 

Amarelo Areia 112AOL Múrcia claro 
 

Azul Marinho – 391AOA Salamanca máximo 
 

Azul Cobalto – 391AOD Salamanca cheio 
 

Amendoa – 718AOD Adelaide cheio 
 

Pele – 654AOL Pristina claro 
 

Camursa – 818AOR Barranquilha mínimo 
 

Amarelho Palha – 115AOR Alicante mínimo 
 

Branco Neve 
 

Reboco e fragmentos de Verde Água –                             
244AOR Malvern mínimo 

 

Branco Neve 
 

PROSPECÇÃO FE1 e FE2 – Fachada Sul Principal 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta e Justificativa da Nova Pintura – Paredes – Esquadrias - Forro  
 
A proposta de pintura da igreja está referenciada nesse trabalho de prospecções 
estratigráficas com base nos espectros das camadas encontradas. São consideradas as 
referências desde a primeira camada, observando o desgaste e uniformidade da pintura, 
pois algumas referências, ou vestígios de determinada cor, são anteriores aos registros 
documentados, sem relação direta com as outras cores prospectadas. As pinturas 
externas e internas diferem não somente sobre sua conservação, mas nas tonalidades 
das camadas dos espectros. Não é possível relacionar diretamente as camadas externas 
e internas, pois as mesmas não necessariamente são do mesmo período, podendo ter 
sido executadas em momentos distintos. As áreas das pinturas foram analisadas 
separadamente e a proposta segue como princípio as cores encontradas nas 
estratigrafias, considerando a harmonia entre as duas cores predominantes, sempre 
presentes nas paredes internas e externas, destacando-se os ornamentos, frisos, 
cimalhas e elementos decorativos das fachadas e áreas internas. 

 
 
Repetição dos estratos nas paredes lisas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repetição dos estratos nos ornatos e frisos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repetição dos estratos nos pedestais e faixa da base: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fachadas 

Nas fachadas externas foram analisadas as paredes lisas e os ornamentos e frisos que 
emolduram a igreja. A cercadura da base de pedra foi desconsiderada e se propõe a 
retirada do elemento não original e, aplicação da mesma cor utilizada nos elementos de 
arremate. A cor primária predominante nas paredes lisas e nos ornamentos é o amarelo 
ocre, com algumas variações de tonalidade, descrito nas setas como amarelo Areia ou 
Palha. Essa cor está presente também nas esquadrias e forro, com tonalidades 
aproximadas, o que ressalta a utilização em elementos diversos. As pinturas de fachada 
em branco nas paredes lisas e amarelo ocre nos arremates são muito comuns, visto em 
larga quantidade de igrejas em outros sítios históricos de diferentes regiões do país.  
Com base no conjunto das informações propõe-se deixar as paredes lisas das fachadas 
em branco, como na pintura atual e, substituir o tom azul dos ornamentos pelo amarelo 
ocre encontrado nos prospectos. Nos anexos está o catálogo da Ibratin com as cores 
definidas por aproximação. 

 

      
 

 
 
 
 
 
 



 

Nave: No interior da igreja, além das paredes lisas, temos os ornamentos das janelas e 
portas, os Arcos e uma faixa que circunda todo a base do perímetro interno da igreja. 
Novamente se fez a análise dos prospectos separadamente e a proposição de 2 cores 
nos elementos citados. Nos frisos e lambrequim superiores em estuque da cimalha, segue 
em repetição cruzes que compõe o ornamento, nesse elemento encontrou-se uma 
camada original primária em Azul marinho e douramentos sobrepostos de purpurina, com 
a última camada atual oxidada. 

A proposta propõe manter o branco nas paredes lisas e o amarelo palha mais suave nos 
ornamentos, o douramento das cruzes do lambrequim podem ser pintadas com pigmento 
dourado, deverá estar especificado também as cores e acabamentos no projeto executivo 
da pintura. 

Esquadrias: As esquadrias seguem a mesma lógica de análise, procurando trazer a 
correlação das referências de parede e esquadria, porém as cores das esquadrias podem 
apresentar diferentes tonalidades entre elas e com relação às paredes. Nas portadas 
principais e janelas foram encontradas as mesmas cores, considerando que as faces 
(interna e externa) recebem incidência de luz diferente e provoca opacidade na pintura. O 
portal menor da entrada principal é mais recente que as esquadrias fixas e possui um 
espectro de cores menor, das pinturas mais recentes. Na parte superior do Coro, na 
portinhola do nicho da imagem, a variação de cores é maior, com a pintura mais 
conservada devido a sua localização. 

Forro: O forro é o elemento analisado mais recente, segundo os levantamentos 
documental e histórico, todo o madeiramento foi substituído e recebeu uma nova pintura, 
foram encontradas duas camadas de cor: a 1ª camada de tinta na cor amarelo palha e a 
2ª camada na cor azul celeste. Não há nenhum vestígio ou resquício de qualquer 
fragmento de pintura artística ou mesmo de outra faixa de cor nos forros prospectados. A 
cor azul celeste do forro não está relacionada à pintura das paredes e esquadrias, sendo 
adotada provavelmente pela tonalidade do céu. No portal menor da entrada principal a 1ª 
camada de cor do pilar é também azul, mas não é possível relacioná-los quanto ao 
período e configuração estética. 

 
Na página em anexo as fichas do catálogo Ibratin utilizado como referência para análise 
das cores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexos 
 

 

 

 

Catálogo de cores do fabricante Ibratin com algumas tiras de tonalidades encontradas. 
 
 
 
 



 

Conclusão 

 

Após todo o apurado do trabalho de campo pôde-se elaborar um diagnóstico geral das 
condições e referências das pinturas originais, na observância dos aspectos estéticos a 
serem preservados. Esse relatório teve por objetivo principal identificar as camadas de 
pintura e propor, com base nos padrões cromáticos encontrados, a revitalização geral da 
pintura dos elementos prospectados em toda a igreja. Contudo é necessário um projeto 
executivo de pintura com as especificações da utilização de cada cor em cada elemento e 
as especificações técnicas de aplicação, fabricante, etc. Esse detalhamento se faz 
necessário após aprovação do projeto e contratação de empresa especializada. 

A metodologia de trabalho adotada nessa etapa de diagnóstico e verificação da 
conservação do monumento seguiu todos os critérios técnicos necessários à realização 
de obra de restauração e revitalização de edifícios históricos. As especificações técnicas 
e projetos executivos par realização da obra não são objeto desse relatório. 

 


