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DIFERENCIAIS ICR PACHAMAMA
CURSOS 100% ON-LINE
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Cursos on-line especialmente elaborados para
oferecer uma sólida base teórica sobre
o tema.
PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL

02

Instrução especializada de acadêmicos e
profissionais internacionais de conservação e
restauro que possuem anos de experiência
profissional.
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

03

Estudo dirigido para desenvolver seus
próprios projetos por meio de feedback
crítico. Turmas com poucos alunos para
orientação individualizada
REDE DE PROFISSIONAIS

04

Construa sua rede de profissionais! Junte-se a
uma comunidade empolgante de profissionais
de conservação e restauro com alunos de
diversos países do mundo!
ATESTE SEU CONHECIMENTO

05

Atividades para solidificar sua
aprendendizagem e expandir seus
conhecimentos.

Como Funciona?
AULAS AO VIVO INTERATIVAS
Interaja com nossos professores e
participantes durante as aulas ao vivo
e em nossos grupos de estudos.

GRAVAÇÃO DE TODAS AS
AULAS
Não se preocupe se você perder uma
aula ao vivo. Você pode sempre revisar
a aula a qualquer hora.

EXPOSIÇÕES ON-LINE
As aulas serão dadas por meio de
apresentações em Power Point e
podem ser complementadas por vídeos
e outros recursos dinâmicos.
CERTIFICADO
Com 80% de participação em nossas
aulas e com a realização das
atividades propostas.

Requisitos Técnicos
CONEXÃO DE INTERNET
ESTÁVEL
Com uma rede wi-fi você terá uma
melhor experiência!

UTILIZAMOS O ZOOM!
Não é necessário baixar nenhum
aplicativo. Enviamos o link para nossas
aulas aos alunos.
EQUIPAMENTO
Assista as aulas através do seu iPad,
iPhone, tablets, smartphones e
computadores pessoais. Para um
melhor aproveitamento,
recomendamos dispositivos que
tenham telas mais amplas.
INTERAÇÃO
Para uma melhor experiência,
sugerimos que os alunos mantenham
suas câmeras ligadas e possuam fones
de ouvido com microfones para
participar nas aulas.

Química básica para
conservadores e restauradores
Professor: Dr. Thiago Guimarães Costa
Duração: 20 horas*

Inicio: 12 de maio de 2022
Finaliza: 30 de junho 2022
Quando? 01 aula por semana - quintas-feiras
há reposições
Aulas: 08 encontros online
Horários:
19h - 21h (Brasil)
Idioma: Português
Público Dirigido: ESPECÍFICO
Conservadores, restauradores, arquitetos e outros
profissionais que atuem diretamente na área de
conservação, restauro e perícia de bens culturais
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia e
práticas.

JUSTIFICATIVA
O curso se faz necessário para auxiliar
profissionais que trabalham diretamente com
acervos no diagnóstico de patologias que
acometem papel, metais, materiais pétreos,
madeiras e pinturas e no acompanhamento
dos trabalhos de conservação e restauro
através de conceitos básicos de química de
materiais,
onde
será
possível
prever
metodologias eficientes de conservação para
cada caso.
OBJETIVOS
Conhecer as propriedades químicas e físico
químicas dos materiais que compõe o
patrimônio cultural;
Identificar fatores de degradação químicos
em bens culturais;
Propor alternativas para diminuir a
velocidade das reações de degradação em
bens culturais.

CONTEÚDO
Aula 1 - Introdução à química aplicada ao
patrimônio cultural:
Nesta aula serão abordados conceitos básicos de
ciência da conservação, arqueometria, influências
das ciências exatas e naturais na conservação.
Conceitos básicos de materiais orgânicos e
inorgânicos. Definição de deterioração química e
como identificá-la. Exemplos práticos da aplicação
da ciência da conservação.
Aulas 2 e 3 - Química dos Materiais I: Papel e
Materiais Pétreos:
Papel: Estrutura da celulose. Origem e preparação
do papel. Ligninas e outros materiais presentes no
papel. Reações de deterioração: absorção de água,
luz e calor. Conservação do papel do ponto de vista
químico. O exemplo da tinta ferrogálica. Materiais
pétreos: Dureza e exemplos de minerais. Estrutura
química dos silicatos. Estrutura química dos
Carbonatos. Reações de degradação. Decaimento
Salino. Limpeza de novas tecnologias de
conservação.

CONTEÚDO
Aula 4 e 5 - Química dos Materiais II: Tintas,
vernizes, adesivos e deterioração de materiais
pictóricos: Componentes de uma tinta. Pigmentos e
cargas. Classificação dos pigmentos. Tipos de
aglutinantes e vernizes. Definição, formação e
propriedades dos polímeros. Resinas vinílicas e
acrílicas e suas propriedades. Cicloexanonas.
Resinas hidrocarbônicas. Resinas terpênicas.
Estrutura e propriedade dos óleos. Ceras.
Proteínas. Gomas de polissacarídeos. Reações de
deterioração de aglutinantes e vernizes. Oxidação.
Antioxidantes. Hidrólise. Consequências das
reações de deterioração dos materiais pictóricos.
Reações de Pigmentos. Conservação de pinturas do
ponto de vista químico.

CONTEÚDO
Aulas 6 e 7 - Química dos Materiais III: Metais,
Madeira, e Aplicações Espectroscópicas:
Conformação dos Metais. Ligas metálicas.
Corrosão metálica. Reações de óxido-redução.
Potenciais Padrões. Regiões anódicas e catódicas.
Formação de Camadas e Passivação. Reações de
degradação de metais. Composição Química da
Madeira.
Reações
Químicas
da
Madeira.
Conservação da madeira. Uso de biocidas para
xilófagos.
Aula 8 - Introdução aos métodos instrumentais de
análises de materiais constitutivos de bens
culturais:
Introdução
as
técnicas
de
espectroscopia
molecular, atômica e métodos de separação.
Espectroscopia
de
infravermelho,
Raman,
fluorescência de raios-X, microscopia eletrônica
com análise de
energia dispersiva e métodos cromatográficos
aplicados à análise de materiais constitutivos de
bens culturais.
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Sobre o professor
Dr. Thiago Guimarães Costa
Doutor em Química Inorgânica pela Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, Mestre em
Química Inorgânica pela mesma instituição. Durante
seu mestrado realizou mobilidade acadêmica na
Faculdade de Química e Bioquímica da Universidade
de Lisboa - Portugal. Possui graduação em Química Bacharelado e Licenciatura - UFSC. No ano de 2019
realizou pós doutorado na área de química de
materiais aplicada ao patrimônio cultural visando à
conservação, segurança e salvaguarda de bens
culturais. É o criador e responsável do Laboratório
de Materiais do Ateliê de Conservação e Restauração
de Bens Culturais Móveis - ATECOR, atuando na área
interdisciplinar de química aplicada ao patrimônio
cultural. Tem experiência e realiza sua pesquisa na
área de química inorgânica, visando a
caracterização de materiais, comportamento
eletroquímico, espectroscopia e suas aplicações na
área de patrimônio cultural.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Inscreva-se até: 13/05/2022
Vagas limitadas.
Acesse o site icrpachamama.com.br. Clique no
botão “Inscrever-se” no Curso que você
escolheu e siga as instruções de pagamento.
Valor: R$ 579,00 reais
Pague em até 6x no cartão de crédito através
do nosso site.
Quer dividir o valor no boleto e ainda
escolher uma data para pagar?
Inscreva-se diretamente pelos nossos canais
de atendimento!
Aceitamos Transferência Bancária para
Banco do Brasil, Itaú e Nubank - pagamentos
à vista ganham 5% de desconto! PIX também!
Fale com a gente para receber os dados
bancários.
Dúvidas? Precisa de algo especial?
FALE CONOSCO!
Oferecemos cursos com valores acessíveis e
temos flexibilidades de pagamento!
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