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1.JUSTIFICATIVA 

A identificação dos materiais constituintes de uma obra de arte tem como objetivo 

auxiliar os conservadores e restauradores a encontrar os materiais adequados para a 

conservação e restauração da obra, além de servir como salvaguarda e registro de 

autenticidade da obra, em caso de eventualidades. Sendo assim, faz-se necessário o 

estudo dos materiais constituintes da policromia da escultura barroca do século XIX, 

intitulada Nossa Senhora das Dores (Figura 1), a imagem possui 1 metro de altura, 

41,3 cm de largura e 25,4 cm de profundidade. Que passou por processo de restauro 

no Atecor - FCC. Trata-se de uma imagem de grande importância histórica, artística e 

cultural para os moradores da região e para o estado de Santa Catarina. 

 

 

Figura 1. Imagem de Nossa Senhora das Dores 
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2. APRESENTAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO  

O Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis – Atecor é 

um órgão vinculado à Diretoria de Patrimônio Cultural - DPAC da Fundação 

Catarinense de Cultura – FCC. O Atecor tem como objetivo principal realizar, 

acompanhar e promover ações de conservação, salvaguarda e restauro de bens 

culturais móveis de interesse histórico, artístico e cultural para o Estado de Santa 

Catarina, coproduzindo serviços públicos de excelência na sua área de atuação, com 

enfoque especial na restauração de pintura de cavalete e escultura em madeira 

dourada e policromada. 

Os objetivos específicos do Atecor são: executar serviços de conservação e 

restauração de bens móveis e integrados de valor histórico, artístico e cultural 

pertencentes ao acervo da FCC e de outras instituições conveniadas em projetos 

específicos; identificar, avaliar e inventariar o patrimônio cultural de natureza material 

móvel e integrado do Estado; prestar assessoria técnica em conservação e restauração 

de bens móveis e integrados aos imóveis, de valor histórico e cultural do Estado; 

acompanhar, orientar e fiscalizar as intervenções de conservação e restauração em 

bens móveis e integrados aos imóveis protegidos pela legislação estadual de 

tombamento; desenvolver ações que visem à capacitação de recursos humanos na 

área de conservação e restauração; realizar pesquisas científicas na área de materiais 

aplicados à conservação e restauração do patrimônio cultural. Na Figura 2. Podemos 

observar o ateliê da ATECOR, juntamente com a escultura tema deste trabalho. 
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Figura 2. Ateliê de conservação e restauro da ATECOR. 

 

O Laboratório de Materiais (Figura 3.) do Atecor atende todos os órgãos vinculados à 

Diretoria de Patrimônio Cultural (DPAC) da FCC em relação à análise de materiais 

constitutivos de bens culturais móveis, integrados e imóveis, à discussão e 

contextualização histórica e social dos resultados das análises, à preparação de novos 

materiais para serem utilizados em intervenções de conservação e restauro, e em 

pesquisas relacionadas às ciências naturais e exatas aplicadas ao patrimônio cultural. 

O Laboratório de Materiais do Ateliê de Conservação-Restauração de Bens Culturais 

Móveis realiza análises químicas que auxiliam os conservadores-restauradores nas 

decisões que serão tomadas nas intervenções executadas em bens culturais materiais 

no Estado de Santa Catarina. São contemplados com essas análises o patrimônio 

móvel, integrado e imóvel. 

Para realização das análises e investigação científica dos materiais presentes 

em obras de arte, o Laboratório de Materiais possui um conjunto de equipamentos 

específicos para esta finalidade, dos quais se destacam: 

 Espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier – FTIR; 

 Microscópio eletrônico de varredura com analisador de energia dispersiva por 

Raios X; 

 Microscópio cirúrgico de alta resolução portátil com lâmpadas intercambiáveis; 

 Microscópios ópticos de bancada; 

 Balanças analíticas; 

 Luxímetros; 
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 Centrífuga; 

 Estufas; 

 Analisador de amostras com lâmpada ultravioleta acoplada; 

 Salinômetro; 

 Medidores de pH; 

 Conjuntos de lupas de pala binoculares; 

 Bomba de vácuo; 

 Reagentes e vidrarias necessárias para realização de microanálises; 

 Datalloger para registro e monitorização ambiental 

Além das análises de rotina, o Laboratório de Materiais destina-se ainda, a 

realização de trabalhos de pesquisa, abordando assuntos relacionados à química 

aplicada à conservação do patrimônio cultural, estabelecendo assim parcerias 

científicas com outras instituições como universidades, centro de investigação e 

laboratórios no âmbito regional, nacional e internacional. 

 

 

Figura 3. Laboratório de materiais da ATECOR. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 CONCEITOS IMPORTANTES 

3.1.1 ARTE BARROCA 

 

Na arte, o termo barroco (derivado do significado português de 'barocco', que significa 

pérola ou ‘pedra irregular') descreve um idioma bastante complexo, originário de Roma, 

que floresceu no período entre (1590-1720) e que adotou a pintura, e escultura, bem 

como arquitetura. Após o idealismo do Renascimento (1400-1530) e a natureza 

levemente 'forçada' do maneirismo (1530-1600), a arte barroca transmitia sobre as 

tensões religiosas da época - notadamente o desejo da Igreja Católica em Roma em 

1545-63 para se reafirmar após a Reforma Protestante. A escultura barroca é marcada 

por um senso de dinâmica de movimento, juntamente com o uso ativo do espaço. [1] 

O estilo barroco ao Brasil chega através dos colonizadores, principalmente 

portugueses, leigos e religiosos. Seu desenvolvimento pleno ocorre no século XVIII, 

100 anos após o surgimento do Barroco na Europa, estendendo-se até as duas 

primeiras décadas do século XIX. Como estilo, constitui um amálgama de diversas 

tendências barrocas, tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas. Tal 

mistura é ampliada nas oficinas laicas, que multiplicaram-se ao longo do século, em 

que mestres portugueses se unem aos filhos de europeus nascidos no Brasil e seus 

descendentes caboclos e mulatos para realizar algumas das mais belas obras do 

barroco brasileiro. [2] 

 

3.1.2 PRINCIPIOS NA INTERVENÇÃO DE RESTAURO  

Segundo Cesare Brandi[14], o respeito pelo original norteia qualquer intervenção em 

uma obra de arte, que deve sempre seguir alguns princípios básicos, sendo eles: 

Distinguibilidade, reversibilidade, mínima intervenção e compatibilidade de técnica.  

Assim, uma restauração jamais poderá falsificar, ocultar, inventar ou recriar 

nada. O trabalho do restaurador deverá ficar evidente, nunca se confundindo com o do 

artista da obra. Os materiais utilizados na restauração deverão ser pensados de forma 

a propiciar uma fácil remoção futura, caso seja necessário, sem prejuízo do material da 

obra original e deverão ser também compatíveis com o tipo de material da obra para 

evitar problemas como, por exemplo, de dilatação e contração diferenciados, que 

poderiam causar rachaduras ou descolamentos e perdas seja de suporte como da 

camada pictórica. Além disso, é sempre necessário verificar até que ponto a 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo64/barroco
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intervenção é necessária ou prejudicial à obra, optando-se sempre pela mínima 

intervenção buscando sanar os problemas evitando-se criar novos.  

3.2 QUÍMICA APLICADA AO PATRIMONIO CULTURAL 

 
A ciência pode contribuir substancialmente para o entendimento e a solução da 

maioria dos problemas que acarretam procedimentos de conservação. Se os 

resultados são seguidos, as atividades de conservação serão realizadas de forma 

apropriada assegurando o futuro do patrimônio cultural, mesmo de edifícios 

monumentais, quais são os mais ameaçados. 

  O patrimônio cultural e os edifícios monumentais, em particular, têm grande 

relevância; investimentos no campo da conservação podem fornecer retornos 

importantes, tanto em termos culturais quanto econômicos.  

A deterioração dos edifícios e, portanto, também dos monumentos, acelerou-se 

notavelmente nos últimos 40 anos por causa dos poluentes atmosféricos. Mais 

produtos e procedimentos eficientes devem ser encontrados para enfrentar esta nova 

situação. 

A abordagem científica para encontrar a solução mais adequada para esses 

problemas é uma investigação: sobre as causas da deterioração dos materiais 

constitutivos, sobre o mecanismo de seu progresso e seus efeitos, que dará indicações 

para desenvolver produtos e procedimentos para conservação. A química desempenha 

um papel muito importante no desenvolvimento de programas e fornecendo 

informações para elaborar novos materiais e novos procedimentos de intervenção. A 

ausência do uso de processos e métodos científicos causou em alguns casos 

resultados desagradáveis.  

A enchente de Firenze (e Veneza) de 1966 trouxe ao mundo a necessidade 

urgente de desenvolvimento de pesquisas de materiais, métodos e técnicas de 

restauração. A ciência da restauração como um todo, incluindo a química aplicada ao 

patrimônio, desenvolveu-se a partir daí grandemente para salvaguardar o imenso 

patrimônio cultural atingido. Percebeu-se, então, o quão pouco se sabia, em termos 

químicos, dos problemas criados pela água e poluentes que atingiram inúmeros 

objetos preciosos que ficaram submersos na ocasião e quão pouco se sabia também 

sobre os produtos usados nas operações de resgate. [3] 

Desta maneira, a química aplicada ao patrimônio cultural visa auxiliar os 

restauradores e conservadores, elucidando os processos envolvidos na degradação 
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dos matérias, tais como oxidação [4], hidrolise alcalina/ácida [5], bio-degradação [6], foto 

oxidação [7], e efeitos da temperatura na degradação de materiais [8]. 

 

3.3 MATERIAIS UTILIZADOS EM OBRAS DE ARTE 

3.3.1 PIGMENTOS 

Os pigmentos são materiais inorgânicos ou orgânicos, coloridos, brancos ou 

pretos, praticamente insolúveis no meio em que são incorporados. Em muitos casos, a 

estrutura química geral de corantes e pigmentos é a mesma ou muito semelhante. 

Entretanto, a insolubilidade dos pigmentos pode ser obtida evitando grupos solúveis na 

molécula ou formando estruturas insolúveis (Herbst e Hunger 2004). Os pigmentos são 

sólidos finos orgânicos ou inorgânicos particulados coloridos, incolores ou 

fluorescentes que geralmente são insolúveis e essencialmente físicos e quimicamente 

não afetados pelo veículo ou meio em que são incorporados. Eles alteram a aparência 

por absorção seletiva ou dispersão da luz. Os pigmentos são geralmente dispersos em 

veículos ou substratos para aplicação, como por exemplo, na fabricação de tintas, 

plásticos ou outros materiais poliméricos.  

Os pigmentos podem ser caracterizados por sua composição química e por suas 

propriedades ópticas. A produção mundial de pigmentos em 2005 foi de 

aproximadamente 7,4 × 106 t. Pigmentos inorgânicos representaram cerca de 97% 

disso (Völz et al. 2011). Os pigmentos orgânicos e inorgânicos foram classificados por 

propriedades químicas e/ou físicas nas Figs.4,5 respectivamente. Com poucas 

exceções, os pigmentos inorgânicos são óxidos, sulfetos, hidróxidos, silicatos, sulfatos 

ou carbonatos e normalmente consistem em partículas de componente único com 

estruturas cristalinas bem definidas (Völz et al. 2011). Os pigmentos brancos, por 

exemplo, compreendem o dióxido de titânio, óxido de zinco, sulfato de zinco, litopônio e 

pigmentos brancos de chumbo. Para as demais tonalidades de pigmentos existe uma 

gama muito vasta partindo de minerais e indo até moléculas mais complexas 

sintetizadas em laboratórios. [9] 
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Figura 4. Classificação dos Pigmentos Orgânicos. Fonte: Ahmed Gurses,2016. 

 

 
  Figura 5. Classificação dos pigmentos inorgânicos. Fonte: Ahmed Gurses, 2016. 

 

3.3.2 ÓLEOS COMO AGLUTINANTES  

Óleos secativos operam como filmes protetores e aglutinantes, sendo uns dos 

matérias mais empregados em trabalhos de arte pictórica. Ainda que o óleo mais 

comumente empregado seja o de linhaça (dependendo do período e da técnica 

pictórica), óleo de papoula, nozes e girassol também são utilizados. Esses óleos são 

formados por triglicerídeos, triplo ésteres de glicerol com vários ácidos graxos 

(principalmente mirístico, palmítico, oleico, e esteárico). Cada um dos óleo secativos 

pode ser identificado pelas quantidades relativas dos ácidos graxos. Com o decorrer do 

tempo estes óleos se deterioram, dando origem a ácidos di-carboxílicos, sendo um 

deles o ácido azelaico e as quantitativas relativas entre eles se altera. [10] 

 Estes óleos são empregados em vários tipos de superfície (madeira, papel, 

metal, plástico) para dar proteção contra, luz solar, oxigênio, radiação, poluentes (como 

dióxido de enxofre), para decorar, ou para disfarçar. Aproximadamente metade da 

produção anual de tinta é utilizada para ‘obras arquitetônicas’, para uso interno e 

externo em construções. 
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 As pinturas podem conter até quatro componentes: 

 

1. Um aglutinante (também conhecido como veículo) para promover adesão e coesão. 

Este componente contem qualquer óleo vegetal que pode estar presente na pintura. 

2. Um pigmento para prover cor e opacidade. Pinturas sem pigmentos são vernizes. 

3. Solventes (tiners) como terebentina, ou outro hidrocarboneto requerido para ajudar 

na manufatura e aplicação. 

4. Aditivos como espessantes e agentes secativos. [11] 

 

3.3.3 BOLO ARMÊNIO 

O bolo armênio trata-se de uma mistura de carbonato de cálcio, óxidos de ferro 

e aglutinantes orgânicos empregado para a fixação da folha de ouro na escultura, uma 

vez que a folha de ouro não adere diretamente a superfície da madeira ou a base de 

preparação feita exclusivamente com carbonato de cálcio. 



14 

 

 

4.OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 Caracterizar os materiais constituintes da policromia na escultura barroca do 

século XIX: Nossa Senhora das Dores. 

4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

 Acompanhamento da coleta de amostras pelos conservadores e restauradores. 

 Identificar os aglutinantes empregados na obra com o auxílio das técnica de 

FTIR e GC-MS. 

 Identificar os elementos presentes na obra com o auxílio da técnica de FEG-

EDS. 

 Efetuar a caraterização molecular dos pigmentos utilizados na policromia da 

obra com o auxílio do FEG-EDS e do μRaman confocal. 

 Elucidar a composição das camadas pictóricos presentes na obra com o auxílio 

das técnicas de FTIR, FEG-EDS, GC-MS e μRaman confocal. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 AMOSTRAGEM 

A amostragem foi realizada pelos conservadores e restauradores, buscando obter-se 

micro fragmentos das diferentes tonalidades de pigmentos que compõem a escultura. 

Seguindo o princípio da mínima intervenção, foram obtidas 5 amostras (Figura 6), 

contendo as seguintes tonalidades distintas: Azul, branco, dourado, marrom e rosa. 

Retiradas de partes distintas do obra com o intuito de obter-se todas as tonalidades 

presentes na amostra. 

 

 
Figura 6. Micrografia ótica das amostras. 

 

5.2 ANALISE DE μ INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER POR 

REFLECTANCIA TOTAL ATENUADA (μFTIR-ATR) 

O estudo de μFTIR-ATR foi realizado com uma varredura de número de onda de 

500 cm-1 a 4000 cm-1. Com resolução de coleta de: 32 scans. A análise de μFTIR-ATR 
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é empregada com o intuito de elucidar a presença de aglutinantes na amostra. Sendo 

utilizado como alternativa a metodologia de ATR pois as amostras não necessitam 

passar, por processos que podem afetuar suas características como o caso da análise 

empregando-se pastilhas de KBr que acarretaria na destruição das amostras devido ao 

processo de maceração. 

 

5.3 ANALISE DE ESPECTROSCOPIA DE FORÇA DE CAMPO ACOPLADA A 

ESPECTROSCOPIA DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X (FEG-EDS) 

A análise de FEG-EDS foi realizada em um equipamento modelo: JEOL JSM-

6701F Scanning Electron Microscope com magnificação variando de 140 até 500 vezes. 

Os espectros de difração de raios x foram coletados com uma excitação de 15 KeV. A 

análise de FEG-EDS proporciona a identificação dos elementos presentes, sua 

morfologia, e também sua distribuição ao longo da amostra. 

5.4 ANALISE DE μRAMAN CONFOCAL (μRAMAN) 

Os espectros de μRaman foram coletados em um aparelho Microscópio Raman 

Confocal Witec alpha 300R utilizando-se o laser verde de comprimento de onda 532 

nm, não polarizado. A análise de μRaman, tem como principal objetivo auxiliar na 

identificação e elucidação molecular dos componentes inorgânicos utilizados na 

escultura.  

5.5 ANALISE DE CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA AO ESPECTOMETRO 

DE MASSAS (GC-MS) 

A análise de cromatografia foi realizado para determinar os ácidos graxos em 

um cromatógrafo Agilent modelo 7829, equipado com um injetor automático modelo 

7683 com controle eletrônico de pressão e um detector de massas Agilent modelo 

5975. As temperaturas programadas para o detector foram: 280 ºC para a linha de 

transferência, 230 ºC para a fonte de íons, 280 ºC para a interface e 170 ºC para o 

quadrupolo. Programou-se o detector para um variação de massa entre 50-900, com 

um tempo de scan de 20ms. Os elétrons de colisão foram ionizados com 75 eV. As 

condições de operação do cromatografo foram: temperatura de injeção 250 ºC, 

temperatura inicial da coluna em 120 ºC por 5 minutos, o gradiente de temperatura foi 

de 10 ºC/ min até a temperatura final de 300 ºC (10 min), fluxo 1,0 mL/min , pressão 9.4 

psi e velocidade linear,41.2 cm/s e 1 mL de amostra foi injetado no modo splitless .  

Utilizou-se uma coluna capilar HP-5 de sílica fundida com dimensões de 30.0 m x 0.25 
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mm e espessura do filme de 0.25mm. As amostras passaram por um processo de 

derivatização conforme descrito na literatura com algumas adaptações: 100 mL de 

amostra foram adicionados a um tubo com tampa de rosca, 2.0 mL de uma solução 0.5 

mol/L NaOH/metanol foi adicionada. A solução foi mantida em banho de agua fervente 

por 5 min e 2 mL de solução saturada de NaCl. Ao final adicionou-se 2.5 mL de hexano 

e agitado por 30s. Após a decantação, uma alíquota da fase orgânica foi coletada para 

a análise. Conforme descrito por COSTA et al. 2018. [12] 
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6.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 ANÁLISE DE μ INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER POR 

REFLECTANCIA TOTAL ATENUADA (μFTIR-ATR). 

Na análise de μFTIR-ATR para a amostra de tonalidade branca foram observadas as 

bandas referente ao estiramento ʋ2 assimétrico do carbonato em 870 cm-1 e ʋ3 

assimétrico fora do plano em 1417 cm-1. Para a amostra de tonalidade rosa (bolo 

armênio – mistura usada para fixação da folha de ouro) foram observadas as mesmas 

bandas referentes ao composto branco base uma vez que em uma fração majoritária 

do bolo armênio trata-se de carbonato de cálcio. Na amostra de tonalidade azul se 

observam bandas sobrepostas na região de 1100-1000 cm-1 referentes aos 

estiramentos ʋ Si-O-Si e ʋ Si-O-Al do azul ultramarino empregado na camada azul.   

As bandas encontradas na região de 660-680 cm-1 são referentes a ligação Fe-O da 

Hematita estando presente em menor intensidade na amostra de tonalidade rosa (bolo 

armênio) e em maior intensidade na amostra marrom. As bandas respectivas a cada 

estiramento podem ser observadas na Figura 7. 
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Figura 7. Espectro de FTIR-ATR de 1800 a 500 cm-1 para as diferentes camadas. 
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Figura 8. Espectro de FTIR-ATR de 3600 a 1800 cm-1 para as diferentes camadas. 

 

Não foram observadas bandas respectivas aos OH- dos ácidos graxos no espectro de 

3600-1800 cm-1 por meio da técnica de FTIR-ATR. 

 
Tabela 1. Principais estiramentos do FTIR-ATR. 

Amostra Estiramento Número de onda cm-1 

Branco ʋ4, ʋ2, ʋ1, ʋ3 pertencentes 

ao carbonato. 

690, 870, 1035, 1417. 

Bolo Armênio Estiramentos Fe-O da 

hematita e os estiramentos 

ʋ4, ʋ2, ʋ1, ʋ3 do carbonato. 

660-680, 690, 870, 1035, 

1417. 

Azul  ʋ Si-O-Si, ʋ Si-O-Al 1000-1100. 

Marrom Estiramentos Fe-O da 

hematita. 

660-680. 

 

6.2 ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA DE FORÇA DE CAMPO ACOPLADA A 

ESPECTROSCOPIA DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X (FEG-EDS) 

6.2.1 AMOSTRA A - BRANCO 

 



20 

 

Na amostra A correspondente a tonalidade branca, através do FEG-EDS é possível 

observar a porosidade do carbonato de cálcio, que é utilizado como base de 

preparação para a pintura, conforme observado na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Micrografia de FEG da amostra A - Branco. 

 

Os picos encontrados no espectro de EDS (Figura 10) fazem referência ao carbono, 

oxigênio e cálcio. Corroborando com os elementos da estrutura carbonato de cálcio 

encontrados no FTIR para a amostra. 
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Figura 10. Espectro de EDS da amostra A - Branco. 

 

6.2.2 AMOSTRA B -  AZUL, BRANCO E DOURADO 

Através do FEG da amostra B podemos observar a diferença morfológica entre 

as 3 tonalidades: azul, branco e dourado, presentes na amostra, o branco sendo um 

material mais poroso devido a sua composição ser predominantemente carbonato de 

cálcio, o azul ter um caráter mais amorfo com porosidade inferior, e o dourado tendo 

seu aspecto metálico, mais liso evidenciado, por tratar-se de uma folha de ouro, 

conforme observado na Figura 11. 
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Figura 11. Micrografia de FEG para a amostra B - Azul, branco e dourado. 

  

No espectro de EDS para a amostra B foram detectados picos referentes ao 

carbono, cálcio, oxigênio, alumínio, silício e ouro (Figura 12). Os picos encontrados de 

carbono e cálcio, juntamente com o pico de oxigênio corroboram com o carbonato de 

cálcio presente na amostra. Os picos encontrados de alumínio e silício, e oxigênio 

devem-se ao azul ultramarino presente na amostra. E o ouro, refere-se a folha de ouro 

utilizada, na região do douramento. 
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Figura 12. Espectro de EDS da amostra B - Azul, branco e dourado. 

 

Pelo mapa de distribuição elementar obtido com maior ampliação de uma região do 

Azul podemos observar ainda a presença de sódio, potássio, enxofre, chumbo e ferro 

na amostra. O sódio, potássio e enxofre fazem parte da composição do azul 

ultramarino juntamente com o alumínio e silício. O chumbo é encontrado 

predominantemente nas mesmas regiões onde há a presença de cálcio na amostra 

indicando que uma mistura de carbonato de cálcio e carbonato de chumbo, também 

conhecido como branco de chumbo, foi utilizada para dar uma tonalidade mais clara ao 

azul ultramarino, uma vez que ambos são utilizados como pigmentos brancos. 
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Figura 13. Mapa de distribuição elementar da amostra B - Azul, branco e dourado, na região de 

tonalidade azul. 

 

6.2.3 AMOSTRA B’ – AZUL, BRANCO E DOURADO 

Obteve-se um segundo espectro de EDS (Figura 15) para a amostra B com o intuito 

de observar a distribuição elementar na região de interface entre as 3 tonalidades 

distintas, com maior magnificação, o que permitiu a identificação do chumbo e também 

de bário, presente na amostra, o bário normalmente é encontrado em obras na sua 

forma de sulfato, sendo utilizado também como pigmento branco colaborando para dar 

uma tonalidade distinta ao azul ultramarino. 
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Figura 14. Micrografia amostra B': Azul, branco e dourado. 

 
Figura 15. Espectro de EDS da amostra B' - Azul,branco e dourado. 
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No mapa de distribuição elementar podemos observar que   ouro e a prata se 

encontram concentrados na parte inferior direita, enquanto que o alumínio, chumbo, 

enxofre, silício e cálcio encontram-se distribuídos sobre todo o restante da amostra, o 

que demonstra, realçando o indicativo de termos sulfato de chumbo (branco de 

chumbo) na amostra para dar tonalidade, uma vez que o chumbo e o enxofre se 

sobrepõem, conforme pode ser visualizado na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Mapa de distribuição elementar da amostra B' - Azul, branco e dourado. 

6.2.4 Amostra C – Dourado 

Pela micrografia da amostra C podemos observar que a parte dourada, possui 

uma morfologia mais regular assemelhando-se a uma folha mesmo, como esperava-se 

para o douramento (parte superior da Figura 17), o que juntamente com a análise de 

EDS comprova-se tratar-se realmente de uma folha de ouro e não a presença de 

pigmentos que sejam similares a ouro. 



27 

 

 

Figura 17. Micrografia da amostra C - Dourado. 

 

Pelas análises de EDS realizada apenas na parte lisa da amostra podemos 

constatar a presença do ouro e prata utilizados no douramento da obra. A prata é 

utilizada como metal na liga de ouro, outra alternativa empregada seria o uso do cobre, 

entretanto o cobre possui um potencial de oxidação maior que a prata e, portanto, 

ocorrendo assim um maior risco de oxidação do cobre na liga, o que pode originar uma 

patologia conhecida como doença do cobre, observada em ligas de ouro menos 

nobres. 
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Figura 18.Espectro de EDS da amostra C - Dourado, correspondente a parte lisa. 

 

Pelo mapa de distribuição elementar (Figura 19) na interseção entre o dourado e 

o marrom, pode-se observar que o marrom na verdade trata-se do azul ultramarino que 

conta com a presença também de uma quantidade maior de ferro proveniente de 

algum pigmento terroso contendo óxidos de ferro. Contribuindo para essa coloração 

distinta, podemos observar ainda uma grande concentração do ouro e prata na parte 

lisa como já esperava-se, a presença de alumínio, silício e oxigênio se mantem 

concentrada na parte marrom, oriundo do azul ultramarino presente na amostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Mapeamento elementar da amostra C - Dourado na região de interseção entre o 

dourado e o marrom. 
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6.2.5 AMOSTRA D – ROSA 

Pela micrografia de FEG (Figura 20) podemos observar que a parte rosa 

apresenta uma porosidade elevada como era esperado para o bolo armênio, uma vez 

que este é constituído de carbonato de cálcio em conjunto com óxidos de ferro sendo 

utilizado como preparo para a posterior fixação da folha de ouro na amostra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo análise de EDS (Figura 21) podemos comprovar a presença do carbonato 

de cálcio na amostra devido aos picos apresentados para o carbono, oxigênio e cálcio 

entretanto não detectou-se a presença do pico de ferro devido a quantidade de ferro 

utilizada para a mistura do bolo armênio ser muito pequena. 

Figura 20. Micrografia de FEG da amostra D - Rosa. 
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6.3 GC-MS 

Através da análise de GC-MS das amostras, foi detectado a presença dos 

ácidos palmítico e esteárico nas amostras de marrom, azul e dourado com uma razão 

P/S próxima a de óleos comumente utilizados em obras de arte sendo eles os óleos de 

linhaça e girassol, entretanto não pode-se afirmar-se com precisão tratar-se deles pois 

suas razoes encontram-se levemente fora dos padrões mas isto comprova a presença 

de óleos secativos na amostra nas partes da policromia, (Tabela 2). A presença de 

ácido palmítico na parte rosa pode ter ocorrido através da permeação das camadas 

mais internas da pintura.  

A presença de ácido palmitoleico encontrada na parte rosa deve-se ao contato 

manual de pessoas uma vez que o ácido palmitoleico é normalmente encontrado no 

tecido adiposo da pele humana[13]. Essa amostra de rosa foi coletado de uma porção 

do bolo armênio exposta, aliado ao fato de que o carbonato de cálcio é um material 

poroso, o que permitiu a adsorção desse ácido na amostra. A presença de ácido 

azelaico em todas as amostras era esperada uma vez que o ácido azelaico é um ácido 

di-carboxílico gerado a partir da degradação dos óleos presentes na amostra. A sua 

Figura 21. Espectro de EDS da amostra D - Rosa. 
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presença indica quão degradada está a matriz da policromia. Os valores obtidos que 

encontram-se entre 1,51 e 5,21 % são tidos como valores baixos, indicando que a 

parte da policromia encontra-se bem conservada, uma vez que valores acima dos 20% 

indicam alta degradação. 

É importante destacar, que a maior percentagem foi encontra para amostra rosa, 

sendo que essa oxidação mais acentuada pode estar relacionada a quantidade 

elevada de ácido palmitoleico na amostra. A presença de apenas ácido esteárico e 

azelaico na amostra do branco pode indicar uma possível permeação do ácido 

esteárico para o carbonato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tabela 2. Percentagem Relativa e razão palmítico/esteárico para as amostras A, B, C, D e E. 

Produto % 
Relativa→ 
Amostra ↓ 

Palmítico Esteárico Azelaico Palmitoleico P/S 

Branco - 84,74 3,33 - - 

Rosa 27,83 - 5,21 57,11 - 

Marrom 48,33 41,86 2,43 1,75 1,15 

Azul 48,38 36,89 1,51 2,93 1,31 

Dourado 43,08 45,36 2,18 2,93 0,95 

Figura 22. Gráfico de barras dos ácidos graxos determinados por GC-MS nas amostras de A - 

Branco, B - Rosa, C - Marrom, D - Azul e E - Dourado. 
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6.4 μRAMAN CONFOCAL 

Pelas análises de µRaman Confocal podemos comprovar a caracterização 

molecular das amostras uma vez que o espalhamento observado é característico para 

cada composto. Para a camada azul temos as bandas em 580 e 1100 cm-1 

confirmando se tratar do pigmento azul ultramarino. Para a base de preparação 

(branco) temos 3 bandas correspondentes a calcita sendo em 290,710 e 1080 cm-1. 

Para o douramento são observados apenas as bandas da calcita, isso se deve ao fato 

de que a liga de ouro metálico não apresenta bandas no espectro Raman, assim 

também como não apresenta na banda do FTIR na faixa estudada. Na parte do 

marrom temos os picos sobrepostos de Hematita e Quartzo em 400 cm-1 e pico de 

hematita em 600 cm-1, a presença de quartzo indica que a hematita utilizada, é 

proveniente de uma fonte terrosa. Para o rosa temos os picos da calcita em 290 e 1100 

cm-1 e as bandas da hematita e 420, 500 e 610 e 680 cm-1. Confirmando a presença 

da hematita e da calcita no bolo armênio, como pode ser visto na Figura 23. 

 

 
 

 

Figura 23. Espectros de Raman para as camadas Azul, Branco, Dourado, Marrom e Rosa. 
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6.5 DISPOSIÇÃO DAS CAMADAS PICTORICAS 

 A Figura 24 apresenta a estratigrafia das camadas pictóricas da escultura, 

sendo uma representando o douramento e policromia e outra a base da escultura em 

azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Constituição das camadas de policromia e douramento. 
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7. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

O artista empregou a tinta azul ultramarino (Na8–10Al6Si6O24S2–4) em conjunto 

com branco de chumbo(2PbCO3·Pb(OH)2) nas partes azuis da pintura. Os pigmentos 

brancos são responsáveis por dar tonalidades distintas ao azul em cada ponto. Nas 

partes de tonalidades marrom identificou-se Hematita (Fe2O3) como pigmento. 

A liga utilizada pelo artista no douramento trata-se de uma folha de Ouro(Au) e Prata 

(Ag), uma liga de alta qualidade, em comparação as ligas encontradas em algumas 

outras obras, que são de Ouro (Au) e Cobre (Cu), devido a prata possuir um potencial 

de oxidação menor em relação ao cobre. 

Para a confecção do Bolo Armênio (CaCO3/ Fe2O3) foi utilizada uma mistura de 

Carbonato de Cálcio e Hematita. Entretanto foi observado a presença de ácido 

palmitoleico no bolo armênio, um ácido normalmente encontrado em tecido adiposo 

humano, oriundo do contato manual de pessoas com a obra de arte, uma vez que a 

camada de onde extraiu-se a amostra do bolo armênio, estava exposta, além do fato 

de que por conter majoritariamente carbonato de cálcio em sua composição o bolo 

armênio é um material com porosidade elevada, propiciando a adsorção deste ácido na 

amostra. 

A relação entre os ácidos palmítico e esteárico (P/S) revelou a utilização de óleos 

secativos como aglutinante nas regiões de policromia marrom e azul. Mesmo com a 

degradação da obra, a matriz que compõe as áreas de policromia estão pouco 

degradadas o que é indicado pela baixa quantidade de ácidos di-carboxílicos (ácido 

azelaico) encontrada por GC-MS. A Figura 24 apresenta a constituição das camadas de 

policromia e douramento. 
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7.1. CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Durante o estágio desenvolvido na ATECOR, obtive um aprendizado muito 

grande em relação a diferentes técnicas de análise de materiais, focando quando 

possível em analises não destrutivas, uma vez que os matérias analisados são 

diferentes daqueles encontrados na rotina de um laboratório de síntese acadêmico, 

uma vez que cada amostra é única e procura-se sempre manter a menor 

intervenção possível nas obras analisadas. 

Além do caráter interdisciplinar da conservação e restauro, que possibilitou a 

interação com profissionais de várias áreas distintas, como conservadores, 

restauradores, arquitetos, físicos e biólogos. Esta interação foi fundamental para 

entender como ocorrem os processos de degradação da obra de arte, e a 

compatibilidade de materiais desde o processo de limpeza da obra quando ela 

chega no Ateliê até o final do processo de restauração da obra. 
  

A experiência de estagiar em um órgão público é muito significativa para o 

crescimento profissional, permitindo observar os conceitos da química sendo 

aplicados no cotidiano e moldados às necessidades reais para melhor servir à 

sociedade.
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