
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÂNICA 

 

 

 

 

LUCAS DE SOUZA LIMA 

 

 

 

 

 

QUÍMICA APLICADA À ARTE:  

ESTUDO SOBRE A PALETA DE CORES DE ÍRIA CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 
 

LUCAS DE SOUZA LIMA 

 

 

 

QUÍMICA APLICADA À ARTE:  

ESTUDO SOBRE A PALETA DE CORES DE ÍRIA CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Márcio Siqueira Júnior 

 

Coorientadora: 

Profª. Drª. Maria Isabel Spitz Argolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Química como 

requisito parcial para obtenção do 

grau de Bacharel em Química. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LUCAS DE SOUZA LIMA 

 

 

QUÍMICA APLICADA À ARTE:  

ESTUDO SOBRE A PALETA DE CORES DE ÍRIA CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ____ de _____________ de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. José Márcio Siqueira Júnior - (Orientador – GQI/UFF) 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Maria Isabel Spitz Argolo (Coorientadora) 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Pereira Guedes - (GQI/UFF) 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. João Guilherme Siqueira Monteiro - (GFQ/UFF) 

 

 

NITERÓI 

2019 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Química como 

requisito parcial para obtenção do 

grau de Bacharel em Química. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico esse trabalho à minha mãe que me mostrou que a educação é o único 

caminho para o progresso e que sempre se sacrificou para que eu tivesse nele. 

 

Ao Iago Immediato Martins, que aguentou todas as frustrações e felicidades 

durante esse período ao meu lado. 

 

Aos meus orientadores que aguentaram longas correrias para preencher os 

intermináveis formulários e que me ensinaram muito nesse fim de curso. 

 

Ao Museu Paranaense pela disponibilidade do objeto de estudo desse projeto, e 

pela autorização da realização das análises, em especial à Arqueóloga Dra. 

Claudia Parellada e à Diretora do museu Gabriela Ribeiro Bettega.  

 

Ao Laboratório de Difração de Raio X do Instituto de Física e ao Departamento de 

Inorgânica do Instituto de Química da UFF por fornecer os equipamentos e 

reagentes necessários.   

 

A todos os professores e colegas que cruzaram o seu caminho com o meu. 

Independente dos altos e baixos que tivemos, vocês me ajudaram a ser quem sou. 

 

À banca, por terem aceitado o convite para fazer a avaliação desse projeto. 

 

A todos que me acompanham, que de alguma forma retiraram de mim a timidez e 

me devolveram segurança e confiança para estar aqui hoje. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu acho que as regras eram diferentes lá. Tudo 

estava relacionado à ciência, mas a ciência era 

mágica. Não importava se algo podia ser feito. 

Importava se deveria ou não ser feito, e a resposta 

era sempre, sempre sim.” 

Seanan McGuire  



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Química e a Arte .........................................................................1 

1.2. A Química das tintas ..................................................................... 2 

1.3. Conservação Preventiva, um breve histórico .............................. 9 

1.4. Arqueometria, uma área interdisciplinar ..................................... 13 

1.4.1. Espectroscopia na região do Infravermelho .................. 14 

1.4.2. Difração de Raio X ............................................................ 15 

1.5. Íria Correia: história e obras ........................................................ 16 

2. JUSTIFICATIVA .................................................................................. 22 

3. OBJETIVOS ........................................................................................ 23 

4. METODOLOGIA .................................................................................. 24 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Testes microquímicos ................................................................. 26 

5.2. Espectrometria na região do Infravermelho .............................. 31 

5.3. Difração de Raio X ...................................................................... 36 

6. CONCLUSÃO ...................................................................................... 41 

7. PERSPECTIVA E TRABALHOS FUTUROS ....................................... 42 

8. REFERÊNCIAS ................................................................................... 43 

ANEXOS ........................................................................................................... 46 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura Legenda Página 

1 Exemplo da estrutura de um triglicerídeo. 4 

2 
Destaque para uma área da obra Monalisa, Leonardo da 

Vinci (1503)  para visualização das fissuras. 
5 

3 Estruturas do íon acrilato e metacrilato, respectivamente. 6 

4 Estrutura do poliacetato de vinila. 6 

5 Estruturas cristalinas do TiO2 (a) anatase, (b) rutilo. 8 

6 
Fotografia de Íria Correia. Obtida a partir de um 

daguerreótipo 
17 

7 
Pintura de natureza morta, Íria Correia. 

Coleção de David Carneiro. 
18 

8 

Retratos de: Joaquina Corrêa Guimarães 

(MP.DA.1450), Joaquim Candido Corrêa 

(MP.DA.1441), Delfica Guimarães (MP.DA.1463) 

e José Matias Gonçalves Guimarães 

(MP.DA.1457), respectivamente. Óleo sobre tela. 

Museu Paranaense. Coleção de David Carneiro. 

20 

9 

Fotografia da paleta de tinta de porcelana de 

Íria Correia (MP.DA.1058). 21 x 31 x 2 cm, 

Museu Paranaense. 

Coleção David Carneiro. 

22 

10 

Fotografia da paleta de tinta, indicando o local da 

retirada das amostras de A a G. Museu 

Paranaense. 

Coleção de David Carneiro. 

24 

11 Coleta das amostras com espátula e armazenamento. 25 

12 Resultados das reações da amostra A. 26 

13 Resultados das reações da amostra B. 27 

14 
Resultado da reação da amostra C com ácido nítrico 

concentrado. 
28 



 
 

15 Resultados das reações da amostra D. 28 

16 Resultados das reações da amostra E. 29 

17 Resultados das reações da amostra F. 30 

18 Resultados das reações da amostra G. 30 

19 Espectro na região do Infravermelho para a amostra A 31 

20 Espectro na região do Infravermelho para a amostra B 32 

21 Espectro na região do Infravermelho para a amostra C 32 

22 Espectro na região do Infravermelho para a amostra D 33 

23 Espectro na região do Infravermelho para a amostra E 33 

24 Espectro na região do Infravermelho para a amostra F 34 

25 Espectro na região do Infravermelho para a amostra G 34 

26 

Difratograma obtido para a análise por DRX de policristais 

da amostra A (K Co = 1,79026). Os números de 1 a 5 

indicam os picos utilizados na indexação da estrutura. 

36 

27 Índices de Miller identificados na indexação dos picos. 37 

28 
Imagem da célula unitária do branco de chumbo, obtida 

através do programa VESTA. 
38 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela Legenda Página 

1 
Composição (%m/m) de ácidos graxos em diferentes 

tipos de óleos usados em pinturas. 
4 

2 
Pigmentos brancos, suas fórmulas químicas e períodos 

que foram utilizados. 
7 

3 
Pigmentos azuis, suas fórmulas químicas e períodos 

que foram utilizados. 
8 

4 
Resumo dos possíveis pigmentos identificados nas 

amostras 
31 

5 
Atribuições das bandas observadas no espectro da tinta 

a óleo. 
36 

6 

Indexação dos picos obtidos experimentalmente, 

comparados ao branco de chumbo da literatura. Dados 

de ICSD #280932, grupo espacial R-3m (nº 166). 

38 

7 
Parâmetros da célula unitária obtidos para o branco de 

chumbo. 
39 

  



 
 

RESUMO 

A Arqueometria é uma área científica dedicada ao estudo de obras de artes que 

ascendeu no século XX e se baseia na coleta de dados de pesquisa de diferentes 

profissionais com intuito de enriquecer as informações sobre os objetos de estudo. 

Neste projeto, a pesquisa foi feita a partir da paleta de cores de Íria Correia, a 

primeira artista mulher a se dedicar exclusivamente a arte no Paraná, pertencente 

ao Museu Paranaense. Através de testes microquímicos foi possível identificar 

alguns pigmentos cuja datação se mostrou equivalente ao período de vida de Íria, 

com destaque para presença branco de chumbo e ausência de branco de titânio. 

O pigmento branco de chumbo foi identificado também pela técnica de Difração de 

Raio X (DRX) para uma das amostras da paleta em que a quantidade de amostra 

disponível, mesmo que limitada, foi suficiente para possibilitar a utilização da 

técnica e indexação dos picos referentes ao branco de chumbo, evidenciando a 

importância da técnica para análise de materiais sólidos, até mesmo para estudos 

sobre autenticidade. Com a Espectroscopia na Região do Infravermelho, com 

utilização de equipamento portátil, foi possível analisar o aglutinante utilizado nas 

tintas, identificado como óleo de linhaça, o que corrobora com a informação das 

técnicas de pintura usada pela artista, que produziu grande parte de suas obras 

em óleo sobre tela. 

Palavras chaves: Arqueometria, Íria Correia, pigmentos, DRX, IV. 

  



 
 

ABSTRACT 

Archeometry is a scientific area dedicated to study works of art which ascended on 

the 20th century and its based upon the collection of research data from different 

professionals in order to enrich informations about the study objects. In this project, 

research was made from Íria Correia’s color pallete, the first female artist  who 

dedicated exclusively to art in Paraná, belonging to Museu Paranaense. Through 

microchemical tests, it was possible to identify some pigments which dated back to 

Iria's life span, highlighting the presence of lead white and absence of titanium 

white. Lead white was also identified by X-Ray Difraction (XRD) in one of the 

samples of the pallete. The amount of sample available was sufficient to enable the 

use of the technique and idexing of peaks refering to lead white, confirming the 

importance of the technique for solid materials analysis, even for authenticity 

studies.  Using Infrared Espectroscopy (IR) on a portable equipment, it was 

possible to analyze the medium used in paints, identified as linseed oil, which 

corroborates with the painting techniques used by the artist, who produced the 

majority of her work in oil on canvas. 

Key Words: Archeometry, Íria Correia, pigments, XRD, IR. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Química e a Arte 

 

 Por mais que a relação entre Química e Arte, como objetos de estudo, 

ainda esteja ganhando notoriedade, principalmente no Brasil, a união desses dois 

segmentos possui uma longa história. Ainda que o primeiro laboratório construído 

em um museu tenha sido somente no final do século XVIII, no Museu Royal de 

Berlim, podemos relacionar o auxílio da Química na investigação de peças 

importantes desde os primórdios da civilização (CRUZ, 2015; RIZZUTTO, 2015). 

A Química se relaciona diretamente com a Arte, mas nem sempre essa 

relação se mostra evidente para aqueles que não são do meio científico. De uma 

abordagem mais óbvia, como a composição de pigmentos usados nas tintas, a 

menos frequente, como a interação entre os componentes do verniz e da tela; a 

deterioração de madeira, gesso, metais, e outros materiais usados para suportes; 

o efeito da acidez do papel; entre inúmeros outros. 

 Um exemplo é a descoberta de Arquimedes, no século I a.C, que utilizou a 

expressão “Eureka!” e a fez se tornar muldialmene famosa. Após descobrir que 

materiais diferentes possuem densidades diferentes, e com isso pôde determinar, 

só com um balde de água, a composição da coroa do rei de Siracusa, Itália: uma 

mistura entre ouro e prata, e não ouro puro, como alegado anteriormente. Ainda 

que de forma bem simples, Arquimedes utilizou a Química de materiais para a 

autenticação de uma peça, estudo que continua sendo feito atualmente, utilizando 

métodos físico-químicos de análise e confrontando os dados obtidos com 

informações advindas da História da Arte (MACARDLE; CHALTON, 2017). 

 Nossos ancestrais, ainda moradores das cavernas, utilizavam pigmentos de 

origem mineral para deixar sua arte gravada nas paredes de pedras, que 

perdurara até os dias atuais. Com isso, podemos notar que há inúmeros objetos 

de estudo deixados pela humanidade que necessitam de pesquisas científicas e 

da contribuição da Química, sempre de forma interdisciplinar com a História da 

Arte, Arqueologia e demais áreas do saber. 

A própria história das análises físico-químicas de obras de Arte se 

intersecciona com a História da Ciência. Em 1895, com a descoberta dos raios-x 

por Wilhelm Conrad Röntgen, notou-se que era possível mapear o interior de uma 
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pintura através da imagem formada sob uma película fotográfica, ao ser incidida 

por uma fonte de raios x, pois a diferença de composição e a espessura dos 

materiais fazem com que os raios atinjam a película de forma distinta; Dessa 

forma, a técnica se consolidou no diagnóstico do estado de conservação de 

quadros no início do século XX, quando começou-se a adicionar fontes de raios-x 

nos laboratórios dos principais museus do mundo (FERREIRA, 1987; CRUZ, 

2010). 

Juntamente com outros profissionais de História da Arte, Conservação e 

Restauro, Museologia, etc, os Químicos ajudam a enriquecer as informações com 

relação às características das obras de um autor ou de um período da História em 

que foram realizadas, com a finalidade de catalogação, estudos de autenticidade e 

para protegê-las das ações do tempo, através de medidas de conservação 

preventiva. Essas informações permitem a criação de bancos de dados que 

contribuem cada vez mais, não só para a Preservação do Patrimônio, perpetuação 

da história das sociedades e desenvolvimento da Ciência. 

 Cada caso abre um leque de novas descobertas e informações que vão 

agregando mais conhecimento, simultaneamente, à Química, à História e à Arte; e 

é necessário, a todo momento, encontrar uma forma de comunicação entre essas 

áreas para que as diferentes competências não sejam motivos para o 

distanciamento, mas sim para integração em prol do Patrimônio.   

 

1.2. A química das tintas 

 

Em se tratando dos constituintes da tinta, é possível dividir em dois 

componentes principais: os pigmentos, ou corantes, e os aglutinantes. Os 

pigmentos são responsáveis pela cor da tinta e podem ser de origem natural, 

quando obtidos diretamente da natureza; ou artificial, sintetizado por meio de 

reações químicas (CRUZ, 2007). 

Enquanto os corantes são substâncias orgânicas e solúveis no material 

usado como aglutinante, os pigmentos são geralmente inorgânicos, insolúveis no 

aglutinante, e utilizados na forma de pó em suspensão no mesmo. Geralmente os 

corantes são utilizados na indústria têxtil, e os pigmentos são que compõem as 

tintas a óleo ou acrílicas (CRUZ, 2007). 
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Para ser um bom pigmento, o composto deve permanecer inerte em 

contato com o aglutinante ou outros materiais, possuir boa resistência à luz solar e 

seu grau de opacidade deve ser levado em consideração (MAYER, 1999). 

Ao longo da história, os primeiros pigmentos que foram utilizados foram de 

origem natural, como carvão, tons de ocre e minerais (malaquita, azurita), assim 

como pigmentos artificiais de fácil preparação. Um exemplo é o branco de 

chumbo, 2PbCO3.Pb(OH)2, produzido a partir da exposição de placas de chumbo 

a vapores de vinagre. Contudo há relatos do uso de pigmentos sintéticos, como o 

azul egípcio, CaO.CuO.4SiO2, que foi um dos primeiros pigmentos manufaturados 

difundidos pelo mundo antigo, originado no Egito, em 8000 a. C. O azul da 

prússia, Fe4[Fe(CN6)3], foi o primeiro pigmento sintetizado em laboratório, no início 

do século XVIII, permitindo a evolução das tintas que viria nos séculos seguintes 

(SERRATE, 2011; POLITO, 2006). 

Junto com eles, o que sustenta os pigmentos e auxilia na fixação deles na 

superfície de pintura é o aglutinante. Após a secura, o aglutinante cria uma fina 

película com propriedades distintas, dependendo do tipo de material utilizado e 

qual a finalidade desejada. Existem vários tipos de aglutinantes e cada um deles 

cria um efeito visual diferente em relação à técnica de pintura escolhida pelo 

artista. 

Um dos mais antigos aglutinantes usados foi a gema de ovo. A grande 

concentração de triglicerídios permite grandes propriedades de coesão e 

elasticidade, fundamental na pintura. Composta por uma solução aquosa coloidal 

de majoritariamente lipídios e proteínas, a gema é um perfeito exemplo de um tipo 

de aglutinante denominado de têmpera. A nomenclatura engloba todos os tipos de 

veículos em soluções aquosas, que formam uma emulsão oleosa. Outros tipos de 

têmperas também foram muito usados, como gordura de origem animal ou a partir 

de açúcares (COLNAGO; BRANDÃO, 2003; MAYER, 1999). 

A tinta a óleo utiliza têmpera a óleo, geralmente derivado de linhaça, 

papoula ou nozes e sua origem remonta à Itália do século X ou XI, apesar de ser 

difundida majoritariamente após o período do Renascimento (a partir do século 

XIV) (SERRATE, 2011). 

Formada principalmente de triglicerídeos de cadeia longa, insaturada, não 

ramificadas de ácido graxo (figura 1), à temperatura ambiente se encontram no 
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estado líquido, mas ao secar, transforma-se em uma película fina, resistente e 

transparente (MAYER, 1999). 

 

 

Figura 1: Exemplo da estrutura de um triglicerídeo. 

 

O efeito se dá pelo produto da reação das insaturações do ácido graxo 

com o oxigênio atmosférico, mas pode variar de acordo com a porcentagem de 

cada ácido graxo na composição do óleo (tabela 1). 

 

Tabela 1: Composição (%m/m) de ácidos graxos em diferentes tipos de óleos 

usados em pinturas. Fonte: SERRATE, 2007. 

 Óleo de linhaça Óleo de papoula Óleo de noz 

Mirístico 0,1 não informado 0,125 
Palmítico 5,03 10 5,725 

Esteárico 4,01 2 2,24 
Oleico 17,33 11 23,91 

Linoleico 22,73 72 52,13 
α-linoleico 50 5 15,93 

 

Ao longo dos anos, essa película vai se tornando quebradiça, deixando 

aparente várias linhas e fissuras na pintura (figura 2), o que chamamos de 

craquelamento, nome originado do francês craquelé, que também pode amarelar, 

como resultado da oxidação ou decomposição térmica dos triglicerídeos, o que é 

uma das mais recorrentes patologias a serem enfrentadas no processo de 

restauração dessas obras (POLITO, 2006). 
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Figura 2: Destaque para uma área da obra Monalisa, Leonardo da 

Vinci (1503) para visualização das fissuras.  

Fonte: Louvre Museum Official Website. 

 

Apesar de fatores como iluminação, calor, concentração de oxigênio, e a 

presença ou ausência de potenciais catalisadores afetarem a reação de 

degradação, ela basicamente segue o mecanismo radicalar mostrado no esquema 

1. Na etapa de iniciação são formados os radicais livres, seguidas pelas etapas de 

propagação e terminação, em que produtos com maior ou menor peso molecular 

são formados (FONSECA, 2009). 

 

 

Esquema 1: Mecanismo radicalar de degradação dos aglutinantes.  

Fonte: FONSECA, 2009. 
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As reações para a inicial formação do radical In não são totalmente 

esclarecidas, mas pode se dar pela cisão homolítica térmica e/ou fotoquímica de 

uma ligação R-H, ou pela abstração de um hidrogênio pelo centro metálico 

(FONSECA, 2009). 

Como alternativas à tinta a óleo, a partir do século XX, foram surgindo 

novas resinas sintéticas que auxiliaram a produção de tintas em larga escala, 

sendo as principais as acrílicas e vinílicas. A tinta acrílica possui como base uma 

solução aquosa de polímeros de acrilatos e metacrilatos (figura 3) e hoje é um dos 

materiais mais difundidos no meio artístico, devido a sua fácil aplicação, secura e 

baixa toxicidade (SERRATE, 2011). 

 

 

Figura 3: Estruturas do íon acrilato e metacrilato, respectivamente. 

 

As tintas PVAs são também bastante utilizadas atualmente, principalmente 

entre conservadores e restauradores, são compostas pelo polímero acetato de 

polivinila (figura 4). Apesar da larga aplicação, em termos de durabilidade, eles 

amarelam com mais facilidade quando comparados às tintas acrílicas (SERRATE, 

2011). 

 

 

Figura 4: Estrutura do poliacetato de vinila. 
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Uma vez que é possível remontar a utilização de cada pigmento e/ou 

aglutinante a uma dada época ou localidade, pode-se traçar um parâmetro dos 

materiais que comprovam a autenticidade de uma obra, e ampliar os estudos da 

paleta de um artista e das técnicas que ele ou ela utilizavam (FERREIRA, 1987). 

O pigmento branco, por exemplo, muitas vezes é utilizado como carga - 

material que auxilia na resistência da tinta e na homogeneidade da película  - 

podendo se originar de várias substâncias químicas diferentes, e também de 

estruturas sólidas distintas (COLNAGO; BRANDÃO, 2003).  

Na tabela 2 apresenta-se diferentes pigmentos brancos, relacionando sua 

composição química com o período em que foram utilizados. 

 

Tabela 2: Pigmentos brancos, suas fórmulas químicas e períodos que foram 

utilizados. Fonte: LEITE, 2008. 

Pigmento Composição Período 

Barite BaSO4 Antiguidade - Presente 
Branco de chumbo 2PbCO3.Pb(OH)2 Antiguidade - séc XX 
Carbonato de cálcio CaCO3 Antiguidade - Presente 

Gesso CaSO4.2H2O Antiguidade - Presente 
Branco de Zinco ZnO 1835 - Presente 

Litopônio 30% ZnS + 70% BaSO4 1874 - Presente 
Branco de titânio TiO2 1923, 1947* - Presente 
Branco de osso Ca3(PO4)2 Antiguidade - Presente 

*1923, anatase e 1947, rutilo. 

 

Um dos pigmentos brancos mais utilizados atualmente é o branco de 

titânio (TiO2)  e sua utilização é datada em 1923, para a forma anatase e 1947 

para a forma rutilo (figura 5). Cada forma estrutural dá características distintas à 

tinta. Enquanto o rutilo é mais branco, chamado de “branco puro”, e possui maior 

durabilidade a anatase deixa a tinta levemente amarelada, e por isso é utilizada 

apenas como carga (COLNAGO; BRANDÃO, 2003). 
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Figura 5: Estruturas cristalinas do TiO2 (a) anatase, (b) rutilo. 

Fonte: FRANCATTO, 2016. 

 

A forma anatase é degradada com mais facilidade ao absorver radiação 

ultravioleta, gerando pontos esbranquiçados na tela. Esse fenômeno foi observado 

nos painéis de “Guerra e Paz”, do Cândido Portinari, cuja restauração foi 

encomendada em 2011 devido a esse processo de deterioração. Por fabricar a 

própria tinta, Portinari acabou sintetizando o óxido de titânio anatase, em vez do 

rutilo, e somente a técnica de Difração de Raio X possibilitou a identificação dessa 

fase do TiO2 presente na tinta (BORTOLOTI, 2011). 

Os pigmentos azuis são interessantes de serem analisados, porque 

diferentes tonalidades restringem o seu uso a uma época bem específica. Na 

tabela 3 podemos ver alguns pigmentos azuis, suas composições químicas e em 

qual período foram utilizados (LEITE, 2008). 

 

Tabela 3: Pigmentos azuis, suas fórmulas químicas e períodos que foram 

utilizados. Fonte: LEITE, 2008. 

Pigmento Composição Período 

Azul egípcio CaO.CuO.4SiO2 3000 a.C. - séc VII 
d.C. 

Azul cerúleo CoO.nSnO2 1860 - Presente 
Azul de manganês Ba(MnO4)2 + BaSO4 1907 - Presente 
Azul de ftalocianina Cu(C32H16N8) 1936 - Presente  

Azurite  2CuCO3.Cu(OH)2  Antiguidade - séc 
XVIII 

Azul de vanádio ZrSiO4 1950 - Presente 
Ultramarino natural  (Na, Ca)8 [(SO4,S,Cl)2|(AlSiO4)6 ]  séc XI - séc XIX 

Esmalte Co.O.n SiO2(+K2O+Al2O3) 
 
 

Fim da Idade Média - 
séc XIX 

Azul da prússia Fe4[Fe(CN)6]3 1724 - Presente 
Azul de cobalto CoO.Al2O3  1804 - Presente 

Ultramarino francês  (Na8-10Al6Si6O24)S2-4  1826 - Presente 
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O estudo dos componentes da tinta - e de outros materiais usados nas 

obras de arte - além de nos fornecer informações sobre questões técnicas sobre 

um artista ou período, se faz importante também para sermos mais objetivos nos 

esforços para a preservação e restauração da obra. 

 

1.3. Conservação preventiva, um breve histórico 

 

A identidade de uma sociedade pode ser expressa de várias formas: 

canções, obras literárias, danças, esculturas, pinturas, construções. Essas formas 

são resultado da interação entre o ser humano com o meio em que vive. Portanto, 

é importante preservar esses bens para que possamos traçar a história de uma 

comunidade, e também para que nós, povos contemporâneos, possamos montar 

nossa própria identidade cultural (CALDEIRA, 2006). 

Assim, entende-se como Conservação todos os esforços para prolongar a 

vida útil de uma obra em particular, a fim de manter sua característica original, 

tanto física, quanto simbólica, de modo que colabore com processos de 

documentação, exposição e pesquisa (FRONER, 2008). 

A importância da preservação de obras de uma sociedade não é um 

conceito atual. Na Idade Antiga, por exemplo, a sociedade egípcia utilizava a 

técnica de mumificação, utilizando o sal como elemento preventivo, para minimizar 

os efeitos da deterioração dos corpos de faraós, bem como de jóias e outros bens 

de valor importantes (ELIAS, 2002). 

Com o passar dos anos e o aumento do poder econômico e social da 

Igreja Católica durante a Idade Média, era interessante para a instituição preservar 

seus textos e construções, a fim de transmitir seus dogmas e continuar a agregar 

fiéis. Assim, foi responsabilidade do clero de manter a conservação desses bens 

durante esse período. 

Com as grandes navegações e trocas culturais, também vieram grandes 

descobertas arqueológicas, durante os séculos XVII e XVIII, que foi quando se 

iniciaram os estudos dos processos de degradação. Foi também quando surgiram 

os primeiros museus, local que reuniria todos os bens coletados por uma nação, a 

fim de serem protegidos e exibidos para a população. 
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O primeiro museu a ser fundado foi o British Museum, em 1753, em 

Londres, que recebeu todos os fragmentos de mármore do Parthenon, da Grécia, 

após uma dessas pilhagens. Para a sociedade, de forma geral, os maiores 

impactos que a criação de museus gerou foram a universalização dos bens 

culturais e o interesse pelo estudo de técnicas voltadas à sua preservação e 

manutenção física (ELIAS, 2002). 

Mas foi somente alguns anos depois, com a Revolução Francesa em 

1789, que surgiu a noção de patrimônio público: os bens culturais seriam de 

interesse da população, podendo até mesmo passar por cima do direito de 

propriedade privada, em nome do coletivo (TOMÁZ, 2010). 

Com a Revolução Industrial, no século XVIII, houve a ascensão de classes 

menos favorecidas ao mundo da cultura. A burguesia modificou o sistema político 

e econômico da época, e com essa mudança vieram novos posicionamentos com 

relação à coleção de arte. Com a transição de produtos manufaturados para os 

industrializados, o progresso científico foi propagado para as diversas classes 

sociais, não só na qualidade dos produtos que eram comercializados, mas 

também na forma de se receber informação (LONGO, 2004). 

Com técnicas mais modernas de impressão, houve um maior interesse da 

parcela mais pobre da população para com a sua educação. Como consequência, 

novos ramos científicos foram surgindo durante esse período, e com eles, novas 

técnicas de restauração e conservação de bens culturais (CALDEIRA, 2006). 

Contudo, foi após as duas grandes Guerras Mundiais que o conceito de 

conservação preventiva se consolidou, junto com a formação de uma grande 

comunidade de restauradores e museólogos. A visibilidade que os museus 

ganharam foi notável, com a missão de criar o senso de importância para a 

população para com a recuperação e preservação dos bens culturais que foram 

depredados e danificados pelas guerras (ELIAS, 2002). 

Alem disso, os monumentos também deixaram de serem vistos como 

pertencentes a uma população ou povo local, mas como importante para a 

humanidade como um todo. 

“Já não existiam mais grandes realizações nacionais 

e sim grandes feitos da humanidade.” (CALDEIRA, 2006) 
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Portanto, a proteção e conservação dos bens culturais passaram a ser 

visto como um dever de toda nação, garantidos pela sociedade que já havia se 

conscientizado que, diante de tantas perdas materiais com grande peso histórico, 

precisava dar valor à manutenção e ao resguardo de seu legado cultural. 

A nível nacional, é possível destacar que a preocupação com a 

preservação dos bens culturais se deu a partir dos anos de 1920, quando o 

descaso era tanto, que atraiu a atenção de pensadores e da elite brasileira para a 

falta de cuidado com os “tesouros nacionais”. A mídia também foi atraída para o 

processo de venda de obras tradicionais brasileiras para colecionadores 

estrangeiros, que chamou a atenção da população (PINHEIRO, 2006). 

Foi então que na Constituição de 1934, nota-se a noção jurídica para 

“patrimônio histórico e artístico”, tendo como finalidade à responsabilização do 

estado para com a preservação de monumentos importantes; e dois anos depois, 

há a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural) por 

artistas e intelectuais brasileiros – e redigido por Mário de Andrade – que foi 

efetivamente consolidado no ano seguinte, durante o governo de Getúlio Vargas 

(TOMÁZ, 2010). 

Ao longo dos anos seguintes, as medidas adotadas apenas reforçariam a 

necessidade de um maior foco por especialistas no processo de conservação de 

bens e também na ampliação do conceito do que deveria ser preservado, 

estendendo o conceito de “bens culturais”, não só para monumentos físicos, mas 

também para imateriais.  

Um exemplo é o Compromisso de Brasília (1970), resultado do “Primeiro 

Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, 

Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de 

Instituições Culturais”, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, que 

documentou a adoção de algumas medidas  para proteger o patrimônio histórico, 

dentre elas a necessidade de formação através de cursos superiores para 

restauradores, conservadores arquivologistas e museólogos, validando o caráter 

científico e a  interdisciplinaridade dessas áreas (CALDEIRA, 2006). 

Em se tratando de políticas de preservação de um bem, muitas questões 

subjetivas são intrínsecas a elas, principalmente a importância e valor histórico 

que o bem agrega. No entanto, há sempre a projeção de conceitos e interesses 
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pessoais na hora de tomar a decisão de preservar ou não uma obra, por parte das 

instituições responsáveis (FRONER, 2008). 

As medidas de conservação a serem tomadas englobam alguns 

procedimentos para adequar a obra às condições físico-químicas do ambiente em 

que se encontra e podem ser separadas no macroambiente: região onde está 

localizada a instituição; o médio ambiente: o local onde a obra se encontra; e o 

microambiente: tudo que está em contato direto com a obra (FRONER, 2008). 

Os possíveis agentes de degradação do local devem ser estudados para 

que abordagens preventivas de contenção ou controle possam ser aplicadas para 

evitar problemas mais graves no futuro. 

Apesar das causas serem variadas, elas foram classificadas, por Stefan 

Michalski (1992) em dois grupos: ordinárias e científicas. O primeiro seria 

relacionado a forças físicas, diretas ou indiretas, aplicadas à obra, como manuseio 

inadequado, inundações, incêndios e infestação de pragas; e o segundo seria 

relacionado a parâmetros de interação química com o ambiente: contaminação, 

radiação, temperatura, umidade, etc. 

O entendimento e o estudo de todas essas causas de degradação são 

primordiais para formular uma abordagem da Conservação Preventiva aplicada a 

uma determinada obra, sempre buscando o equilíbrio entre a amenização das 

causas físicas e químicas, sem que um tenha mais foco que o outro. O trabalho é 

ininterrupto, uma vez que a degradação dos materiais é constante, portanto ele 

não visa cessar os processos de degradação, mas sim retardar e/ou minimizar 

seus efeitos, dentro das propostas estipuladas pela própria instituição (CALDEIRA, 

2006). 

Com base nos estudos interdisciplinares sobre as obras, químicos 

trabalham junto com museólogos, historiadores, arqueólogos, entre outros 

profissionais da área, para montar uma equipe capaz de solucionar os problemas 

da conservação dos bens e também criar um novo ramo científico especializado: a 

arqueometria. 
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1.4. Arqueometria, uma área interdisciplinar 

 

A aplicação de técnicas analíticas no estudo do patrimônio artístico teve 

seu início na metade do século XIX e se intensificou a partir do século XX, com o 

surgimento da arqueometria, trazendo uma nova maneira interdisciplinar de avaliar 

e caracterizar as obras de arte. O que antes era exclusivo para peritos com 

formação em História e/ou História da Arte, hoje é possível integrar especialistas 

em diversas áreas (historiadores, químicos, físicos, biólogos, arqueólogos e 

conservadores) a fim de enriquecer as informações sobre os objetos de estudo 

(APPOLONI, 2018). 

Foi por volta dos anos 70, com a importância dos estudos das obras de 

arte em mente, que os museus investiram na criação de laboratórios próprios e 

que as universidades direcionaram pesquisas com esse objeto de estudo a fim de 

datar as peças e estudar suas tecnologias (ROSADO, 2008). 

No Brasil, até os anos 90, era apenas empregada a área de datação 

arqueológica, até que o Laboratório de Física Nuclear Aplicada da Universidade 

Estadual de Londrina (LFNA/UEL) introduziu, em 1994, a arqueometria como linha 

de pesquisa. O primeiro estudo realizado foi a análise de fragmentos de cerâmica 

arqueológica do acervo do Museu Histórico da UEL utilizando as técnicas de 

fluorescência de raios X, RBS (retroespalhamento Rutherford) e GT (transmissão 

de raios gama) (APPOLONI, 2007). 

As técnicas empregadas na arqueometria são variadas e cada uma 

fornece um dado específico de interesse: a composição química (elementar, 

molecular ou mineralógica), análise de superfície e de estrutura interna, idade do 

objeto, processos de corrosão, entre outros. Esses estudos ajudam a enriquecer 

as análises da obra em questão, e também auxiliam na amplificação do banco de 

dados que pode ser utilizado em processos de autenticação e restauração da 

obra, bem como outros estudos e pesquisas da área (APPOLONI, 2018). 

A grande dificuldade enfrentada pelos pesquisadores é utilizar técnicas 

que não sejam destrutivas e que possam ser portáteis. Técnicas que necessitam 

de uma parte da obra em questão são inviáveis, pois necessitaria de extrair 

amostras de diversas partes da peça, resultando numa perda material 

considerável; grandes estátuas são de difícil locomoção e pinturas no teto de 

construções não podem ser extraídas, portanto inviabilizam métodos em que a 
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amostra é levada a um laboratório, onde se encontra o equipamento, para realizar 

a análise (APPOLONI, 2018). 

 Busca-se então, métodos analíticos que não necessitem da locomoção da 

obra até o local de análise e que utilizem o mínimo de amostra possível. Assim, 

técnicas como: Microcromatografia Computadorizada de Raio X (para analisar a  

morfologia e quantificar as fases cristalinas), Espectroscopia Raman (para analisar 

os constituintes moleculares da amostra) e Difração de Raios-X de pó (para 

realizar uma análise de sólidos e identificar sua a estrutura), Fluorescência de 

Raio X (para análises elementares), e Espectroscopia no IV e UV-visível são 

utilizadas (APPOLONI, 2018). 

A fluorescência de raio X por dispersão de energia (EDXRF) é uma 

técnica portátil aplicada para análises qualitativas ou quantitativas na 

determinação dos elementos químicos presentes na obra. As grandes vantagens 

da técnica são: a realização das análises dos materiais in situ sem a necessidade 

de retirada de amostras do material ou contato com o mesmo, diminuindo o custo 

com transporte, e ainda apresenta os resultados quase instantaneamente 

(ROSADO, 2014). 

A EDXRF é bem útil na análise de elementos com alto peso atômico, mas 

ineficiente para detectar pigmentos de massa pequena ou compostos orgânicos. 

Dessa forma, outras técnicas acompanham a análise para fornecer melhores 

resultados: espectroscopia no infravermelho médio e próximo para caracterizar 

pigmentos inorgânicos e aglutinantes; e a espectroscopia no ultravioleta-visível, 

também para pigmentos inorgânicos (ROSADO, 2014). 

Neste trabalho, foram utilizadas as seguintes técnicas: Espectroscopia na 

região do infravermelho e Difração de Raios-X, que serão discutidas nos tópicos a 

seguir. 

 

1.4.1. Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

As técnicas de espectroscopia são as principais responsáveis pela 

obtenção de informações que temos acerca das estruturas atômicas e 

moleculares. Esses dados são obtidos através da análise de espectros que 

relacionam o comportamento da matéria quando interagem com ondas 

eletromagnéticas de diferentes frequências (ALCÂNTARA JR, 2002). 
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A região do infravermelho corresponde à radiação que se encontra no 

espectro entre o visível e as micro-ondas, situada de 10 a 12000 cm-1, 

aproximadamente. Quando absorvida, uma molécula converte essa energia em 

rotação, gerando um espectro de linhas; ou em vibração, gerando um espectro de 

bandas. Isso ocorre porque cada nível de energia vibracional quantizado 

corresponde a alguns níveis rotacionais, ocorrendo a sobreposição de linhas 

espectrais (SILVERSTEIN, 2006). 

Cada molécula possui seu espectro de infravermelho próprio, e a técnica 

baseia-se na identificação de bandas de grupos de átomos característicos que 

ocorrem sempre na mesma frequência, para identificar a estrutura molecular da 

amostra (SILVERSTEIN, 2006). 

A espectroscopia na região do infravermelho auxilia a arqueometria na 

identificação de componentes de partes de uma obra e é muito favorável por ser 

uma técnica não destrutiva e que utiliza pouca quantidade de amostra. É 

geralmente utilizada como técnica conclusiva, em conjunto com outras. 

Por exemplo, um trabalho de conclusão de curso que a utilizou para 

auxiliar no estudo de identificação e classificação do tipo de madeira utilizado na 

arte sacra de obras cedidas pelo Relicário de Conservação e Restauração de 

Bens Culturais Ltda, em Minas Gerais (BATISTA, 2013). 

 

1.4.2. Difração de Raios-X 

 

A difração de raios X é uma das principais técnicas de análise para a 

caracterização de materiais cristalinos quanto a sua estrutura e possui aplicações 

em outros ramos, como geociência e metalurgia, mas é de grande funcionalidade 

para análise de bens culturais. Atualmente é uma técnica indispensável quando se 

fala no controle de qualidade de materiais (ASFORA, 2010). 

A estrutura cristalina é entendida como a forma periódica e tridimensional 

em que os átomos, íons ou moléculas estão se repetindo nessa distribuição 

(SASAKI, 2000). 

As informações obtidas sobre a estrutura vêm através do fenômeno de 

difração dos raios-x pela rede cristalina. Desse modo, com a penetração da 

radiação pelo cristal, ela interage com a densidade eletrônica dos átomos, 

gerando interferências construtivas ou destrutivas nas ondas. Com um detector 
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capaz de captar esses raios após sua passagem pela amostra, é possível 

caracterizar a estrutura, com base na parcela que difratou ou refletiu (ALVES, 

2014). 

Como uma mesma substância pode apresentar estruturas cristalinas 

diferentes, e consequentemente possuir propriedades físicas distintas, o estudo 

através dessa técnica permite a classificação de materiais sólidos. Assim, mesmo 

sabendo qual a fórmula química de um pigmento, por exemplo, é importante saber 

em que tipo de arranjo as moléculas estão dispostas, informação que as outras 

técnicas não fornecem (SASAKI, 2000). 

No artigo “Arqueometria aplicada à conservação do patrimônio 

arqueológico metálico: um estudo de caso do sítio funerário de São Gonçalo 

Garcia, Rio de Janeiro”, os autores utilizaram os difratogramas obtidos pela 

técnica de Difração de Raios-X para identificar as fases sólidas presentes em 

artefatos encontrados em um sítio arqueológico (CAMPOS, 2018). 

Desse modo, utiliza-se a combinação de várias técnicas de análise para 

realizar um estudo completo de uma peça, a fim de agregar informações que às 

vezes somente uma técnica não fornece. Neste trabalho, as duas serão 

combinadas para iniciar um estudo da paleta de cores de uma notável artista 

paranaense, a Íria Correia.  

 

 1.5. Iria Correia: história e obras 

 

Considerada a primeira artista feminina paranaense a se dedicar 

exclusivamente à arte, Iria Correia (figura 6) nasceu em outubro de 1839, em 

Paranaguá, Paraná, e ingressou no Colégio Particular Feminino James aos 10 

anos de idade, o que seria o passo inicial para sua formação artística (RINALDI, 

1991). 
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Figura 6: Fotografia de Íria Correia. Obtida a partir de um daguerreótipo1. 

Fonte: MELLO, 2018. 

 

Fundado por Jéssica e Willies James (mãe e filha), a escola se dedicava 

ao ensino de línguas, história e geografia, aritmética, música e dança, desenho, 

pintura e bordados para meninas. Lá, Iria se destacou nas matérias artísticas, não 

só manuais, mas em música também, e começou suas obras utilizando técnicas 

como: lápis de cera (crayon), giz pastel, aquarela e tinta à óleo (PRIORI, 2017). 

Seus primeiros trabalhos envolviam pinturas em miniatura de paisagens, 

natureza morta e temas religiosos, como santos e legendas bíblicas; e foi durante 

sua passagem pelo colégio que assinou sua primeira obra: uma composição de 

objetos inanimados, aos 18 anos de idade (figura 7). Essa viria a ser sua única 

obra conhecida assinada por ela, uma vez que todas as pinturas posteriores não 

continham sua assinatura (RINALDI, 1991). 

 

                                                             
1 Daguerreótipo foi o primeiro aparelho fotográfico a ser comercializado. A imagem é fixada numa placa de 
cobre com um filme de prata. 
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Figura 7: Pintura de natureza morta, Íria Correia. Coleção de 

David Carneiro 

Fonte: MELLO, 2018. 

 

Seus trabalhos mais conhecidos atualmente são de retratos utilizando tinta 

a óleo, mas o caminho até chegar a eles percorreu por desenhos e pinturas em 

marfim e papelão (RINALDI, 1991). 

Por vir de uma família influente, uma vez que seu pai fazia parte do 

cenário político, Iria pôde registrar vários retratos além do de seus familiares, mas 

também de vários homens e mulheres da elite paraense (MELLO, 2018). 

Infelizmente, só veio a participar de uma exposição de arte, em 1866, a 

Exposição Provincial do Paraná, em Curitiba, submetendo várias obras, com 

diversas técnicas, sugerindo sua versatilidade e produtividade (RINALDI, 1991). 

Ao longo do século XIX, as mulheres passaram a ganhar notoriedade 

dentro do mundo artístico, ainda que de forma lenta e sempre recebendo duras 

críticas ao seu trabalho. Não bastasse serem boas artistas somente ao serem 

comparadas com o estilo de algum artista masculino, a arte delas também era 

tachada de passatempo amador. Subjugadas como “arte feminina”, as pintoras 

foram marginalizadas e sua arte inferiorizada, reduzidas apenas à distração, a 

enfeite, nunca a exposições (PRIORI, 2017). 

Quando deixavam de representar situações do cotidiano de dona de casa, 

e iniciaram a retratar temas políticos, históricos ou exercer sua liberdade para se 

expressarem, eram completamente apagadas pelos críticos e, consequentemente, 

esquecidas pela história (PRIORI, 2017). 
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As habilidades artísticas eram encorajadas nas meninas dentro das 

famílias da burguesia na Europa do século XIX, eventualmente transmitida para a 

cultura brasileira. Com isso, Íria é apenas um exemplo de artista que pôde 

prosperar com seu trabalho dentro do contexto artístico paranaense. Contudo, 

outras artistas devem ter surgido, mas, pelos motivos citados anteriormente, não 

foram fixadas na história por serem mulheres (MELLO, 2018). 

Nesse contexto, o trabalho de Iria foi resgatado após a conhecida Semana 

de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo. O evento reafirmou uma 

arte brasileira e criou uma identidade artística livre de similaridades com o 

modernismo estrangeiro. Duas artistas ganharam notoriedade durante a polêmica 

semana: Anita Malfatti e Tarsila do Amaral; e desde então, a visão das mulheres 

na arte deixou de ser amplamente subjugada, e caminha, lentamente, a 

equiparidade (LOPONTE, 2012). 

Apesar da dificuldade de catalogação de suas obras, atualmente há 

algumas atribuídas a Iria no acervo do Museu Paranaense, principalmente 

retratos. São eles: Manuel F. Correia Jr, Rita Loyola Marques, Dr. Antônio Cândido 

de Abreu e de Maria Cândida Guimarães, Lucia G. Carneiro, Damiana Corrêa, e 

as mostradas na figura 8: Cel. Joaquim Cândido Corrêa (seu pai), Joaquina 

Correia Guimarães (sua mãe),  Delfica Guimarães, José Matias Ferreira de Abreu,  

que pertencem à coleção de David Carneiro, Museu Paranaense.  Mais 

informações sobre essas quatro obras estão no Anexo. 
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Figura 8: Retratos de: Joaquina Corrêa Guimarães (MP.DA.1450), 

Joaquim Candido Corrêa (MP.DA.1441), Delfica Guimarães 

(MP.DA.1463) e José Matias Gonçalves Guimarães (MP.DA.1457), 

respectivamente. Óleo sobre tela. Museu Paranaense. Coleção de 

David Carneiro. 

 

Além das obras, uma paleta de pintura feita de porcelana foi catalogada 

como pertencente a Íria, sendo esse o objeto de estudo deste projeto. 

Tomando uma análise bem superficial e de algumas de suas obras, é 

possível tomar como influência as pinturas europeias de retratos e paisagens, 

evidenciando as poses, vestimentas, jóias e expressões faciais. Em geral, seus 

retratos colocam a representação do indivíduo no centro, em semi-perfil, fitando o 

espectador. O fundo é mais escuro, mesmo quando há paisagem, para evidenciar 

o primeiro plano, e há um formato triangular na postura (MELLO, 2018). 

É possível notar uso constante da técnica de sfumato, para criar um 

gradiente de tonalidades nas feições e evidenciar marcas do olhar, rugas ou uso 

de maquiagem. Essa técnica foi bem característica do período renascentista, 
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difundida por pintores como Leonardo da Vinci, e retomada pelo Neoclassicismo 

ainda em vigor no Brasil durante esse período (MELLO, 2018). 

Íria faleceu em março de 1887 e há relatos de que tenha pintado até sua 

morte (RINALDI, 1991). 
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2 – JUSTIFICATIVAS 

 

Como aluno do curso de Bacharel em Química, uma das 

responsabilidades após a formação é o retorno dos estudos à sociedade, e uma 

das formas de devolver esse conhecimento é divulgando a importância da 

pesquisa e da preservação do patrimônio cultural da humanidade.  

O projeto visa fornecer dados que apoiem e favoreçam estudos 

posteriores, sendo um módulo de estudo amplo, uma vez que a arqueometria é 

interdisciplinar e se faz necessária a integração de diferentes profissionais de 

diferentes áreas. 

Neste trabalho, a motivação principal foi acrescentar dados científicos ao 

estudo das obras de Íria Correia, uma artista importante dentro do contexto social 

do Paraná, mas que podemos entender como significativa para a história da arte 

nacional como um todo, por ser a primeira mulher paranaense reconhecida por 

viver da sua própria produção artística; sendo a primeira pesquisa química 

realizada sobre as obras da artista. 

Esse estudo inicial se deu pela paleta de cores atribuída a Íria (figura 9), 

uma vez que o material presente em suas obras (muitas delas pertencentes ao 

Museu Paranaense) deve se relacionar com o material encontrado na paleta, 

colocando em prova a autenticidade das pinturas reconhecidas como dela. 

 

 

Figura 9: Fotografia da paleta de tinta de porcelana de Íria Correia 

(MP.DA.1058). 21 x 31 x 2 cm, Museu Paranaense.  

Coleção David Carneiro. Fonte: Museu Paranaense. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 

Realizar uma caracterização da paleta de cores de Íria Correia, cedida 

para análise pelo Museu Paranaense, a fim de avaliar os pigmentos identificados e 

o período de utilização na História da Arte. 

  

3.2. Objetivos Específicos: 

 

Realizar testes microquímicos para identificar os pigmentos presentes nas 

amostras, como alternativa à difração de raios X, principalmente para identificar 

presença de pigmento branco, que é primordial para a classificação da paleta em 

determinada época na História da Arte; 

Utilizando a técnica de Difração de Raio X, realizar a indexação das fases 

cristalinas presentes na amostra, com base nos resultados nos testes químicos;  

Identificar os pigmentos e o aglutinante utilizados pela artista, quanto à 

sua composição química, pela espectroscopia na região do infravermelho. 

Com os resultados obtidos, verificar se a paleta, de fato, poderia pertencer 

à época em que Íria Correia produziu suas obras, corroborando com a hipótese de 

sua autenticidade. 
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4 – METODOLOGIA 

 

Utilizando a paleta de cores de porcelana de Íria Correia, pertencente ao 

Museu Paranaense (termo de autorização em Anexo) de dimensões 21 x 31 x 2 

cm, acervo do Museu Paranaense, coleção de David Carneiro, coletou-se 

amostras de tintas de diversas cores para a realização da pesquisa (figura 10).  

 

 

Figura 10: Fotografia da paleta de tinta, indicando o local da retirada 

das amostras de A a G. Museu Paranaense.  

Coleção de David Carneiro. 

 

Na imagem é possível ver a escala colorimétrica IFRAO, reconhecida 

internacionalmente, comumente utilizada na arqueometria para se ter um padrão 

de cor em escala, fundamental na análise de pigmentos. 

Como ferramentas, utilizou-se espátula número 7 e pinça de precisão, pois 

a quantidade de amostra deveria ser a menor possível, de forma a não afetar o 

estado de conservação da paleta, a estabilidade das tintas e a composição 

estética da mesma (figura 11). 
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Figura 11: Coleta das amostras com espátula e armazenamento. 

 

A caracterização do material coletado foi feita através das técnicas de: 

Difração de Raio X: determinação da estrutura cristalina. Os difratogramas 

foram obtidos com o equipamento Bruker AXS D8 Advance (radiação K Co = 

1,79026) do Laboratório de Difração de Raios X (LDRX), do Instituto de Física da 

UFF . Uma das fases cristalinas da amostra A foi identificada pela comparação 

com a base de dados cristalográfica Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) ; 

Espectroscopia na Região do Infravermelho: determinação da composição 

química do aglutinante presente na tinta. A análise foi feita no equipamento FT IR 

Alpha II Bunker portátil (região de 4000 - 400 cm-1) módulo ATR, do Departamento 

de Arqueologia do Museu Paranaense. 

A caracterização dos pigmentos também foi feita por meio de testes 

microquímicos, utilizando soluções previamente preparadas do Departamento de 

Química Inorgânica da UFF, ou comerciais. As soluções foram: 

● HNO3 (65%) 

● H2SO4 (98%) 

● KI (0,5 mol/L) 

● HCl (0,5 mol/L) 

● K4[Fe(CN)6] (0,5mol/L)

 

Os testes foram realizados em placa de toque de porcelana, gotejando 

os reagentes com pipeta pasteur até preenchimento da cavidade. 

O principal foco das análises foi a eliminação da hipótese de presença 

de óxido de titânio (branco de titânio) na paleta de cores devido ao fato de seu 

uso não condizer com o período em que Íria Correia viveu. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Testes microanalíticos: 

 

Realizou-se alguns testes microanalíticos com as amostras, de acordo 

com as marchas dos Anexos 1, 2, 3 e 4 a fim de ter uma lista de substâncias 

que poderiam ser encontradas nas amostras.  

Os testes para pigmentos brancos foram feitos para todas as amostras, 

pois em muitos casos eles são usados como carga, ou apenas para clarear a 

cor apresentada, então aparecem com frequência nas tintas, independente do 

pigmento. Com base no resultado dessas reações, tentou-se identificar 

possíveis resultados para outros pigmentos. 

A amostra A apresenta coloração rosada, como mostrado na figura 12, 

junto com os resultados obtidos a cada sequência de reações. 

 

Figura 12: Resultados das reações da amostra A. 

 

As amostras foram solubilizadas em ácido nítrico concentrado e em 

seguida, alíquotas foram tomadas para prosseguir a marcha com os outros 

reagentes. 

Ao adicionar ácido nítrico na amostra A, houve solubilização parcial, 

provavelmente do pigmento branco, com permanência de alguns resíduos 

sólidos no fundo da placa. Não houve evidências de formação de gás, 

descartando a possibilidade de ser branco de zinco, gesso, branco da China, 

barita e derivados silicatos. Ao reagir com ácido clorídrico diluído e ácido 

sulfúrico concentrado, não observou-se nenhuma mudança de imediato, mas 

com o passar do tempo, a cavidade de teste para a reação com ácido clorídrico 
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se tornou levemente amarela. Ao adicionar iodeto de potássio, a solução 

adquiriu uma tonalidade amarelada, e o precipitado também, indicando uma 

possível presença do branco de chumbo (2PbCO3.Pb(OH)2), ou seja, carbonato 

básico de chumbo. 

A coloração amarela se dá pela formação de cristais de PbI2, indicada 

pela reação: 

Pb2+ (aq) + 2 I- (aq) → PbI2(s)     (Eq. 1; Figueiredo Junior, 2012) 

 

O branco de chumbo foi utilizado desde a antiguidade até o século XX, 

apesar de seu uso decair a partir de 1850 com a difusão do branco de zinco 

(CRADDOCK, 2009), portanto pode ter sido usado por Íria em suas tintas. 

Os resultados obtidos para os testes da amostra B estão expostos na 

figura 13. 

 

Figura 13: Resultados das reações da amostra B. 

 

A amostra B apresentava uma cor rosa intensa e não se alterou com 

adição de ácido nítrico, seguido dos ácidos clorídrico e sulfúrico. Contudo, com 

a adição de iodeto de potássio, o rosa voltou a ficar intenso. Isso pode indicar a 

presença de vermelho de chumbo (Pb3O4), tendo ocorrido novamente a 

precipitação de iodeto de chumbo (eq. 1). 

Esse teste é indicado na marcha analítica para pigmentos vermelhos, 

em Anexo 3. 

O uso do vermelho de chumbo é relatado desde a antiguidade até o 

século XIX (LEITE, 2008), e portanto é plausível se encontrar na paleta. 
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Na amostra C, de cor azul escura, ocorreu apenas a solubilização em 

ácido nítrico. Como os cristais ficaram esverdeados, como mostra a figura 14, 

não foi continuada às reações da marcha para o pigmento branco. Porém, na 

marcha analítica do pigmento azul, haveria indicação de presença de azul 

índigo devido à precipitação de um sólido marrom, o que pela coloração, é 

possível que esteja presente na tinta. Contudo, azul índigo é um corante 

orgânico e, por se tratar de tinta a óleo, desconsiderou a sua presença. 

Como não houve formação de gás, podemos considerar a hipótese da 

presença do pigmento azul da Prússia, que data a partir de 1724 (LEITE, 2008) 

e seria coerente com a época que a Íria Correia produziu suas obras. Para 

confirmar essa hipótese, seria necessário continuar a marcha analítica com 

adição de NaOH e confirmada por análises de Difração de Raios X. 

 

 

Figura 14: Resultado da reação da amostra C com ácido nítrico concentrado. 

 

A amostra D também era azul escura, e por isso tomou-se os testes 

para pigmentos brancos e para os azuis. Os resultados das reações estão na 

figura 15. 

 

Figura 15: Resultados das reações da amostra D. 
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Não houve alterações visíveis após a solubilização em ácido nítrico, 

nem com adição de ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Porém, com adição do 

ferrocianeto de potássio, a solução adquiriu uma cor amarelo bem vivo, o que 

também não estava previsto na marcha para pigmentos azuis. Seguindo a 

marcha analítica, ao adicionar iodeto de potássio, a solução ficou amarelada e 

os cristais marrons, mas logo escureceram e ficaram pretos, resultado que 

também não é previsto em nenhuma das marchas. Isso pode sugerir a 

presença de um terceiro pigmento, que não foi possível identificar com esses 

testes qualitativos. 

A amostra E apresentava cor alaranjada e os resultados dos testes são 

ilustrados na figura 16. 

 

Figura 16: Resultados das reações da amostra E. 

 

A solubilização com ácido nítrico não foi completa: a solução ficou 

levemente laranja, mas muitos cristais não se dissolveram. Com a adição de 

ácido clorídrico e ácido sulfúrico os cristais ficaram amarelos claros, mas não 

solubilizam. Com a adição de iodeto de potássio, a solução logo ficou amarela 

e um vivo precipitado marrom escuro apareceu, o que pode indicar a presença 

de amarelo de Nápoles (Pb(SbO4)2), amarelo Massicote (PbO). De acordo com 

a marcha para o amarelo do Anexo 4, o precipitado formado é iodeto de 

chumbo. 

O uso desses pigmentos é citado como até o século XX, para o 

amarelo Massicote; e de 1500 a.C. até o presente, para o amarelo de Nápoles 
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(LEITE, 2008). Portanto, os resultados estão condizentes com o período em 

que Íria viveu. 

A amostra F era rosa bem claro e os resultados dos testes químicos 

estão na figura 17. 

 

Figura 17: Resultados das reações da amostra F. 

 

Não foi observada nenhuma mudança com a adição dos ácidos, com 

exceção da boa solubilização da amostra. Com a adição de iodeto de potássio, 

a reação foi violenta: inicialmente a solução ficou amarela vivo, com precipitado 

verde, que projetou para fora da placa. Após alguns segundos, o precipitado 

escureceu e a solução ficou laranja escura. Novamente isso pode indicar a 

presença do vermelho de chumbo. 

A amostra G inicialmente era escura e sua cor não foi identificada, mas 

com os testes mostrados na figura 18, ela se provou marrom. 

 

 

Figura 18: Resultado dos testes da amostra G. 
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O sólido solubilizou bem com ácido nítrico, gerando uma solução com 

precipitado marrom, que não se alterou com a adição dos outros ácidos. A cor 

da solução ficou mais clara apenas devido a diluição da solução. Com a adição 

de iodeto de potássio, a solução escureceu e formou-se um precipitado 

marrom, o que pode indicar a presença de verde cobre, de acordo com a 

marcha do verde, em Anexo 4. Contudo, o teste confirmatório que seria uma 

reação com o ferrocianeto não foi realizado, uma vez que a marcha analítica 

para o pigmento verde só foi avaliada após a sequência de reações. 

A presença dos outros pigmentos confirmados com esse teste: branco 

de chumbo e vermelho de chumbo não é descartada totalmente devido a cor 

da tinta, uma vez que na paleta de cores pode ser resquícios de material e ele 

ter sido carreado para a amostra. 

A coloração castanha da solução com iodeto de potássio para alguns 

testes se deve à formação de iodo sólido, comum em meio ácido, seguindo a 

Eq. 2, mas não está relacionada a nenhum pigmento previsto pela marcha. 

 5 I- (aq) + IO3
-
(aq) + 6 H+

(aq) → 3 H2O + 3 I2 (s)     (Eq. 2; Slownski, 2008) 

 

Em suma, os possíveis pigmentos identificados pelos testes 

microquímicos estão exemplificados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Resumo dos possíveis pigmentos identificados nas amostras. 

Amostra Pigmento 

A  Branco de chumbo  
B  Vermelho de chumbo  
E  Amarelo de Nápoles e/ou  

Amarelo Massicote  
F  Vermelho de chumbo  

 

 

5.2. Análise por Espectroscopia no Infravermelho: 

 

Todas as amostras foram submetidas à análise por espectroscopia na 

região do Infravermelho e os espectros obtidos estão expostos nas figuras de 

19 a 25. 
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Figura 19: Espectro na região do Infravermelho para a amostra A. 

 

 

Figura 20: Espectro na região do Infravermelho para a amostra B. 

 



33 
 

 

Figura 21: Espectro na região do Infravermelho para a amostra C. 

 

 

 

Figura 22: Espectro na região do Infravermelho para a amostra D. 
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Figura 23: Espectro na região do Infravermelho para a amostra E. 

 

 

 

Figura 24: Espectro na região do Infravermelho para a amostra F. 
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Figura 25: Espectro na região do Infravermelho para a amostra G. 

 

Por essa técnica, geralmente é feita a identificação dos aglutinantes, 

bem mais do que dos pigmentos em si, uma vez que a concentração deles é 

relativamente maior que dos compostos para dar a cor, principalmente se há 

mistura de pigmentos. No Anexo 5, existem espectros padrões para alguns 

tipos de aglutinantes obtidos por meio da análise de tinta branca em: têmpera a 

óleo, a ovo, caseína e cola de coelho. (SERRATE, 2008) 

Para a identificação dos aglutinantes de uma amostra desconhecida, 

não é preciso a atribuição de todas as bandas referentes a uma substância, 

apenas com algumas características já é possível concluir qual a técnica 

utilizada pelo artista. Assim, pelo perfil dos espectros, é possível notar que um 

deles se assemelha muito com os espectros obtidos das amostras de tinta da 

paleta: o da tinta a óleo. Na tabela 5 estão atribuídas algumas bandas 

observadas desses espectros. 
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Tabela 5: Atribuições das bandas observadas no espectro da tinta a óleo. 

Fonte: SERRATE, 2008. 

Posição da banda (cm-1) Atribuição 

3390 νa O-H 
2919 νa C-H (CH2) 

2846 νs C-H (CH2) 

2518 νa CO2 
1717 ν C=O 

1539 νa C=O 

1417, 875, 712 CaCO3 
1195, 1110, 1073, 639, 610 BaSO4 

Legenda: νa - deformação axial assimétrica, νs - deformação axial simétrica, ν - 

deformação axial. 

 

É possível destacar no espectro de referência dos aglutinantes que a 

banda referente à carbonila, por volta de 1700 cm-1, é menos intensa que o 

comum, justificado pela polimerização do óleo, como descrito anteriormente, e 

à coordenação do grupo a átomos metálicos dos pigmentos, diminuindo a 

intensidade de absorção; e a formação do ânion carboxilato.  

O ombro exibido na deformação axial da carbonila é característico da 

formação de ácido carboxílico da degradação do óleo de linhaça, contudo 

outras bandas de compostos carbonílicos formadas no processo de secura 

podem a superpor. O alargamento da banda na região de 3300 – 2500 cm-1 

sugere a formação de ácidos carboxílicos, produtos dessa degradação 

(FONSECA, 2009).  

Deste modo, é possível atribuir o óleo de linhaça como aglutinante 

utilizado na produção das tintas da paleta. Considerando que é de 

conhecimento que a técnica que Íria Correia usava em suas pinturas era de 

fato a tinta a óleo, essa análise se mostrou confirmativa nesse quesito. 

 

5.3. Difração de Raio X 

 

Devido à limitação quantitativa para a coleta de amostras da paleta, foi 

possível realizar a análise por Difração de Raios X somente para a amostra A. 

Conforme dito anteriormente, além do pigmento rosa/avermelhado, era de se 

supor que haveria também pigmento branco. Assim, tendo pelo menos essa 
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amostra e, levando em consideração que esse pigmento branco estaria 

presente em toda a paleta da Íria Correia, seguimos a análise para a amostra 

A. O difratograma obtido se encontra na figura 26. 

 

 

Figura 26: Difratograma obtido para a análise por DRX de policristais da 

amostra A (K Co = 1,79026). Os números de 1 a 5 indicam os picos utilizados 

na indexação da estrutura. 

 

Os picos numerados foram submetidos a comparação com dados da 

literatura referentes ao branco de chumbo, cujos valores estão expostos na 

tabela 6. Os valores da distância interplanar (d) foram calculados usando a Lei 

de Bragg. 
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Tabela 6: Indexação dos picos obtidos experimentalmente, comparados ao 

branco de chumbo da literatura. Dados de ICSD #280932, grupo espacial R-3m 

(nº 166). 

Pico θ exp 

(graus) 
θ lit (graus) d exp (Å) d lit (Å) (h k l) 

1 11,60355 11,57011 4,45030 4,462351 (1 0 1) 

2 12,21580 12,86695 4,23041 4,242485 (1 0 -2) 

3 14,40245 14,37242 3,59878 3,605620 (1 0 4) 

4 15,86995 15,83399 3,27341 3,280179 (1 0 -5) 

5 19,98085 19,94877 2,61959 2,623250 (2 -1 0) 

 

Os índices de Miller identificados, relacionando-os aos picos do 

difratograma estão na figura 27. 

 

 

Figura 27: Índices de Miller identificados na indexação dos picos. 

 

A proximidade dos valores experimentais com os da literatura 

comprova a presença da fase romboédrica cm eixo hexagonal do branco de 

chumbo, condizendo com o resultado prévio do teste microquímico.  

A outra fase não identificada no material analisado é possivelmente 

referente a um pigmento vermelho, uma vez que a cor da amostra era rosa, 
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mas não foi possível obter mais informações com a quantidade de amostra 

disponível. 

Os parâmetros da célula unitária obtidos para a estrutura do branco de 

chumbo estão expostos na tabela 7.  

 

Tabela 7: Parâmetros da célula unitária obtidos para o branco de chumbo. 

Parâmetros Valor 

a = b 5,2465 Å 

c 23,702 Å 

α = β 90º 

γ 120º 

Volume 565,01 Å³ 

 

Utilizando o programa VESTA, obteve-se uma imagem que ilustra a 

célula unitária do branco de chumbo, a partir dos dados obtidos 

experimentalmente (figura 28), evidenciando a estrutura lamelar bidimensional. 

 

 

Figura 28: Imagem da célula unitária do branco de chumbo, obtida através do 

programa VESTA. 

 

A cor branca em alguns átomos de chumbo e oxigênio indica a dúbia 

posição cristalográfica desses elementos. 
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A interação da estrutura cristalina se dá majoritariamente por forças 

dipolo-dipolo, mas a presença de hidroxilas permite a formação de ligação de 

hidrogênio. Por ser um grupo com par de elétrons disponíveis, pode se ligar 

com centros metálicos de outros pigmentos com facilidade, relacionando ao 

fato de ser usado como carga nas tintas. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Através dos testes microquímicos da marcha analítica, foi possível 

identificar possíveis pigmentos presentes das amostras, todos condizendo com 

o período de vida da artista Íria Correia, sugerindo a autenticidade da peça.  

A partir da análise por difração de raio X da amostra A, a identificação 

da fase do branco de chumbo demonstra a combinação de técnicas para 

fornecer informações mais completas sobre os pigmentos analisados; e ainda 

que uma análise preliminar que indique quais os possíveis elementos 

presentes na amostra auxilia na indexação da estrutura cristalina por DRX. 

A técnica de infravermelho se mostrou eficiente na identificação do 

aglutinante utilizado pela artista (óleo de linhaça), mas não para os pigmentos 

encontrados nas amostras. Isso se deve a compostos inorgânicos terem a 

limitação de apresentarem bandas de absorção em regiões de baixa 

frequência, e comumente aparecerem obscurecidas pelas bandas dos 

compostos orgânicos. 

A limitação da quantidade de amostra disponível se provou 

determinante nesse trabalho, uma vez que só havia amostra suficiente para 

realizar a análise por difração de raio X de uma, e os testes microquímicos 

utilizaram quase todas por completo. Contudo, os resultados obtidos foram 

satisfatórios para acrescentar mais indícios sobre a autenticidade da peça, e 

caracterização dos materiais presentes. 
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6 - PERSPECTIVAS E TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, sugere-se o estudo da outra fase cristalina 

identificada pela difração de raio X da amostra A e ainda a realização da 

marcha analítica para outros pigmentos para ampliar os dados sobre as 

substâncias encontradas na paleta, agregando mais suporte para alegação da 

sua autenticidade. 

Sugere-se também, a partir dos dados de DRX obtidos, realizar um 

refinamento Rietveld a fim de quantificar as fases presentes na amostra A. 

Desenvolvimento de projeto de extensão sobre as obras de Íria Correia 

pertencentes ao Museu Paranaense, evidenciando a importância da química 

inorgânica de estado sólido, devido à sua grande multidisciplinaridade. 
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Anexo 1: Marcha Analítica para identificação de pigmentos brancos.  

Fonte: FIGUEIREDO JR, 2012. 
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Anexo 2: Marcha Analítica para identificação de pigmentos azuis. 

Fonte: FIGUEIREDO JR, 2012. 
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Anexo 3: Marcha Analítica para identificação de pigmentos vermelhos e 

violetas. 

Fonte: FIGUEIREDO JR, 2012. 
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Anexo 4: Marcha Analítica para identificação de pigmentos amarelos e 

laranjas. 

Fonte: FIGUEIREDO JR, 2012. 
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Anexo 5: Espectros no infravermelho de aglutinantes.  

Fonte: SERRATE, 2008. 
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Anexo 6: Documento de autorização do Museu Paranaense para realização 

das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Anexo 7: Quadro Delfica Guimarães (MP.DA.1463). 
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Anexo 8: Quadro José Matias Gonçalves Guimarães (MP.DA.1457).
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Anexo 9: Quadro Joaquina Correia Guimarães (Sra. José Matias Ferreira de 

Abreu, MP.DA.1450). 
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Anexo 10: Quadro Coronel Joaquim Candido Correia (MP.DA.1441). 

 


