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I. Resumo

Com o objectivo de avaliar a capacidade de algumas técnicas químicas analíticas, na 

identificação dos diferentes materiais presentes em obras de arte, deu-se início a este trabalho.

O estudo destes materiais permite indicar um caminho seguro para a conservação e 

restauração do património cultural, bem como associar uma obra de arte a uma determinada 

época e assim avaliar a sua autenticidade.

As técnicas utilizadas neste trabalho foram as de espectroscopia FTIR e a de micro 

espectroscopia Confocal Raman.

Na análise de obras de arte a quantidade de material consumida deve ser a menor possível. 

Assim, foi estudada a capacidade de recorrendo apenas a uma técnica, obter informação útil 

para identificar, ou distinguir, os diferentes materiais que as constituem.

Foram analisadas dezanove amostras dos materiais das camadas pictóricas, pigmentos, 

aglutinantes e bases, e amostras de misturas pictóricas constituídas por um aglutinante e um 

pigmento, de composições desconhecidas, com e sem adição de um retardador de secagem. A 

técnica de espectroscopia FTIR revelou-se capaz de distinguir dezassete das dezanove 

amostras analisadas. Os espectros obtidos pelas análises das misturas pictóricas, não 

apresentam diferenças que denunciem a adição do retardador de secagem.

Com a técnica de micro espectroscopia Confocal Raman só foi possível analisar três 

amostras de aglutinantes mas, apenas um destes espectros foi utilizado, uma vez que os 

restantes apresentavam muitas interferências, devido à presença de fluorescência, 

impossibilitando a sua interpretação.

II.Materiais constituintes da pintura

Seja qual for a técnica de produção artística adoptada, a maior parte das pinturas está 

estruturada em camadas sobrepostas, das quais apenas uma é a camada pictórica propriamente 

dita (ver figura 1).

Figura 1 - Estrutura de uma camada pictórica [2 - 4]
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As camadas pictóricas são compostas essencialmente por um sólido colorido pulverizado 

(pigmento) em suspensão num líquido transparente e homogéneo (aglutinante) que é aplicado 

em películas muito finas (algumas dezenas de mícra) sobre uma base branca ou com cor 

(preparação). No topo deste conjunto de camadas pode ser ainda aplicado umas películas 

protectoras, que na maior parte dos casos são resinas transparentes (vernizes).

A preparação é a primeira das camadas pictóricas, muitas vezes designada de base ou 

aparelho. Apresenta geralmente uma tonalidade branca e, antigamente poderia apresentar-se 

colorida de forma a realçar determinadas tonalidades da camada pictórica.

Entende-se como aglutinante, um intermediário entre as partículas de pigmento e a 

superfície a revestir. Dependendo do aglutinante utilizado na realização de uma pintura é 

possível distinguir diferentes técnicas, entre as quais cabe assinalar as técnicas de têmpera, a 

óleo, as mistas e as modernas. Quando se trata de têmpera os aglutinantes podem possuir uma 

constituição polissacaridea ou proteica. A constituição polissacaridea é à base de ovo, caseína 

e colas animais, a proteica é à base de gomas vegetais, entre estas a têmpera de ovo é a mais 

importante pois foi utilizada em quase todas as épocas da antiguidade. A constituição dos 

aglutinantes assenta nos éteres de glicerina e ácidos gordos insaturados quando relativos a 

óleos secativos. Os aglutinantes modernos são à base de polímeros sintéticos.

A têmpera foi das técnicas pictóricas a mais frequentemente adoptada na escultura 

policromada e na pintura, sobre madeira, Medieval e Renascentista. Na maior parte dos casos, 

o aglutinante empregue era a gema de ovo diluída em água. Para a realização de miniaturas de 

manuscritos foram principalmente empregues, têmperas de gomas vegetais, de ovo (sobretudo 

para o branco) e de cola de animal, utilizados individualmente ou misturados.

Nas técnicas à água ou aguadas - como, por exemplo, a aquarela - eram habitualmente 

utilizadas gomas vegetais e outras substâncias polissacarideas, e já em tempos mais recentes 

adoptou-se a utilização de alguns polímeros solúveis em água.

Desde a antiguidade, as gomas foram utilizadas como adesivos e também como 

aglutinantes nas técnicas que usavam suportes de papel como, por exemplo, as miniaturas de 

manuscritos. Nestes casos é preferida a goma à clara de ovo, pelo seu maior brilho e melhor 

resultado cromático. Também se utilizaram as colas como mordentes (preparação de tinta, 

para cobrir objectos que se pretende dourar) para o dourado e como aglutinantes para as cores 

à água, nas tintas, nas cores de pastel, etc. Noutras técnicas pictóricas as gomas aparecem, por 

vezes, como aditivos de outros aglutinantes.
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A partir dos finais do Renascimento, nas pinturas sobre tela e madeira, os óleos secativos 

foram substituindo lentamente os aglutinantes preexistentes. Os primeiros ensaios desta nova 

técnica realizaram-se passando pela utilização de aglutinantes mistos, como emulsões de 

óleos e ovos, cola, caseína, leite, etc, - também designados por têmperas “gordas” - até chegar 

ao emprego dos óleos puros na pintura a óleo. Nos períodos de transição também foram 

experimentados aglutinantes à base de resinas naturais distintas, emulsionadas com têmperas 

e óleos.

Actualmente, a pintura continua a utilizar os óleos secativos, enquanto a têmpera de ovo 

deixou de ser utilizada quase por completo, salvo no caso de obras pictóricas muito 

particulares. As têmperas modernas, utilizam habitualmente como aglutinante um polímero 

sintético numa emulsão aquosa. [3, 5, 6]

Os pigmentos, que se encontram misturados com aglutinantes formando uma pasta densa 

com propriedades de cobertura importantes, são pós muito finos, coloridos e insolúveis. 

Podem ser classificados em orgânicos e inorgânicos.

Ao longo dos tempos foram sendo introduzidos novos pigmentos enquanto outros foram 

caindo em desuso. Assim, conhecendo a cronologia de utilização da maioria dos pigmentos, é 

possível associar uma obra de arte (ou parte restaurada da mesma) a uma determinada época. 

O conhecimento da composição permite a caracterização de um pigmento nos seus 

constituintes, permitindo que sejam estabelecidas a origem, o período histórico e, 

consequentemente, a autenticidade da obra que o contém.

A identificação de pigmentos tornar-se por vezes mais complicada, encontrando alguma 

ambiguidade. Existem compostos que diferem apenas na massa de alguns dos seus 

constituintes que podem originar o mesmo pigmento, como é o exemplo do amarelo de 

Nápoles - Pb3(SbO4)2. O ultramarino, pode ser encontrado na sua forma artificial ou natural, 

distinguindo-se estas apenas pela presença de impurezas. Os pigmentos podem ainda 

apresentar diferentes modificações cristalográficas, como o dióxido de titânio, que pode ser 

encontrado sob a forma de rútilo e anatáse. [7, 8]

A dificuldade nesta identificação pode ser acrescida quando o autor mistura dois pigmentos 

distintos com o intuito de obter uma cor particular.

A informação que se segue sobre a história da descoberta e utilização de alguns pigmentos 

ajuda na caracterização dos mesmos.
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O verde viriana (viridian) (Cr2O3.2H2O) foi descoberto como pigmento em 1838 e o 

processo da sua produção foi patenteado por Guinet  em 1859. A sua excelente permanência 

possibilitou que viesse a substituir todos os outros pigmentos verdes, antigos e modernos. O 

nome viridian vem do latim viridis (verde). Este pigmento distingue-se microscopicamente 

pelo tamanho das suas partículas, sendo estas ligeiramente arredondadas, largas, e 

transparentes. Este não sofre qualquer alteração quando atacado com ácido acético, clorídrico 

ou nítrico, ou por soda cáustica. Para que o elemento crómio seja detectado deverá recorrer-se 

à fusão.

O óxido de crómio verde (Cr2O3) foi inicialmente produzido em 1809 e utilizado de forma 

um pouco limitada até 1820, quando foi encontrada uma jazida substancial de crómio na 

América do Norte, dando início a uma produção em larga escala. Os verdes de crómio são 

uma mistura de azul da Prússia e amarelo de crómio (PbCrO4). Quando este pigmento entra 

em contacto com a soda cáustica (NaOH), o azul da Prússia é destruído permanecendo o 

amarelo de crómio intacto, o qual pode posteriormente ser identificado como crometo de 

chumbo. 

O cádmio foi descoberto por Stromeyer em 1817 e o amarelo de cádmio (CdS) começou a 

ser utilizado na Alemanha em 1829, na França em 1831, nos EUA em 1842 e na Inglaterra em 

1846. A produção de pigmentos de cádmio foi atrasada devido à escassez do metal, o 

pigmento era produzido a partir do aquecimento de uma mistura de sulfureto de cádmio com 

uma solução acidificada de cloreto (ou sulfato) de cádmio e gás sulfídrico. Estes pigmentos 

tornaram-se bastante populares devido à sua óptima permanência, variedade de tons, 

moderado poder corante e alta opacidade, o que proporcionava às pinturas um bom poder de 

cobertura. Os tons podem variar do amarelo limão ao laranja escuro. Os tons mais pálidos 

esmorecem quando expostos à luz solar. Estes pigmentos foram utilizados tanto em pintura a 

óleo como em aquarela no entanto, não devem ser misturados com pigmentos à base de cobre 

pois podem escurecer devido à formação de sulfureto de cobre, de cor preta.

As partículas dos pigmentos de cádmio de tom mais intenso são cerca de 50 vezes maiores 

que as de tom mais pálido. Microscopicamente são partículas transparentes que se apresentam 

em aglomerados. Os pigmentos de cádmio dissolvem-se em ácido clorídrico e ácido nítrico e 

mantêm-se inalteráveis em sulfureto de sódio.

O amarelo de cádmio possui uma permanência excelente contudo, descolora quando 

exposto simultaneamente à luz, água e CO2 formando carbonato de cádmio. Por esta razão, 
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não deve ser utilizado em técnicas de pintura mural pois, este tipo de pigmentos em contacto 

com a atmosfera sofre alterações. Os pigmentos expostos à mesma quantidade de luz 

aplicados em telas ou painéis mantêm-se inalterados. Assim sendo, os pigmentos de cádmio 

são considerados como absolutamente permanentes com a excepção de que não são indicados 

para aplicações no exterior e técnicas de pintura mural.

O amarelo indiano (C19H16O11Mg.5H2O) – magnesium exanthate – era um pigmento 

orgânico, utilizado na Índia desde o século XV e descoberto pelos artistas ocidentais somente 

no século XIX. Era produzido a partir da urina de vacas alimentadas exclusivamente com 

folhas de manga, este tipo de dieta deixava os animais fracos e doentes, de forma que esta 

prática foi banida no início do século XX, sob pressão dos hindus, que consideram as vacas 

como animais sagrados. O pigmento era preparado na forma de bolas amarelo-acastanhado, 

que revelavam a sua origem através do odor característico. Este pigmento foi utilizado tanto 

em pinturas a óleo como aquarelas, tinha uma característica peculiar em aquarela por 

desvanecer em luz artificial e no escuro, mas era absolutamente permanente em luz solar 

directa. Em óleo, tinha uma secagem lenta, necessitando de 100% de moagem; a adição de 

verniz melhorava o seu tempo de secagem. Podia ser misturado com todos os outros 

pigmentos mas, em pinturas a óleo a sua resistência à luz era melhorada quando isolado entre 

camadas de verniz. É decomposto com ácido clorídrico e quando queimado, deixa cinzas 

brancas, como muitas das substâncias orgânicas.

Embora o zinco tenha sido utilizado na produção do latão desde que a liga foi inventada, o 

metal somente foi isolado no século XV. O branco de zinco (ZnO) foi inicialmente produzido, 

em pequenas quantidades, como um pigmento artificial por Courtois em 1780, em Dijon. 

Devido ao seu alto custo, só começou a ser largamente utilizado a partir de 1835. Este 

pigmento apresenta-se amarelo brilhante à luz ultra violeta enquanto que o branco de chumbo 

apresenta-se branco azulado. As suas partículas são muito finas e de difícil observação 

excepto a grandes ampliações. É facilmente dissolvido sem efervescer em soluções alcalinas, 

ácidas e em amónia.

O titânio foi descoberto em 1791, combinado como mineral. Em 1795 foi identificado o seu 

óxido no rútilo, recebendo essa denominação em referência aos titãs da mitologia grega. 

Somente após 1920, o branco de titânio (TiO2) foi introduzido como pigmento para propósitos 

artísticos, quando foi descoberto um método de purificação economicamente viável. 

Rapidamente este pigmento tornou-se bastante popular entre os artistas, substituindo os outros 
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brancos, sendo denominado o branco do séc. XX. Baseando-se nesta cronologia de utilização, 

pinturas que apresentam branco de titânio em regiões de coloração branca não podem ser 

anteriores ao século XX, o que tem auxiliado bastante na identificação de falsificações. Este 

pigmento possui um poder de cobertura superior ao dos brancos de chumbo e de zinco, e um 

tempo de secagem inferior ao do branco de zinco mas superior ao do branco de chumbo. Pode 

ser utilizado em qualquer tipo de pintura a óleo.

O azul da Prússia foi o primeiro pigmento moderno produzido em laboratório, descoberto 

em 1704 pelo colorista Diesbach de Berlim, enquanto este tentava produzir laca vermelha 

utilizando carbonato de potássio e uma base como substrato. Ao utilizar um banho 

contaminado com gordura animal, acidentalmente obteve um pigmento púrpura que, 

posteriormente, se tornou azul. Este pigmento ficou conhecido como azul da Prússia e foi 

disponibilizado para os artistas a partir de 1724, tornando-se extremamente popular. A sua 

composição química é Fe4[Fe(CN)6]3.14-16H2O.

Pode ser identificado humedecendo-o com uma solução de hidróxido de potássio (soda 

cáustica). A cor será destruída por completo, podendo ser restituída pela adição de ácido 

acético. Este pigmento encontra-se finamente dividido conseguindo ser detectado 

microscopicamente apenas por uma ampliação de 90 x, ou superior. [8 - 12]

O verniz é uma solução ou dispersão sem pigmento, de resinas sintéticas ou naturais num 

meio dispersor, como por exemplo os óleos. É uma mistura de um aglutinante com um 

solvente. Os vernizes são utilizados como revestimento de decoração ou protector em 

diferentes superfícies. Os vernizes protectores são substâncias que apresentam determinadas 

características ópticas e são aplicados, numa película fina e transparente, sobre a superfície de 

uma obra com a finalidade de proporcionar lustre e protecção frente aos diferentes agentes 

ambientais. [3, 9]

As imagens que se seguem apresentam exemplos de aplicação de pigmentos e aglutinantes 

na pintura. Na figura 2, está representado um exemplo de sobreposições das camadas 

pictóricas tirado de uma pintura mural: uma camada espessa de ocre vermelho à têmpera 

sobre um fundo cinza a fresco, de preto carvão e branco cal muito frequente na pintura antiga. 

Na figura 3, um exemplo da possível alteração dos pigmentos ao longo dos tempos, podendo 

se observar claramente a transformação do branco de chumbo (misturado com azurite para o 

céu) em dióxido de chumbo castanho, trata-se de uma transformação muito frequente nas 

pinturas murais.
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Figura 2 - Corte estratigráfico de uma pintura mural. (Arquivo fotográfico do “Opificio delle 

Pietre Dure”) [3]

Figura 3 - Detalhe retirado de uma pintura mural de A. Baldovinetti, na igreja de San 

Miniato, em Florença. (Arquivo fotográfico do “Opificio delle Pietre Dure”) [3]

III. Técnicas analíticas aplicadas ao estudo de pinturas

Com o objectivo de compreender a elaboração das obras do património cultural da 

humanidade, conhecer os mecanismos das alterações que estas sofreram, estimar a sua 

importância, assim como definir uma estratégia de restauração - conservação, com o fim de as 

transmitir no melhor estado possível para as gerações futuras, é necessário utilizar um 

conjunto de métodos de exame e análise dessas obras e dos materiais que as compõem. Esses 

métodos devem ser preferencialmente não destrutivos.

Os métodos e técnicas analíticas avançadas são um pré-requisito essencial nesta área, uma 

vez que estes fornecem os meios necessários para identificar os objectos sob investigação. 

Através da identificação de materiais e processos pode-se recuar no tempo e desenvolver um 
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conhecimento mais profundo do artesanato e tecnologias utilizadas. Os métodos analíticos 

avançados permitem também a realização de estudos de autenticidade, bem como podem 

contribuir para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico simples para a conservação.

Um objecto de arte ou um artefacto antigo não pode ser substituído, e o consumo ou 

danificação mesmo de uma pequena parte deste com fins analíticos, deve ser realizado apenas 

quando dados essenciais não podem ser obtidos de outra forma. Dependendo da informação 

necessária, pode ser utilizada uma combinação de técnicas verdadeiramente não invasivas 

(isto é, aquelas que não requerem qualquer remoção de amostra do objecto, e que deixem o 

objecto essencialmente no mesmo estado que este se encontrava antes da análise), de técnicas 

micro-destrutivas (aquelas que consomem ou danifiquem alguns picolitros (pl) de material e 

que pode exigir que seja removida uma amostra) e de técnicas não-destrutivas (há necessidade 

de remoção de uma amostra mas essa amostra pode ser re-analisada ou, o objecto completo 

pode ser re-analisado, eventualmente com outra técnica, para posteriores avaliações). A 

distinção entre estas técnicas e outros tipos de análise é de grande importância no campo da 

conservação. No entanto os investigadores científicos geralmente usam o termo “não-

destrutivo” para qualquer um dos métodos de análise acima mencionados. Em todos os casos 

deve-se sempre apontar para a maximização de informação e minimização de volume 

consumido. [2, 3, 5, 7, 9, 13-18]

Este trabalho é a continuação do estudo apresentado no seminário, no qual se abordam 

várias técnicas aplicáveis a este estudo. Focaremos aqui com mais detalhe as técnicas 

utilizadas na parte experimental.

1. Espectroscopia Infravermelho

A espectroscopia de infravermelho estuda a vibração dos átomos da molécula quando 

recebe uma radiação. O espectro de infravermelho obtém-se geralmente pela passagem da 

radiação de IV através da amostra e pela determinação da radiação incidente absorvida a uma 

determinada energia. A energia de cada pico num espectro de absorção corresponde à 

frequência de vibração de parte da molécula da amostra. Para que uma molécula apresente 

absorção infravermelho deve possuir características específicas: a molécula precisa que o 

momento dipolar sofra uma variação durante a vibração.

A espectroscopia FTIR, Fourier Transform InfraRed (Transformada de Fourier 

Infravermelho), é o método de espectroscopia infravermelho mais utilizado. A elevada 
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sensibilidade e resolução, como a rapidez de registo apresentam-se como as grandes 

vantagens do FTIR, sendo as desvantagens lideradas pela complexidade dos instrumentos e 

seu elevado custo. Este método é baseado na interferência da radiação entre dois feixes 

resultando um interferograma. Um interferograma é o registo do sinal produzido pela 

combinação das múltiplas frequências possíveis de obter com a transformada de Fourier. A 

conversão do interferograma para espectro é conseguida pelo tratamento matemático com 

transformadas de Fourier, o esquema desta técnica está representado na figura 4.

Figura 4 - Esquema do processo de análise de uma amostra [19, 20]

O processo instrumental é normalmente composto pelas seguintes etapas:

1. A fonte: a energia infravermelha é emitida por uma fonte de corpo negro. Este feixe 

passa através de uma abertura que controla a quantidade de energia presente na amostra (e, 

consequentemente, no detector).

2. O interferómetro: o feixe entra no interferómetro onde é feita a “codificação espectral”, 

e o sinal resultante do interferograma sai do interferómetro.

3. A amostra: O feixe entra no compartimento da amostra que é atravessada pelo feixe ou o 

reflecte, dependendo do tipo de análise a ser feita. É aqui que frequências específicas de 

energia, características de cada amostra, são absorvidas.

4. O detector: O feixe passa finalmente para o detector para uma medição final. Os 

detectores utilizados são apropriados para medir o sinal especial do interferograma.

5. O computador: o sinal medido é digitalizado e enviado para o computador onde a 

transformada de Fourier é feita.
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6. O espectro infravermelho final é então apresentado ao utilizador para interpretação e 

posterior manipulação.

Devido à necessidade de uma escala relativa para a intensidade de absorção, deve ser 

medido um espectro de fundo. Este é normalmente uma medida do feixe sem amostra, 

podendo ser comparado com a medição do feixe com a amostra, para determinar a 

percentagem de transmitância. Toda a informação espectral presente é estritamente devida à 

amostra. Como o espectro de fundo é uma característica do instrumento, basta ser 

determinado uma vez para  poder ser utilizado na análise de diferentes amostras.

A espectroscopia de transmissão é o método de amostragem de infravermelho tradicional. 

Este método é baseado na absorção de radiação infravermelho assim que esta atravessa a 

amostra, sendo possível analisar amostras no estado líquido, sólido ou gasoso.

Para examinar amostras sólidas por espectroscopia infravermelho de transmissão existem 

três métodos mais comuns: pastilhas halogeno alcalinas, maceração (mulls) - técnica de 

preparação de um sólido para a espectroscopia de IV, este é moído numa pasta com um óleo, 

por exemplo parafina líquida ou óleo mineral, colocando a pasta resultante entre dois discos 

de cloreto de sódio - e películas. A utilização de pastilhas de halogeneto implica misturar uma 

amostra sólida com um pó seco, geralmente brometo de potássio (aproximadamente 2 a 3 mg 

de amostra com 200 mg de halogeneto). A mistura é geralmente moída com um almofariz de 

ágata e sujeita a uma pressão de aproximadamente 1,6 x 105 Kg m-2. A mistura é compactada 

produzindo-se assim uma pastilha limpa e translúcida. O brometo de potássio é 

completamente transparente na região de infravermelho-médio.

Na espectroscopia de infravermelho os espectros são normalmente representados como o 

inverso do comprimento de onda, expresso em cm-1. Estes podem ser divididos em três 

regiões principais: a de infravermelho-distante (<400 cm-1), de infravermelho-médio (400< 

cm-1 <4000) e de infravermelho-próximo (4000< cm-1 <13000). O espectro de infravermelho-

médio pode ser dividido em quatro zonas e, a natureza da frequência de um grupo funcional 

pode ser determinada pela zona em que este está localizado. As zonas são generalizadas 

como: a zona de estiramento X-H (2500< cm-1 <4000), a zona da ligação tripla (2000< cm-1 

<2500), a zona da ligação dupla (1500< cm-1 <2000) e a zona da impressão digital, 

fingerprint, (600< cm-1 <1500), ver tabela 1.

A região do infravermelho-médio é a mais relevante quando se tem como interesse a 

identificação pois, o espectro obtido é típico para cada composto, e poderá mesmo afirmar-se 
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que não existem dois espectros idênticos para compostos diferentes. Por esta razão, a região 

de infravermelho-médio é também denominada de região de “impressão digital”. Contudo, 

quando são considerados materiais puros e/ou materiais derivados do envelhecimento de um 

original, obtém-se um espectro muito complexo com bandas sobrepostas. Todavia, a 

interpretação é difícil e geralmente, apenas a classe dos constituintes principais consegue ser 

identificada. [5, 9, 17, 19-23]

1.1.Aplicação da espectroscopia IV a materiais naturais e pinturas

A investigação e caracterização de aglutinantes pictóricos e de vernizes protectores 

(compostos por ceras e resinas) pode ser conseguida com a espectroscopia infravermelho, esta 

não fornece uma identificação específica para óleos, como é o caso de outra técnica analítica 

utilizada para estes estudos, a de cromatografia, mas pode ser utilizada para identificar esta 

classe de compostos. Nas ceras, o espectro de infravermelho é caracterizado por bandas 

referentes à cadeia de metileno. Na tabela 2 são apresentadas as bandas de infravermelho-

médio para ceras e para óleos e outros materiais naturais. Os carbohidratos como as gomas, 

amido e celulose consistem em polissacarídeos contendo uma grande quantidade de grupos O-

H. Os polissacarídeos apresentam bandas largas e intensas próximo de 3300 cm-1 pelo 

estiramento de O-H e, próximo de 1080 cm-1 pelo estiramento de C-O (ver tabela 2). A tabela 

1 apresenta algumas bandas infravermelho comuns de moléculas orgânicas.

Tabela 1 - Bandas de IV comuns de moléculas orgânicas [9]

Nos de onda (cm-1) Atribuição 

3700-3600 Estiramento O-H

3400-3300 Estiramento N-H

3100-3000 Estiramento C-H aromático

3000-2850 Estiramento C-H alifático

2300-2050 Estiramento C!C

2300-2200 Estiramento C!N

1830-1650 Estiramento C=O

1650 Estiramento C=C

1500-650 Zona “impressão digital” 
(os picos característicos aparecem nesta zona)
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As proteínas são frequentemente encontradas na análise de pinturas pois, são os 

constituintes principais dos aglutinantes pictóricos, tais como colas animais, caseína, ovo, 

chifre (queratina) e marfim. A identificação destes materiais naturais que contêm proteínas é 

conseguida pelas bandas características da proteína, que exibe bandas de infravermelho 

associadas ao seu grupo amida característico e são denominadas por bandas amida. Outros 

aglutinantes comuns são óleos secos, como o óleo de linhaça, o qual é caracterizado por 

bandas típicas de éster triglicérido perto de 1750 cm-1 e do grupo das olefinas entre 3000 a 

3100 cm-1, 1600 a 1700 cm-1, e 700 a 1000 cm-1, para o estiramento C-H, o estiramento C!H 

e a ligação C-H, respectivamente. As características do espectro podem ser alteradas pelo 

envelhecimento dos aglutinantes, e este facto deve ser tomado em atenção quando são 

comparados espectros de materiais frescos e amostras envelhecidas. Por exemplo, na gema de 

ovo fresca estão presentes algumas características espectrais atribuídas aos ésteres 

triglicéridos e à insaturação, contrariamente à sua ausência nas amostras naturalmente 

degradadas.

Na interpretação de um espectro deve ser considerada a sobreposição entre alguns dos 

componentes, por exemplo, pode ser encontrada alguma dificuldade em detectar gema de ovo 

na presença de um óleo, como o de linhaça, visto que ambos os componentes contêm 

triglicerídeos. Contudo, a gema de ovo também contém proteínas, logo as bandas 

características das proteínas podem ser utilizadas para identificar a gema de ovo.

Actualmente a identificação dos materiais constituintes é muitas vezes dificultada pela 

presença de resinas. As resinas sempre tiveram grande utilização ao longo da história, não só 

como revestimento protector mas também como material de pintura. Do ponto de vista 

químico, as resinas pertencem a diferentes grupos químicos, mas as mais comuns delas (como 

dammar, mástique, terebentina, e sandáraca) são terpenóides. A espectroscopia IV pode ser 

uma ajuda na identificação de terpenóides puros mas, a presença simultânea de outros 

materiais e, alterações induzidas nos componentes moleculares pela degradação tornam a 

investigação muito difícil recorrendo apenas aos espectros IV.

As resinas naturais produzem bandas infravermelho características que as permitem de ser 

reconhecidas e, cada tipo de resina produz um espectro infravermelho que apresenta 

características distintivas.
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Tabela 2 - Bandas de IV de materiais naturais [9]

Material Nos de onda (cm-1)

Óleos 3600-3200, 3000-2800, 1750-1730, 1480-1300, 1300-900, 750-700

Ceras 3000-2800, 1470-1460, 730-720

Carbohidratos 3600-3200, 3000-2800, 1650, 1480-1300, 1300-900

Proteínas 3400-3200, 1660-1600, 1565-1500, 1480-1300

Resinas 3600-3200, 3100-2800, 2700-2500, 1740-1640, 1650-1600, 1480-1300

Grande parte das análises feitas a pinturas são medidas de transmissão utilizando pastilhas 

de brometo de potássio, para que o espectro obtido seja de qualidade, a amostra da pintura 

deverá ter uma espessura na ordem de 1-10 µm.

A espectroscopia de infravermelho apresenta a vantagem de fornecer informação sobre 

componentes orgânicos como inorgânicos na pintura. Quando disponível uma base de dados 

de FTIR contendo espectros dos componentes de pintura, podem ser identificados por 

espectroscopia infravermelho pigmentos, aglutinantes e adesivos.

Pigmentos inorgânicos simples, tais como óxidos metálicos e sulfuretos, não produzem 

vibrações na região de infravermelho-médio pois, as vibrações destas moléculas ocorrem na 

região do infravermelho-distante. Apenas a presença de impurezas na rede estrutural ou 

qualquer tipo de mistura com outros materiais pode produzir bandas de absorção capazes de 

serem observadas no intervalo de IV-médio. Na verdade, para os compostos puros, as 

vibrações na rede podem ocorrer apenas abaixo de 400 cm-1, situada na região de 

infravermelho-distante. Na tabela 3 são apresentadas algumas bandas de infravermelho de 

alguns pigmentos inorgânicos mais comuns. Estes pigmentos podem também ser compostos 

de estruturas mais complexas, como os aniões, os quais produzem bandas na região do 

infravermelho-médio.

Um exemplo da utilização da espectroscopia infravermelho na identificação destes 

pigmentos, como é o caso de um pigmento azul, é a comparação do espectro da azurite e do 

ultramarino. A azurite apresenta bandas características no intervalo de 1600-1300 cm-1 devido 

ao estiramento dos grupos carbonato (CO3
2-), enquanto o ultramarino apresenta uma banda 

intensa na região de 1100-1900 cm-1 devido às bandas de estiramento de Si-O-Si e Si-O-Al.
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O sulfeto de cádmio (CdS), o qual é geralmente misturado com HgS nos pigmentos 

vermelhos modernos, tem uma banda intensa e larga perto dos 250 cm-1. O óxido de zinco ou 

branco de zinco (ZnO) apresenta uma banda intensa, larga, e estruturada no intervalo de 400 a 

500 cm-1.

O amarelo de antimoniato de chumbo ou amarelo de Nápoles, normalmente Pb3(SbO4)2, 

apresenta um espectro característico com duas bandas intensas perto de 666 e 408 cm-1, 

permitindo a distinção deste pigmento dos outros pigmentos amarelos tais como as duas 

formas do amarelo de chumbo-estanho I e II. No entanto, é de notar que a identificação de 

pigmentos anteriormente referidos baseada na espectroscopia infravermelho por si só, pode 

ser uma tarefa difícil, devido à incerteza da composição do verdadeiro pigmento.

Devido à massa inferior do crómio, no óxido de crómio (Cr2O3) e óxido de crómio 

hidratado/verde viriana (Cr2O3.2H2O), as vibrações da rede passam a ter comprimentos de 

onda menores. No verde viriana, as bandas características de água estão, certamente, 

presentes no intervalo de 3000 a 3500 cm-1 (estiramento de O-H) e perto de 1600 cm-1 

(ligação O-H). O azul da Prússia, Fe4[Fe(CN)6]3.xH2O, é um dos primeiros pigmentos 

sintéticos, e foi largamente utilizado logo após da sua descoberta no início do século dezoito. 

A sua presença é revelada por uma única e intensa banda a 2083 cm-1, que está num intervalo 

habitualmente livre de bandas nos outros pigmentos azuis. Bandas de intensidade variáveis 

podem ser observadas no intervalo de 3000 a 3500 cm-1 devido à ligação da água.

Os pigmentos orgânicos apresentam espectros infravermelho mais complexos que os 

inorgânicos. Considerando que estes pigmentos têm uma maior tendência a se alterarem com 

o passar do tempo, esta degradação produz produtos que produzem um espectro próprio. [5, 9, 

17, 23]

Tabela 3 - Bandas de IV de alguns pigmentos inorgânicos e materiais de enchimento [9]

Composto Nos de onda (cm-1)

Branco de zinco 400-500

Branco de chumbo 3535-3530, 1400, 1047-1045, 693-683

Sulftato de bário 1185, 1128-1120, 1082, 639, 614, 200

Sílica 1100-1000

Calcite 1492-1429, 879, 706
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Composto Nos de onda (cm-1)

Sulfato de cálcio 1140-1080, 620, 3700-3200

Gesso 3500-3400, 1700-1600, 1150-1100, 700-600

Caulim 3700-3200, 1100-1000, 910-830

Sulfureto de zinco 290

Amarelo de crómio 887

Amarelo de Nápoles (amarelo antimónio 
Pb(SbO3)2/Pb3(Sb3O4)2)

666, 408

Amarelo real (oropimente - sulfureto de arsénio 
monocíclico As2S3) 

305, 183, 139

Litargírio 375, 295

Sulfureto de cádmio 250

Cromato de chumbo 905, 860, 830

Realgar (sulfureto de arsénio As4S4) 373, 367, 343, 225, 170

Vermelho de chumbo (mínio) 530, 455, 320, 152, 132

Cinábrio 347, 285, 130

Verde viriana 3500-3000, 1600, 555, 481

Óxido de crómio 632, 566

Malaquite 3400, 3320, 1500, 1400, 1095, 1045

Azul da Prússia 3500-3000, 2083

Índigo 3400-3200, 3100-2800, 1700-1550, 1620-1420

Ultramar 1150-950

Azurite 3425, 1490, 1415, 1090, 952, 837

2. Espectroscopia Raman

A espectroscopia Raman é uma técnica de alta resolução que proporciona em poucos 

segundos informação química e estrutural de quase qualquer material ou composto orgânico 

e/ou inorgânico, permitindo assim a sua identificação.

Quando uma radiação incide sobre uma amostra esta pode ser transmitida, absorvida, ou 

dispersada pela amostra. A análise mediante a espectroscopia Raman baseia-se no exame da 

luz dispersada por um material ao incidir sobre ele um feixe de luz monocromático. Uma 

pequena porção de luz é dispersada inelasticamente experimentando ligeiras mudanças de 
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frequência características do material analisado e independentes da frequência da luz 

incidente. Esta técnica não implica qualquer alteração da superfície a analisar, sendo assim 

não-destrutiva.

Ao espectrofotómetro Raman pode ser associado um microscópio óptico, a microscopia 

Raman, pode ser aplicada em transmissão como em reflexão, dependendo do problema a 

resolver ou do tipo de amostra. Numa versão mais dispendiosa, o microespectrofotómetro é 

equipado com um microscópio confocal que apresenta dois orifícios (pinholes). Com o 

microscópio confocal, apenas a radiação dispersada pela área focada passa através do segundo 

orifício e alcança o detector, eliminando assim a radiação dispersada por uma zona menos 

focada (ver figura 5). A microscopia Raman é uma técnica analítica muito importante na 

resolução de problemas de conservação.

Figura 5 - Esquema do seccionamento óptico e resolução em profundidade adquiridos pelos 

sinais fora de foco (a tracejado) [24]

As bandas Raman são geralmente fracas, podendo por isso, serem ocultadas por efeitos de 

ressonância tais como a fluorescência provenientes tanto da amostra como de componentes 

externos. A intensidade do sinal de fluorescência pode ser reduzido utilizando uma fonte de 

excitação na zona de infravermelho-próximo (NIR) e um interferómetro para analisar a 

radiação dispersada. Podendo também ser reduzida quando a energia de excitação do fotão 

possui um valor inferior ao necessário para induzir a excitação electrónica.
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Todos estes inconvenientes podem ser praticamente resolvidos utilizando um laser Nd-

YAG que permite a eliminação da fluorescência e da decomposição termal da amostra. Este 

laser emite uma radiação com um comprimento de onda de 1064 nm, situado na região do 

infravermelho-próximo do espectro electromagnético. [9,13, 17, 21, 25-27]

2.1.Aplicação da micro-espectroscopia Raman a pinturas

Esta técnica apresenta-se uma ferramenta excelente para a caracterização de pinturas, 

sendo utilizada na análise de pinturas em cavalete, painel (talha) e parede de diferentes 

épocas. A micro-espectroscopia Raman possui a capacidade de identificar pigmentos de 

aquarelas ou pinturas a óleo. Apesar de existirem peças de arte cuja dimensão possibilita a sua 

análise directa no microscópio de espectroscopia Raman (análises in situ), como se pode ver 

pela figura 6, existem outras de dimensão maior que necessitam da remoção de uma pequena 

porção que sirva de amostra para análise.

Figura 6 - Pintura “Young Woman Seated at a Virginal” sob estudo por micro-espectroscopia 

Raman para identificação dos pigmentos presentes, atribuindo a autoria a Vermeer. [13]

As amostras de pigmentos são retiradas utilizando uma agulha de dissecar e um micro-

estereoscópio. Quando necessário o suporte de óleo (aglutinante que se encontra misturado 

com o pigmento) é dissolvido pela aplicação de diclorometano; com esta técnica a 

fluorescência é minimizada.
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Em peças coloridas, os pigmentos são os componentes mais importantes. Um 

conhecimento detalhado dos pigmentos numa obra de arte é importante para revelar 

informação útil para a sua caracterização, restauro, conservação, datação e autenticação. 

Podendo assim ajudar na verificação da autenticidade e identificação de falsificações uma vez 

que as datas de introdução de certos pigmentos são conhecidas. Por exemplo, o azul da 

Prússia não poderá aparecer numa pintura anterior ao século XVII, o branco de titânio, 

introduzido no século vinte seria impossível numa aquarela não restaurada datada do século 

dezanove. Consequentemente, a identificação dos pigmentos utilizados numa obra de arte 

podem ser indicadores da sua data assim como da sua autenticidade.

A micro-espectroscopia Raman é um método analítico ideal para análise de pigmentos pois 

esta técnica combina os atributos necessários de sensibilidade e viabilidade, é uma técnica 

não-destrutiva, e adaptável a aplicações in situ. Uma vez que os comprimentos de onda da 

sonda laser utilizada se encontram na zona do visível, normalmente entre 0,5 e 0,7 "m, a 

resolução espacial da experiência é desta ordem, podendo por isso serem identificados grãos 

de pigmentos de dimensão # 0,7 "m. Pode ser obtido um espectro através de um grão de 

pigmento  de dimensão # 0,7 "m, mesmo quando este se encontra adjacente a outros grãos de 

composições distintas (ver figura 7). Estas vantagens são únicas na micro-espectroscopia 

Raman e de enorme importância quando, por exemplo, a obra de arte está sob tratamentos de 

conservação em diferentes períodos da sua existência ou quando uma cor particular é 

composta de uma mistura de pigmentos.

Figura 7 - Grãos de diferentes pigmentos integrados numa letra de uma iluminura do século 

XVI, todos identificáveis por microscopia Raman. [13]
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A espectroscopia Raman possui a vantagem de poder ser utilizada para diferenciar 

pigmentos com a mesma fórmula química mas com estruturas cristalinas diferentes 

(polimorfos), sendo o espectro Raman sensível tanto à composição como a estrutura 

cristalina. Os resultados obtidos para o dióxido de titânio (TiO2), conhecido por se apresentar 

em três formas cristalinas (rútilo, anatáse, e brookite) são um exemplo disso. Cada um 

apresenta um espectro de Raman único possibilitando uma identificação inequívoca.

A degradação dos pigmentos também pode ser investigada por esta técnica, por exemplo, 

os pararealgar (amarelo) é reconhecido como um polimorfo do realgar (laranja) como 

resultado do processo de fotodegradação.

Os espectros Raman produzidos por pigmentos inorgânicos são espectros de qualidade, por 

estes serem materiais cristalinos - estes materiais apresentam bandas Raman bem definidas 

com vibrações na rede situadas na região de baixo número de onda do espectro. Contudo, os 

pigmentos podem produzir geralmente fluorescência considerável que pode ocultar o espectro 

Raman, este problema pode ser resolvido com a utilização de fontes de excitação de maior 

comprimento de onda.

Existe um grande número de pigmentos orgânicos do século vinte que produzem uma forte 

fluorescência e produzem geralmente espectros mais fracos do que os seus respectivos 

inorgânicos.

A espectroscopia Raman é uma ferramenta não-destrutiva excelente para também 

caracterizar grande parte de resinas e gomas, assim como identificar aglutinantes orgânicos e 

vernizes em pinturas. [9, 13, 17, 28]

A tabela 4 apresenta bandas Raman de alguns pigmentos, e a tabela 5 apresenta bandas 

Raman de alguns aglutinantes pictóricos e vernizes.

Tabela 4 - Bandas Raman de pigmentos [9]

Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

Brancos

Anatáse 1064 144, 201, 397, 512, 634

Branco osso 632.8 431, 590, 961, 1046, 1071

Calcite 1064 154, 282, 712, 1086
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Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

514.5 157, 282, 1088

Gesso 1064 140, 181, 493, 619, 670, 1007, 1132

514.5 181, 414, 493, 619, 670, 1007, 1132

Branco de chumbo 1064 415, 681, 1051, 1055

154, 203, 260, 353, 418, 1056

514.5 665, 687, 829, 1050

Litopónio 1064 348, 453, 462, 617, 647, 988

514.5 216, 276, 342, 453, 616, 647, 988

Branco de bário (branco 
fixo) 1064 454, 464, 619, 648, 989, 1087, 1105, 

1142, 1168

632.8 453, 616, 647, 988

Rútilo 1064 144, 232, 447, 609, 147, 242, 440, 611

Branco de zinco 1064 100, 331, 438, 489

514.5 331, 383, 438

Amarelos

Amarelo de bário 1064 68, 351, 361, 404, 412, 428, 864, 873, 
885, 901

514.5 352, 403, 427, 863, 901

Berberine (da planta 
Berberis) 1064

714, 732, 754, 772, 837, 979, 1105, 1120, 
1145, 1205, 1237, 1278, 1345, 1365, 
1398, 1426, 1449, 1501, 1521, 1570, 
1623, 1636, 2849, 2912, 2954, 3001, 
3022, 3074

632.8 1203, 1235, 1276, 1342, 1361, 1397, 
1424, 1449, 1501, 1518, 1568, 1626

Amarelo de cádmio 514.5 304, 609

Amarelo de crómio claro 1064 141, 339, 361, 378, 405, 842, 864

Amarelo de crómio escuro 632.8 336, 358, 374, 401, 838

Amarelo-laranja de crómio 1064 63, 151, 341, 359, 824

632.8 149, 828

Amarelo de cobalto 1064 111, 180, 276, 305, 821, 837, 1258, 1327, 
1398
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Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

632.8
179, 264, 304, 821, 836, 1257, 1326, 
1398, 1215, 1246, 1265, 1330, 1433, 
1592, 1633

Gamboge (da planta 
Garcinia hanburyi) 1064 1224, 1249, 1281, 1333, 1383, 1437, 

1594, 1634

Amarelo de Hansa 1064

70, 85, 95, 118, 124, 158, 177, 185, 212, 
284, 353, 386, 394, 414, 617, 626, 655, 
742, 761, 770, 785, 823, 849, 953, 1001, 
1068, 1111, 1141, 1181, 1192, 1257, 1306, 
1325, 1336, 1360, 1386, 1403, 1451, 
1491, 1534, 1561, 1568, 1605, 1619, 1672

Amarelo indiano 632.8
484, 610, 631, 697, 772, 811, 877, 1009, 
1047, 1097, 1127, 1178, 1218, 1266, 
1345, 1414, 1476, 1503, 1599

Amarelo de chumbo e 
estanho (tipo I) 1064 81, 113, 131, 197, 276, 294, 459

514.5 129, 196, 291, 303, 379, 457, 525

Amarelo de chumbo e 
estanho (tipo II) 514.5 138, 324

Amarelo Marte 632.8 245, 299, 387, 480, 549

Massicote 1064 72, 87, 142, 285

632.8 143, 289, 385

647.1 52, 77, 88, 143, 289, 385

Mosaico ouro 
(Suvarnavanga) 1064 314

Amarelo de Nápoles 1064 74, 88, 144, 289, 342, 345, 465

632.8 140, 329, 448

Oropimente 
(ouropigmento, 
auripigmentum)

1064 70, 107, 137, 155, 180, 183, 193, 203, 
221, 294, 308, 353, 361, 369, 384

632.8 136, 154, 181, 202, 220, 230, 292, 309, 
353, 381

Pararealgar 1064
118, 142, 153, 158, 172, 176, 191, 197, 
204, 230, 236, 275, 315, 320, 333, 346, 
364, 371

632.8 141, 152, 157, 171, 174, 190, 195, 202, 
222, 229, 235, 273, 319, 332, 344
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Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

Açafrão 1064 1020, 1166, 1210, 1283, 1537, 1613

514.5 1165, 1210, 1282, 1536

Amarelo de estrôncio 1064 339, 348, 374, 431, 859, 867, 890, 895, 
917, 931

514.5 339, 348, 374, 431, 865, 893, 916, 930

Cúrcuma 1064 964, 1171, 1186, 1249, 1312, 1431, 1438, 
1602, 1632

Amarelo ocre 632.8 240, 246, 300, 387, 416, 482, 551, 1008

Amarelo de zinco 632.8 343, 357, 370, 409, 772, 872, 892, 941

Vermelhos

Vermelho brilhante 1064

75, 99, 149, 247, 298, 347, 386, 431, 442, 
454, 463, 528, 573, 619, 681, 725, 731, 
746, 813, 968, 989, 1063, 1099, 1109, 
1162, 1205, 1231, 1244, 1261, 1282, 
1332, 1359, 1376, 1393, 1449, 1463, 
1484, 1552, 1580, 1607

Vermelho de cádmio 1064 136, 239, 335, 988

Carmim 1064 465, 474, 1108, 1257, 1314, 1440, 1489, 
1529, 1645

780
375, 434, 453, 520, 554, 687, 958, 1003, 
1076, 1091, 1149, 1225, 1296, 1460, 
1572, 1636

Cinábrio 1064 252, 282, 345

Cuprite 1064 146, 217, 242

Vermelho de Hansa 1064

77, 104, 125, 139, 169, 197, 342, 366, 
384, 403, 424, 457, 480, 503, 514, 618, 
678, 724, 798, 844, 925, 987, 1077, 1084, 
1099, 1129, 1159, 1187, 1217, 1252, 
1258, 1282, 1309, 1322, 1334, 1397, 
1446, 1482, 1496, 1527, 1556, 1576, 
1607, 1622

Goethite (ou goethita - 
óxido de Fe) 1064 118, 203, 241, 299, 393, 533

Hematite 632.8 224, 243, 290, 408, 495, 609

1064 224, 244, 292, 409, 610

Litargírio 1064 83, 147, 289, 339

632.8 145, 285, 336
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Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

Quermes (carmesim) 1064 1451, 1603

Rubia (ruiva) 1064 239, 485, 841, 1189, 1221, 1292, 1327, 
1354, 1482, 1519, 1577, 1635

Vermelho Marte 632.8 224, 291, 407, 494, 610, 660

1064 294

Purpurin 632.8 953, 1019, 1049, 1091, 1138, 1160, 1229, 
1312, 1334, 1394, 1452

Realgar 1064 56, 61, 66, 125, 144, 167, 172, 183, 193, 
213, 231, 329, 344, 355, 369, 375

632.8 142, 164, 171, 182, 192, 220, 233, 327, 
342, 354, 367, 375

Vermelho de chumbo 647.1 54, 65, 86, 12, 152, 225, 313, 391, 549

632.8 122, 149, 223, 313, 340, 390, 480, 548

1064 65, 122, 144, 148, 150, 224, 314, 391, 
456, 477, 55

Vermelho ocre 632.8 220, 286, 402, 491, 601

Púrpura de Tiro 1064
110, 126, 190, 308, 386, 693, 760, 1051, 
1105, 1212, 1254, 1312, 1366, 1444, 
1584, 1626, 1702

Vermelhão 647.1 42, 253, 284, 343

632.8 252, 282, 343

1064 253, 284, 343

Azuis

Azurite 1064
86, 115, 137, 155, 177, 249, 282, 332, 
401, 739, 765, 838, 938, 1096, 1427, 
1459, 1578

514.5 145, 180, 250, 284, 335, 403, 545, 767, 
839, 940, 1098, 1432, 1459, 1580, 1623

Azul cerúleo 514.5 495, 532, 674

Azul de cobalto 514.5 203, 512

Azul egípcio 514.5 114, 137, 200, 230, 358, 377, 430, 475, 
571, 597, 762, 789, 992, 1012, 1040, 1086

1064 431, 465, 1086
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Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

Índigo 1064

98, 136, 172, 181, 236, 253, 265, 277, 
311, 320, 468, 546, 599, 676, 758, 862, 
871, 1015, 1149, 1191, 1226, 1248, 1310, 
1363, 1461, 1483, 1572, 1584, 1626, 1701

Lazurite 514.5 258, 548, 822, 1096

1064 378, 549

Azul de ftalocianina (azul 
Winsor) 514.5

166, 173, 233, 255, 592, 681, 747, 777, 
841, 952, 1007, 1037, 1106, 1126, 1339, 
1450, 1470, 1482, 1527, 1591, 1610

Posnjakite 632.8 135, 208, 278, 327, 467, 612, 983, 1092, 
1139

Azul da Prússia 514.5 282, 538, 2102, 2154

Esmalte 514.5 462, 917

Verdes

Atacamite 1064 106, 121, 361, 419, 446, 475, 818, 846, 
912, 975

514.5 122, 149, 360, 513, 821, 846, 911, 974

Brochantite 514.5

90, 104, 118, 123, 130, 139, 149, 156, 
169, 176, 187, 196, 242, 318, 365, 390, 
421, 450, 481, 508, 595, 609, 620, 730, 
873, 912, 973, 1077, 1097, 1125, 3225, 
3258, 3371, 3399, 3470, 3564, 3587

Óxido de crómio 514.5 221, 308, 359, 552, 611

Verde cobalto 514.5 328, 434, 471, 555

Cloreto de cobre 514.5
95, 106, 118, 140, 149, 213, 362, 416, 
477, 511, 575, 799, 819, 845, 869, 893, 
910, 928, 971

Verde esmeralda 514.5
122, 154, 175, 217, 242, 294, 325, 371, 
429, 492, 539, 637, 685, 760, 835, 951, 
1355, 1441, 1558, 2926

Malaquite 514.5 155, 178, 217, 268, 354, 433, 509, 553, 
558

Verde de ftalocianina 1064 689, 706, 742, 777, 1212, 1292, 1341, 
1393, 1538

Verde de Scheele (arsenite 
de cobre) 514.5 136, 201, 236, 275, 370, 445, 495, 537, 

657, 780

Terra verde 514.5 145, 399, 510, 636, 685, 820, 1007, 1084

 24

Trabalho realizado por: Joana Gonçalves Leite



Pigmento Comprimento de onda 
(nm) de excitação Nos de onda (cm-1)

Verdigrís “puro” 514.5 126, 180, 233, 322, 703, 949, 1360, 1417, 
1441, 2943, 2990, 3027

Verdigrís (no. 1) 514.5
139, 181, 231, 328, 392, 512, 618, 680, 
939, 1351, 1417, 1441, 1552, 2937, 2988, 
3026

Verdigrís (no. 2) 514.5 193, 271, 321, 371, 526, 619, 676, 939, 
1351, 1424, 1524, 2939, 3192, 3476, 3573

Verde viriana 514.5 266, 487, 552, 585

Pretos

Preto de osso 1064 1590, 1360, 1070, 964, 670

Grafite 780 1315, 1579

1064 1590, 1360

Preto de fumo 1064 1590, 1360

632.8 1325, 1580

Preto de marfim 632.8 961, 1325, 1580

Magnetite/Preto Marte 1064 612, 412, 292

Laranja/castanho

Laranja Marte 632.8 224, 291, 407, 494, 608

Tabela 5 - Bandas Raman de aglutinantes de pintura e vernizes [9]

Material ! (nm) de 
excitação Nos de onda (cm-1)

Cera de abelha 1064 2881, 2849, 2723, 1460, 1440, 1418, 1369, 
1295, 1129, 1062, 891

780 1735, 1660, 1460, 1439, 1417, 1294, 1171, 
1130, 1061, 890

Aglutinantes proteicos

Clara de ovo 1064 3059, 2932, 2874, 2728, 1666, 1451, 1004

780

1666, 1605, 1549, 1519, 1447, 1405, 1338, 
1316, 1242, 1206, 1170, 1155, 1124, 1031, 
1002, 993, 934, 903, 852, 827, 757, 699, 643, 
621, 517, 450, 415
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Material ! (nm) de 
excitação Nos de onda (cm-1)

Gema de ovo 1064 2933, 2898, 2854, 2730, 1661, 1446, 1304, 
1075, 865

Caseína 780
1668, 1615, 1549, 1449, 1337, 1247, 1206, 
1173, 1155, 1125, 1031, 1002, 936, 879, 851, 
829, 757, 643, 621, 540, 490, 405

Gelatina 780
1666, 1451, 1418, 1340, 1316, 1247, 1206, 
1162, 1124, 1099, 1031, 1003, 975, 935, 920, 
874, 856, 813, 758, 566, 404, 300

Cola de peixe 780 1669, 1451, 1417, 1321, 1249, 1098, 1029, 999, 
921, 883, 855, 815, 718, 618, 528, 422, 406, 278

Aglutinantes carbohidratos

Amido 780
1459, 1376, 1340, 1258, 1207, 1143, 1126, 
1105, 1081, 1049, 1023, 941, 865, 769, 718, 
616, 577, 526, 477, 440, 409, 359, 303

Goma arábica 1064 2926, 1461, 1419, 1372, 1346, 1269, 1083, 
1028, 965, 883, 844, 458

780 1461, 1340, 1261, 1078, 979, 879, 842, 714, 
552, 490, 455, 350

Tragacanta (resina natural) 780 1548, 1453, 1348, 1256, 1226, 1082, 896, 855, 
812, 768, 710, 658, 606, 438, 324

Resina de cerejeira 780
1769, 1627, 1460, 1352, 1260, 1138, 1089, 948, 
872, 845, 777, 709, 531, 470, 450, 404, 379, 
357, 277, 258, 236, 215

Óleos

Linhaça 1064 2909, 2855, 1744, 1658, 1443, 1302, 1076, 865

Para além das pinturas existe outro tipo de obras de arte como os manuscritos ou livros 

iluminados. Nestes, é preferido o uso de pigmentos inorgânicos uma vez que a sua cor é mais 

fixa e mais estável que nos pigmentos orgânicos. A micro-espectroscopia Raman é uma das 

únicas técnicas que permite a análise in situ de pigmentos de livros iluminados ou 

manuscritos. 

Para obtenção de espectros Raman de pigmentos de pinturas murais a fresco ou a tempera, 

são utilizados dois tipos diferentes de amostras. Para o primeiro caso são utilizadas amostras 

em pó, geralmente disponíveis apenas em quantidades limitadas, sendo retiradas das pinturas 

murais. A segunda é um fragmento de uma pintura previamente envolvido numa resina 
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poliéster e consequentemente cortado de modo a evidenciar a sua secção transversal. Neste 

caso, utilizando a micro-espectroscopia Raman, é possível obter de forma selectiva, o 

espectro de grãos de pigmentos ou de diferentes camadas pictóricas. [9, 13, 17]

IV.Parte experimental

Para estudar qual a melhor forma de identificar os materiais utilizados em pintura, foram 

disponibilizadas duas técnicas, a espectroscopia infravermelho FTIR e a micro-espectroscopia 

Confocal Raman.

Neste trabalho pretendeu-se analisar estas duas técnicas quanto à facilidade de preparação 

de amostras para análise, bem como a facilidade e rapidez de obtenção de resultados e, destes 

os que apresentam menos interferências.

As amostras analisadas consistem em pigmentos, aglutinantes e bases (preparação) de 

pinturas. Foi cedida uma colecção de pigmentos com 32 variedades das quais apenas 8 foram 

escolhidas. As bases foram cedidas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 

assim como uma mistura de um aglutinante e pigmento de cor branca e composições 

desconhecidas, um retardador de acrílicos, que aumenta o tempo de secagem, para aplicar nas 

pinturas. Os aglutinantes foram preparados em laboratório.

O INEB (Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade do Porto) facultou um 

laboratório de análises para este trabalho com equipamento de espectroscopia FTIR e micro-

espectroscopia Confocal Raman.

1. Preparação das amostras

Materiais Utilizados para análise

Tabela 6 - Lista das amostras com os materiais utilizados para análise neste trabalho

Pigmentos Aglutinantes Bases Misturas

1 Verde viriana 1 Gema 1 Alkyd -base alquídica 1 A+P

2 Azul da Prússia 2 Clara 2 Gesso acrílico 2 A+P+Retardador

3 Amarelo indiano 3 Gelatina

4 Branco de zinco 4 Amido

5 Vermelho de 
cádmio 5 Gema após exposição 

solar
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Pigmentos Aglutinantes Bases Misturas

6 Amarelo de cádmio 6 Clara após exposição 
solar

7 Verde de óxido de 
crómio 7 Amido após exposição 

solar

8 Branco de titânio

Os pigmentos recolhidos para análise são referidos na tabela anterior; a tabela que se segue 

apresenta a respectiva composição química, como outras denominações possíveis para cada 

um dos pigmentos utilizados:

Tabela 7 - Lista dos pigmentos utilizados com respectivas composições químicas e diferentes 

denominações [3, 5, 10, 29-33]

Pigmento Outra denominação Composição química

1 Verde viriana Verde Guignet, Viridian Cr2O3.2H2O

2 Azul da Prússia Azul de Paris, Iron blue, Prussian blue Fe4[Fe(CN)6]3.xH2O

3 Amarelo indiano Snowshoe yellow, Indian yellow C19H16O11Mg$5H2O

4 Branco de zinco Branco da China, Zinc white ZnO

5 Vermelho de cádmio Cadmium red CdS(Se)

6 Amarelo de cádmio Aurora yellow, Cadmium yellow CdS

7 Verde de óxido de crómio Óxido de crómio, Chromium green Cr2O3

8 Branco de titânio Rútilo, Titanium white, Titanox TiO2

Para preparar os aglutinantes, foi necessário um ovo, para a gema e a clara, farinha 

Maizena, para o amido e barras de gelatina para preparar a solução de gelatina.

Partiu-se o ovo com o cuidado de separar a gema da clara, sendo colocados em recipientes 

distintos. A gema antes de colocada no recipiente foi enrolada em papel absorvente de forma a 

que restos de clara fossem eliminados.

Para preparar o aglutinante de amido, adicionou-se uma pequena quantidade de água a uma 

quantidade mínima de amido (Maizena) e agitou-se de maneira a homogeneizar a mistura.

Foi cortada uma porção muito pequena da barra de gelatina e misturada com água, de 

forma a dissolver a barra obtendo-se a solução aglutinante. Todas as amostras foram deixadas 

secar, durante aproximadamente 3 dias.
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À mistura de aglutinante (acrílico) com pigmento (branco) cedida pela FBAUP foi retirada 

uma pequena porção que secou em poucas horas, o mesmo aconteceu com as bases fornecidas 

pela FBAUP. Uma das bases era alquídica moderna – destinada à preparação de superfícies 

(rígidas ou flexíveis) para pintura a óleo e a outra era uma base de gesso acrílico - com adição 

de água; quando comparada com um gesso de Paris esta base apresenta-se menos porosa.

Para análise das amostras foi utilizado um aparelho de espectroscopia de infravermelho 

FTIR com captação na região de infravermelho-médio, e um espectrómetro Raman acoplado 

a um microscópio confocal para análises Confocal Raman.

2. Análises

FTIR

Para poderem ser analisadas por FTIR, as amostras têm de ser preparadas de forma a se 

obter uma pastilha para colocar no aparelho. A pastilha consiste numa mistura de uma matriz 

transparente à qual se junta a amostra. O pó alcalino utilizado foi o brometo de potássio, KBr, 

numa quantidade de 200 mg para 2 mg de amostra. Tendo em atenção que o KBr é muito 

higroscópico este foi mantido numa estufa evitando ao máximo o contacto com a humidade 

uma vez que, caso contrário, a pastilha ficaria opaca influenciando a análise de IV.

Num almofariz de ágata moeu-se o KBr juntamente com a amostra, a mistura já 

homogeneizada foi submetida a uma pressão de aproximadamente 2,5 x 103 Kg.m-2, numa 

prensa uniaxial. Obtendo-se assim uma pastilha translúcida capaz de ser analisada por 

espectrocopia de IV.

As análise foram conduzidas num equipamento Perkin-Elmer System 2000 FT-IR. Este foi 

utilizado sob as condições de obtenção de espectros na região de IV-médio (4000-400 cm-1) e 

100 varrimentos. Quanto maior o número de varrimentos melhor a qualidade do espectro 

obtido (menor o ruído) mas, a obtenção de resultados fica mais demorada. O número de 

varrimentos utilizado foi suficiente para aquisição de espectros com picos de absorção 

distintos para cada amostra estudada. A obtenção do espectro durou aproximadamente 10 

minutos, enquanto a preparação da pastilha para análise levou próximo de 15 minutos, 

concluindo-se assim que cada análise FTIR durou perto de 25 minutos.

Para comparação entre espectros foi feita a correcção da linha de base, a normalização e, 

como alguns deles apresentavam ruído, este foi minimizado pela utilização da função 

“smooth”. A medição da altura de alguns picos de absorção justificou-se para espectros em 
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que, quando comparação do mesmo pico este apresentava diferentes intensidades, alturas. 

Para as medições utilizaram-se alturas relativas.

Como já foi referido neste trabalho, a espectroscopia infravermelho FTIR pode ser 

classificada como técnica não-destrutiva pois, para análise é apenas necessária a remoção de 

uma amostra mínima (ver figura 8), esta é analisada sem sofrer alterações possibilitando 

análises posteriores. A figura que se segue, dá uma noção de quanto seria danificada uma obra 

de arte para que uma amostra da mesma pudesse ser analisada por FTIR, apresentando uma 

“lasca” de tinta (amostra com 2 mg) com as dimensões aproximadas de 10 mm2 e 20µm de 

espessura, o dobro da referida pela bibliografia, [9], como sendo a necessária. Contudo, as 

dimensões da amostra retirada da peça em análise variam dependendo da densidade dos 

pigmentos, aglutinantes, vernizes, como todos os componentes presentes na mistura pictórica, 

logo as dimensões apresentadas são um exemplo aproximado das necessárias para análise.

Figura 8 - Amostra com 2 mg de uma “lasca” de tinta, 10 mm2 e 20µm de espessura, 

comparada com as dimensões de uma moeda de 1 cêntimo.

Na preparação da mistura da amostra com KBr para análise, foi encontrada alguma 

dificuldade em homogeneizar algumas misturas assim como moer algumas das amostras, tais 

como a mistura de aglutinante com pigmento de composições desconhecidas (A+P) e a 

mistura de aglutinante com pigmento com retardador de secagem (A+P+R). De forma a 

minimizar esta dificuldade a amostra foi moída no almofariz antes da adição do KBr, ao 

contrário do procedimento executado com as outras amostras. Na preparação das pastilhas 

para análise de pigmentos não foram encontradas dificuldades na homogeneização da mistura. 
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Sendo apenas necessário ter em atenção a capacidade de absorção de humidade das amostras, 

por serem higroscópicas, para não influenciar a análise IV.

Confocal Raman

O microscópio Confocal Raman facultado para este trabalho, HORIBA Jobin Yvon 

LabRam HR, possui quatro comprimentos de onda para a fonte de excitação, 325 nm, 633 

nm, 514 nm, 785 nm, e não possui fonte de excitação com comprimento de onda de 1064 nm. 

Segundo a bibliografia consultada, ver tabelas 4 e 5, as bandas de Raman dos aglutinantes de 

gema e clara de ovo, os pigmentos branco de titânio, branco de zinco e vermelho de cádmio, 

são conseguidas com um comprimento de onda de excitação de 1064 nm. Por tal, para análise 

destas amostras teria de se optar pela utilização de outra fonte de excitação, e testar se a 

informação obtida era útil para a identificação das amostras.

Já foi anteriormente mencionado que, a limitação da aquisição de espectros apenas na 

região de IV-médio (4000-400 cm-1) por parte do equipamento de espectroscopia FTIR 

utilizado, dificulta a identificação dos pigmentos de vermelho de cádmio (ver figura 4A do 

anexo A), amarelo de cádmio, brancos de titânio e zinco que só apresentam os seus picos 

característicos na região de IV-distante (<400 cm-1). A técnica de espectroscopia Raman pode 

apresentar-se favorável nesta situação podendo fornecer espectros ricos em picos 

característicos.

A preparação das amostras para estas análises é simples, apenas é necessária uma pequena 

porção de amostra, menos que para análises FTIR (logo <2 mg), da ordem do micrómetro (ver 

figura 7), que é colocada na ranhura da lâmina. Das análises realizadas, aos aglutinantes de 

amido, de gema e de clara de ovo, apenas a preparação da gelatina foi diferente das outras 

amostras, pois apresentava-se num filme. Este foi cortado num pedaço mais pequeno, 

adicionou-se uma gota de água para o esticar, e foi aplicado num substracto de fluoreto de 

cálcio (CaF2) que reduz significativamente a fluorescência.

A amostra a ser analisada é colocada no suporte do microscópio para ser observada, como 

acontece num microscópio óptico vulgar. Segue-se a focagem da imagem obtida pela amostra, 

com a objectiva de menor ampliação (neste caso de 10x). Para a aquisição do espectro a 

objectiva utilizada é de maior ampliação, 100 x. Este microscópio tem uma capacidade de 

resolução de 1 µm.
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Depois da imagem focada, é escolhido onde incidir o laser e, de seguida avança-se para a 

focagem do laser, isto é, tentar optimizar ao máximo a nitidez do ponto de laser observado na 

imagem.

As análises devem ser realizadas sem a presença de luz na sala onde se situa o 

equipamento, para esta não interferir na aquisição do espectro. 

Quanto maior o comprimento de onda escolhido para fonte de excitação maior será a 

capacidade de penetração na amostra. Com qualquer um dos comprimentos de onda 

escolhidos também se pode variar a profundidade da análise na amostra movendo o ponto de 

laser no eixo dos zz.

Para cada análise pode ser escolhida a utilização de filtro, caso se pretenda minimizar o 

ruído vindo da amostra. Também existe a possibilidade de ajustar o orifício confocal 

(Confocal hole), quanto maior a sua abertura, maior a área abrangida mas menor a resolução 

lateral. Pode ser escolhido o número de linhas por µm, rede de dispersão, quanto maior o 

número de linhas, maior a resolução, tornando a aquisição do espectro mais demorada. Pode 

ainda ser definido o tempo de exposição da amostra ao laser antes da obtenção do espectro, 

assim como pode ser escolhido o número de varrimentos, quanto maior o número de 

varrimentos maior será a razão sinal/ruído, logo o espectro obtido terá melhor qualidade.

Quando necessário analisar outra área na amostra, é possível analisar a 1µm de distância 

do ponto anterior, tanto no eixo dos xx, yy ou zz.

A fonte de excitação utilizada para a análise das amostras de aglutinantes foi o laser com 

um comprimentos de onda de 514,5 nm.

3. Resultados experimentais

FTIR

Foi adquirido um espectro de KBr sem adição de qualquer amostra para se perceber qual a 

interferência que este poderia ter na obtenção de resultados.
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Figura 9 - Espectro de infravermelho de KBr

Pela observação dos espectros que se seguem, figura 10, respectivos à análise de 

pigmentos, verifica-se que estes apresentam picos em bandas de comprimentos de onda muito 

diferentes. Sendo assim, esta técnica é capaz de distinguir pigmentos.

Figura 10 - Espectro de infravermelho do pigmento vermelho de cádmio, à esquerda, e do 

pigmento verde viriana, à direita.

Alguns aglutinantes podem também ser distinguidos por esta técnica. Dos aglutinantes 

analisados neste trabalho a figura seguinte apresenta dois cujas diferenças são mais fáceis de 

identificar.
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Figura 11 - Espectro de infravermelho do aglutinante amido, à esquerda, e do aglutinante 

gema de ovo, à direita.

Esta técnica também demonstrou capacidade para distinguir bases de pinturas diferentes, 

como se pode verificar pela diferença dos espectros de uma base alquídica e outra de gesso 

acrílico.

Figura 12 - Espectro de infravermelho da base alquídica, à esquerda, e da base de gesso 

acrílico, à direita.

No anexo A encontram-se os restantes espectros resultantes da análise das amostras em 

estudo. Estes servem de biblioteca para posterior consulta e ajuda para futuras análises.

Confocal Raman

Esta técnica foi utilizada para aquisição de espectros dos aglutinantes gelatina, clara e 

gema de ovo, que apresentavam espectros de FTIR muito semelhantes entre si, sendo esta 

técnica apresentada como uma hipótese para uma melhor identificação dos mesmos.
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A figura 13 apresenta o espectro Raman obtido para o aglutinante gelatina. Os espectros 

Raman obtidos para os outros aglutinantes apresentava muita interferência pela presença de 

fluorescência não permitindo a identificação dos seus picos característicos, não sendo por isso 

indicados. Por ausência de possibilidades para executar novas análises, só é apresentado um 

espectro Raman dos aglutinantes analisados.

Figura 13 - Espectro obtido por micro-espectroscopia Confocal Raman do aglutinante 

gelatina.

4. Discussão

Uma vez que a preparação de todas as amostras requer a sua mistura com KBr, foi feita 

uma análise de espectroscopia FTIR a uma pastilha de KBr sem adição de amostra para 

detectar até que ponto este pode interferir no espectro resultante da amostra em análise. Este 

não deveria de apresentar qualquer banda de absorção no seu espectro, pois este é utilizado 

por ser transparente na zona do infravermelho. A presença de picos de absorção no espectro 

de KBr é devido ao contacto com atmosfera, como a absorção de água que se reflecte na 

presença dos picos a 3438, 1631 e 1432 cm-1 respectivos as ligações de O-H e H-O-H.

O espectro do pigmento verde viriana com subtracção do espectro de KBr, é apresentado 

na figura 14, permitindo uma percepção dos picos referentes apenas à composição da amostra 

em análise sem interferência dos picos presentes no espectro de KBr.
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Figura 14 - Espectro de infravermelho do KBr - a azul, do verde viriana na matriz de 

brometo- a verde, e a vermelho o espectro da subtracção do KBr ao verde viriana.

A maior diferença nestes espectros encontra-se entre os números de onda 3600 e 2800 

cm-1, onde a largura do pico de absorção do pigmento é diminuída. Esta alteração situa-se 

numa região de banda de comprimentos de onda referente à molécula da água. Como é 

referido na bibliografia, [9, 17], as bandas de 3000-3500 cm-1 são relativas ao estiramento O-

H e a 1600 cm-1 a ligações O-H. Na figura 14, estão representadas estas bandas com uma 

aproximação ao comprimento de onda dos espectros obtido. 

Semelhante ao que se sucede com a subtracção do KBr ao verde viriana, a subtracção deste 

ao pigmento azul da Prússia apenas provoca umas pequenas alterações no intervalo de 

comprimentos de onda relativos à molécula da água, 3700 a 2800 cm-1, como pode ser 

verificado pela figura seguinte, 15.
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Figura 15- Espectro de infravermelho do KBr - a azul, do azul da Prússia na matriz de 

brometo - a verde, e a vermelho o espectro da subtracção do KBr ao azul da Prússia.

A cor dominante do pigmento, identificada visualmente, facilita a sua identificação uma 

vez que permite desde logo apontar para comprimentos de onda característicos dos pigmentos 

da mesma cor.

A subtracção do KBr não é de grande necessidade visto que, aquando da identificação dos 

materiais por espectroscopia IV todas as amostras serão preparadas com KBr logo, a 

interferência deste estará presente em todas as amostras não influenciando a comparação entre 

os espectros.

A bibliografia consultada contém alguma informação sobre os espectros dos materiais 

analisados capaz de ajudar na sua identificação.

Existe informação sobre as bandas características dos espectros dos pigmentos estudados. 

A bibliografia apresenta informação de bandas IV para 5 dos 8 pigmentos estudados enquanto 

que, de bandas Raman apresenta informação para os 8 pigmentos, como se pode verificar na 

tabela seguinte.

Tabela 8 - Pigmentos analisados e respectivas bandas IV e Raman características [9, 10, 17, 

33]

Pigmento Composição 
Química Bandas IV Bandas Raman

1 Branco de zinco ZnO 400-500 %excitação=1064; 100, 331, 438, 
489
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Pigmento Composição 
Química Bandas IV Bandas Raman

2 Branco de 
titânio TiO2 - %excitação=1064; 144, 232, 447, 

609, 147, 242, 440, 611

3 Amarelo indiano C19H16O11Mg$5H2O -

%excitação=632,8; 484, 610, 631, 
697, 772, 811, 877, 1009, 1047, 
1097, 1127, 1178, 1218, 1266, 
1345, 1414, 1476, 1503, 1599

4 Amarelo de 
cádmio CdS 250 %excitação=514,5; 304, 609

5 Verde viriana Cr2O3.2H2O 3500-3000, 1600, 555, 481 %excitação=514,5; 266, 487, 552, 
585

6 Verde de óxido 
de crómio Cr2O3 632, 566 %excitação=514,5; 221, 308, 359, 

552, 611

7 Azul da Prússia Fe4[Fe(CN)6]3.xH2O 3500-3000, 2083 %excitação=514,5; 282, 538, 2102, 
2154

8 Vermelho de 
cádmio CdS(Se) - %excitação=1064; 136, 239, 335, 

988

A figura 16 apresenta o espectro obtido da análise da amostra do azul da Prússia. Neste, 

podem ser encontradas algumas características coerentes com a informação presente na 

bibliografia consultada.

Figura 16- Espectro de infravermelho do azul da Prússia.

Os picos de absorção no intervalo 3500-3000 cm-1 e a 2083 cm-1 são os referidos na 

bibliografia como os característicos do espectro do pigmento azul da Prússia. O pico a 2083 

cm-1 é referido como o pico de identificação deste pigmento visto não existir nos espectros 

dos outros pigmentos azuis.
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Comparando esta informação com a do espectro adquirido verifica-se a existência de dois 

picos de absorção próximo dos números de onda referidos.

Para o primeiro intervalo 3500-3000 cm-1, referente ao estiramento de O-H pela presença 

da molécula da água, corresponde no espectro adquirido os picos a 3257 cm-1 e 3591 cm-1, e 

próximo dos 2083 cm-1 corresponde o 2121 cm-1, possivelmente relativo ao estiramento de 

C!N por comparação com a tabela 1.

Os pigmentos que apresentam óxidos metálicos e sulfuretos na sua composição, 

apresentam uma maior concentração de picos de absorção característicos na região do IV-

distante do espectro (< 400 cm-1) pois, produzem vibrações na região do IV-distante e não na 

região do IV-médio (4000-400 cm-1), a abrangida pelo equipamento FTIR utilizado. Nesta 

situação encontram-se 5 dos pigmentos analisados, mas nem todos apresentam um espectro na 

região do IV-médio tão fraco de picos de absorção que não seja possível a sua distinção dos 

outros pigmentos da mesma cor, com composições químicas diferentes. Como pode ser visto 

no caso dos pigmentos brancos (figura 17), apesar de apresentarem um espectro muito fraco 

em picos de absorção na região de infravermelho utilizada, consegue fazer-se uma distinção 

entre o branco de zinco e o branco de titânio.

Figura 17 - Espectro de infravermelho dos pigmentos brancos analisados, a vermelho está 

representado o espectro do branco de titânio e a azul o do branco de zinco.

O ponto que melhor distingue estes dois espectros é representado no espectro do branco de 

titânio pelo pico 679 cm-1, inexistente no espectro do branco de zinco. O branco de titânio 

apresenta mais dois picos que não aparecem no espectro do branco de zinco, a 1633 e 1132 
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cm-1. O pico a 422 cm-1 também é mais pronunciado no espectro do branco de titânio que no 

de zinco. Apesar dos picos característicos destes pigmentos se encontrarem a comprimentos 

de onda inferiores a 400 cm-1, com a presença destes quatro picos no espectro do branco de 

titânio é possível a sua distinção do outro pigmento branco analisado. O espectro do branco de 

zinco apresenta uma banda entre os 400 e os 500 cm-1, sendo também mencionado pela 

bibliografia, [9, 17], como característica do pigmento.

A identificação dos outros pigmentos estudados também é conseguida quando são 

comparados espectros entre pigmentos da mesma cor, como acontece com os pigmentos 

verdes e amarelos. A figura seguinte, que junta os dois espectros, do verde viriana e do verde 

de óxido de crómio, permite detectar diferentes características no espectro que conduzem à 

identificação de cada um.

Figura 18 - Espectro de infravermelho dos pigmentos verdes analisados, a verde está 

representado o espectro do verde viriana e a vermelho o do verde de óxido crómio.

Entre os comprimentos de onda de, aproximadamente, 3200 cm-1 e 800 cm-1, o espectro do 

óxido de crómio apresenta apenas uma pico, a 1630 cm-1, comum ao espectro do verde 

viriana, relativo à ligação O-H pela presença da molécula da água. Neste intervalo de 

comprimentos de onda o espectro do verde viriana apresenta mais nove picos de absorção que 

o espectro do óxido de crómio; 2072 cm-1, 1988 cm-1, 1460 cm-1, 1365 cm-1, 1283 cm-1, 1250 

cm-1, 1197 cm-1, 1060 cm-1 e 791 cm-1.

O pico de 1630 cm-1 é concordante com o referido na bibliografia, [9, 25], 1600 cm-1, 

como existente no espectro verde viriana, relativo à ligação O-H. Entre os 600 e 
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aproximadamente os 450 cm-1 este apresenta picos de absorção, a 634 e a 567 cm-1, próximos 

dos picos mencionados na bibliografia, 555 e 481 cm-1, como característicos do pigmento 

verde viriana. No espectro do verde de óxido de crómio, os picos 634 e a 567 cm-1 são os 

melhor definidos, a par com os referidos na bibliografia 632 e 566 cm-1. Estes picos também 

se encontram no espectro do verde viriana mas não com tanta definição.

A técnica de espectroscopia FTIR também permite distinguir o amarelo de cádmio e o 

amarelo indiano. Como se observa na figura 19, existem picos distintos entre estes dois 

pigmentos que os identificam.

Figura 19 - Espectro de infravermelho dos pigmentos amarelos analisados, a verde está 

representado o espectro do amarelo indiano e a vermelho, o do amarelo de cádmio.

Para comprimentos de onda entre os 1700 e os 400 cm-1, aproximadamente, o espectro 

amarelo indiano apresenta uma maior quantidade de picos de absorção, muito concentrados 

nesta zona. Os picos de 3439 cm-1, 2918 cm-1 e 2845 cm-1, estão presentes nos dois espectros, 

o pico a 3142 cm-1 apenas aparece no espectro do amarelo indiano. Todos estes picos podem 

ser relativos ao estiramento da ligação O-H. Contudo, como o pico de absorção a 3142 cm-1 

apenas aparece no espectro do amarelo indiano, este pode ser devido ao estiramento C-H que 

também acontece nesta banda de comprimentos de onda.

A zona de grande concentração de picos de absorção, entre os 1700 e os 400 cm-1, no 

espectro do amarelo indiano, e o pico a 3142 cm-1 que apenas se observa neste espectro, 

permite a distinção entre estes dois pigmentos amarelos.
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Pela análise das figuras anteriores pode-se concluir que, quando existe a possibilidade de 

analisar uma obra de arte que contenha os pigmentos estudados neste trabalho, estes podem 

ser identificados através da técnica de espectroscopia FTIR.

Relativamente aos aglutinantes estudados, (clara e gema de ovo, gelatina e amido), a 

bibliografia consultada não apresenta qualquer informação de bandas de infravermelho, 

apenas foi encontrada informação de bandas Raman para estes materiais.

Figura 20 - Espectro de infravermelho dos aglutinantes gelatina, gema de ovo, amido e clara 

de ovo, representados a azul, verde, vermelho e oceano respectivamente.

Os espectros obtidos por espectroscopia de infravermelho FTIR para estes aglutinantes são 

muito idênticos contudo, é possível destacar-se alguns picos que os permitem distinguir, ver 

figura 20.

Os picos a 2924 cm-1, 1462 cm-1 estão presentes em todos os espectros sendo o primeiro 

relativo ao estiramento de O-H, e o segundo relativo à ligação O-H. O pico de absorção a 

1742 cm-1 apenas está presente no espectro da gema de ovo permitindo assim a sua distinção 

dos outros aglutinantes. Este pico, próximo do referido pela bibliografia, [17], de 1750 cm-1, 

corresponde ao éster triglicérido, possivelmente ao estiramento C=O, presente na gema de 

ovo fresca, sem degradação. Os picos 573 cm-1 e 525 cm-1 só existem no espectro de amido 

distinguindo-o do outros. Os espectros de amido, de clara e de gema de ovo apresentam um 

pico com números de onda muito próximos, 710 cm-1, 699 cm-1 e 721 cm-1, pico esse que não 

existe no espectro da gelatina, permitindo a sua distinção. Nos espectros de gema e clara de 

ovo observa-se um pico semelhante entre os dois, a 2851 cm-1 e 2879 cm-1, respectivamente, e 
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próximo do pico de menor percepção assinalado a vermelho no espectro de gelatina. Este 

encontra-se na banda de números de onda respectivos ao estiramento do C-H ou ao 

estiramento do O-H. Este pico possibilita a identificação do aglutinante de clara de ovo por 

comparação com estes espectros, visto que os espectros de gema e gelatina apresentarem 

outros picos de absorção que os distinguem.

Os espectros podem ser semelhantes entre si devido à presença das mesmas proteínas na 

sua composição química como, também o podem ser devido aos picos que melhor os 

distinguem se encontrarem fora da região do IV-médio.

Comparando o espectro obtido para o aglutinante de gelatina com o apresentado na 

bibliografia, [34], figura 21, são encontradas semelhanças entres eles. Embora os picos se 

apresentem menos definidos para o espectro adquirido. Na figura, estão evidenciados os picos 

referentes às possíveis ligações presentes na gelatina, comuns nos dois espectros.

Figura 21 - Espectros de infravermelho do aglutinante gelatina, em cima espectro respectivo 

ao adquirido neste trabalho, em baixo espectro de referência, [34].
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Das análises realizadas às misturas de A+P (aglutinante e pigmento de composições 

desconhecidas) e A+P+R (aglutinante, pigmento composições desconhecidas com adição de  

retardador de secagem) facultadas pela FBAUP, obtiveram-se os espectros apresentados na 

figura 22. Estes apresentam-se muito semelhantes, com os mesmos picos de absorção. 

Algumas das ligações possíveis para as bandas assinaladas são indicadas na figura seguinte.

Figura 22 - Espectro de infravermelho das misturas de “A+P” e “A+P+R”, representados a 

oceano e vermelho respectivamente.

A espectroscopia FTIR apresentou-se útil na distinção das bases estudadas. Informação 

sobre os picos de absorção característicos para a base de gesso é encontrada na bibliografia 

consultada, ver tabela 3. Os picos referidos (3500-3400, O-H; 1700-1600, O-H ou C-H; 

1150-1100, 700-600 cm-1) na bibliografia estão presentes no espectro obtido para o gesso 

acrílico, assinalados na figura 23 com uma seta preta.

Os picos 1728 cm-1, 1636 cm-1, relativos às ligações O-H e talvez de C-H, existem nos dois 

espectros das bases, assinalados a vermelho. Enquanto que, os picos 3697 cm-1, 3619 cm-1 e 

2997 cm-1 só existem para o espectro da base alquídica, ao contrário dos picos 2627 cm-1, 

2515 cm-1, 1823 cm-1, 836 cm-1 e 724 cm-1 que apenas aparecem para o espectro de gesso 

acrílico.

As diferenças entre os picos de absorção acima referidos, permitem distinguir as bases 

analisadas e assim chegar à sua identificação.
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Figura 23 - Espectro de infravermelho das bases de gesso acrílico e alquídica, representados 

a verde e vermelho respectivamente.

Algumas amostras dos mesmos materiais foram preparadas para repetição da aquisição de 

espectros de infravermelho, tendo como objectivo despistar possíveis interferências, bem 

como perceber se as análises são reprodutíveis. Para cada material preparou-se uma nova 

pastilha nas mesmas condições, mas não com rigor quanto à sua espessura e dispersão da 

amostra pela pastilha, factores que influenciam a percentagem de transmitância. As figuras 

que se seguem, 24, 25 e 26, apresentam os espectros resultantes dessas repetições em 

conjunto com o da primeira amostra analisada. Por análise destes consegue-se detectar que as 

pastilhas, mesmo que preparadas em diferentes dias, levam à obtenção do mesmo espectro, 

isto é os picos característicos situam-se nos mesmos números de onda.
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Figura 24 - Espectro de infravermelho da amostra de aglutinante amido e amostra de 

repetição.

Figura 25 - Espectro de infravermelho da amostra de aglutinante clara de ovo e amostra de 

repetição.
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Figura 26 - Espectro de infravermelho da amostra de aglutinante gema de ovo e amostra de 

repetição.

Parte das amostras preparadas de aglutinantes foi exposta à luz solar durante 

aproximadamente um mês, de forma a se perceber qual a influência da exposição solar nos 

mesmos. Amostras de amido, clara e gema de ovo, sujeitas à exposição solar, foram 

analisadas por espectroscopia de infravermelho FTIR.

As figuras que se seguem (27, 28 e 29) apresentam os espectros obtidos para as amostras 

dos aglutinantes submetidos a exposição solar em conjunto com os aglutinantes frescos. Para 

uma melhor análise dos espectros adquiridos para estas amostras, os gráficos são apresentados 

em absorvância, ao contrário dos apresentados anteriormente. Desta forma, há possibilidade 

de medir alterações de intensidades nos picos de absorção quantificando a sua altura. Tendo 

em conta que a medição das alturas é relativa.

Os espectros de amido com e sem radiação solar, representados na figura 27, são idênticos 

para todos os picos de absorção, excepto para o dupleto a 1015 cm-1 e 993 cm-1. Neste dupleto 

verifica-se uma inversão da intensidade entre estes picos, o pico 1015 cm-1 mais intenso para 

o amido passa a ser o menos intenso para o amido com exposição solar e, o pico 993 cm-1 

menos intenso no espectro do amido, torna-se mais intenso para o amido após exposição solar.
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Figura 27 - Espectros do aglutinante de amido com e sem exposição solar, representados a 

oceano e azul, respectivamente.

Analisando os espectros do aglutinante de clara de ovo, antes e após exposição solar, 

destaca-se uma variação de intensidade para o pico de absorção a 1650 cm-1, podendo ser 

referente ao estiramento de C=O ou C=C, como também à ligação O-H da molécula da água. 

Para confirmar esta suspeita, foi medida a altura dos dois picos, assinalada na figura, 

mostrando que após exposição solar o espectro da clara fica mais intenso neste pico. 

Apresentando uma variação de altura de 1,4909 A para 1,4935 A.

Figura 28 - Espectros do aglutinante de clara de ovo com e sem exposição solar, 

representados a azul e verde, respectivamente.
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A figura 29 relativa aos espectros do aglutinante de gema de ovo, antes e após exposição 

solar, revela que este se manteve inalterado após radiação solar apresentando exactamente os 

mesmos picos de absorção. A presença do pico de absorção a, aproximadamente, 1750 cm-1 

que estaria ausente após degradação da gema de ovo, [9], confirma que esta não sofreu 

degradação.

Figura 29 - Espectros do aglutinante de gema de ovo com e sem exposição solar, 

representados a azul e verde, respectivamente.

Só foi possível fazer-se análises de micro-espectroscopia Confocal Raman a amostras de 

três aglutinantes, gelatina, gema e clara de ovo. Destes três apenas um espectro foi 

aproveitado pois os outros apresentavam muita interferência devido a presença de 

fluorescência não permitindo a visualização dos picos característicos.

Na figura 30 é apresentado o espectro Raman para o aglutinante de gelatina, comparado 

com o seu espectro obtido por espectroscopia FTIR. Pela sua análise é possível encontrar 

picos coincidentes nos dois espectros, mas alguns deles melhor definidos no espectro Raman.
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Figura 30 - Espectros Raman e FTIR para o aglutinante de gelatina, em cima e em baixo, 

respectivamente.

A figura seguinte apresenta a comparação entre o espectro Raman obtido para a gelatina, e 

o espectro de referência [34]. Pela presença de muitas semelhanças entre eles, algumas delas 

assinaladas a vermelho, pode afirmar-se que o espectro obtido para a amostra estudada, 

permite a identificação do aglutinante de gelatina.
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Figura 31 - Espectros Raman do aglutinante gelatina, em cima espectro respectivo ao 

adquirido neste trabalho, em baixo espectro de referência.

V. Conclusão 

O aparelho FTIR utilizado neste trabalho demonstrou ser útil nas análises de materiais 

constituintes de pinturas, como pigmentos, bases e aglutinantes, para 17 das 19 amostras 

analisadas.

Separando os espectros por cor de pigmentos foi possível distinguir os espectros entre 

pigmentos da mesma cor. Foi feita a subtracção do KBr a dois dos pigmentos analisados. Esta 

apresentou-se dispensável visto que, todos os espectros são obtidos a partir de pastilhas com 

KBr, a presença do mesmo vai ser igual em todos não influenciando a sua comparação. Os 

picos presentes no espectro de KBr são relativos à água, devidos à interacção do KBr com a 

atmosfera.

A análise das bases estudadas, gesso acrílico e base alquídica, conseguida através desta 

técnica, levou à obtenção de espectros com informação útil à sua distinção.

Os espectros de infravermelho obtidos para os aglutinantes de gema e clara de ovo, amido 

e gelatina, não apresentavam muitas diferenças entre si. Contudo, as poucas diferenças 
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permitem a sua identificação aquando a comparação dos seus espectros. Existe pelo menos 

um ponto no espectro que distingue cada um dos aglutinantes; o pico de absorção a 1742 

cm-1, relativo ao éster triglicérido, existe apenas para o espectro da gema de ovo, os picos 573 

e 525 cm-1 existem apenas para o amido, o pico de absorção próximo dos 710 cm-1 é 

inexistente no espectro da gelatina, o espectro da clara apresenta o pico 2879 cm-1 semelhante 

ao pico 2851 cm-1 da gema possibilitando a sua identificação, visto a gema apresentar outro 

pico de absorção distinto dos outros aglutinantes.

Para três dos aglutinantes estudados foram feitas análises por micro-espectroscopia 

Confocal Raman: gelatina, gema e clara de ovo. Apenas o espectro da gelatina apresentou 

picos definidos, os outros espectros apresentavam muito ruído, incapacitando a sua 

interpretação. A ausência de grande parte de fluorescência no espectro do aglutinante de 

gelatina, deveu-se à forma como a sua amostra foi preparada para análise, num substracto de 

fluoreto de cálcio que reduz significativamente a fluorescência. A fluorescência poderia ter 

sido minimizada para os outros espectros utilizando uma fonte de excitação com maior 

comprimento de onda.

Devido à falta de tempo e ao calendário de utilização do Microscópio Confocal Raman 

facultado para este trabalho, foi impossível analisar todas as amostras estudadas por 

espectroscopia de infravermelho FTIR. Assim como testar todas as fontes de excitação 

existentes neste microscópio nas amostras, de forma a perceber qual dos espectros obtidos, 

para cada uma das fontes, fornecia mais informação relativamente aos outros. Desta forma, 

também não foi possível fazer a comparação entre os espectros adquiridos com estas técnicas, 

de modo a serem detectados picos de absorção diferentes.

O espectro do aglutinante de gelatina obtido por micro-espectroscopia Confocal Raman, 

apresenta picos de absorção mais definidos que o obtido por espectroscopia de infravermelho 

FTIR. No entanto, as diferenças entre estes não são significativas ao ponto de compensar a 

utilização das duas técnicas.

A aquisição de resultados é mais fácil para a técnica de espectroscopia FTIR, pois os 

mesmos parâmetros permitem analisar materiais diferentes, ao contrário do microscópio 

Confocal Raman em que as fontes de excitação variam no mesmo tipo de material.

A preparação das amostras para análise por espectroscopia FTIR é mais demorada pois, há 

necessidade de fazer uma pastilha e colocar no aparelho. Para que o laser passe através da 

pastilha, esta deve ser translúcida. Desta forma, a sua preparação também deve ser cuidada 
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devido ao brometo de potássio, utilizado na pastilha, ser muito higroscópico e poder 

incapacitar a análise por se tornar opaco.

Na micro-espectroscopia Confocal Raman apenas é retirada uma quantidade mínima da 

amostra, directamente colocada numa lâmina para análise ao microscópio. Para estas análises 

a quantidade necessária é muito mais reduzida (da ordem do grão de pigmento, & 1 µm) que a 

necessária para análises de FTIR (2 mg). Assim, a micro-espectroscopia Confocal Raman é 

preferível quando o material a analisar deve ser o menos danificado, apesar da espectroscopia 

FTIR danificar uma quantidade mínima de material.

Os espectros relativos às repetições de análises das amostras de aglutinantes; figuras 24, 25 

e 26; permitem concluir que as análises de espectroscopia FTIR são reprodutíveis. Isto é, as 

pastilhas mesmo que preparadas em diferentes dias, levam à obtenção do mesmo espectro, ou 

seja os picos característicos situam-se nos mesmos números de onda.

Das amostras submetidas a radiação solar, aglutinante de amido, clara e gema de ovo, 

apenas os espectros obtidos para a clara de ovo e o amido apresentavam alguma alteração 

após exposição solar.

As alterações nos espectros relativos às amostras com radiação solar, são aceitáveis quando 

comparadas com estudos semelhantes [76, 77, 78].
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VII.Anexos

Anexo A - Espectros obtidos por espectroscopia de infravermelho FTIR para os 

materiais estudados neste trabalho

Figura 1A - Espectro do pigmento verde viriana obtido por espectroscopia de infravermelho 

FTIR

Figura 2A - Espectro do pigmento verde de óxido de crómio obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR
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Figura 3A - Espectro do pigmento amarelo de cádmio obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR

Figura 4A - Espectro do pigmento vermelho de cádmio obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR
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Figura 5A - Espectro do pigmento branco de titânio obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR

Figura 6A - Espectro do pigmento branco de zinco obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR
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Figura 7A - Espectro do aglutinante de gelatina obtido por espectroscopia de infravermelho 

FTIR

Figura 8A - Espectro do aglutinante de gema de ovo obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR
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Figura 9A - Espectro do aglutinante de clara de ovo obtido por espectroscopia de 

infravermelho FTIR

Figura 10A - Espectro do aglutinante de amido obtido por espectroscopia de infravermelho 

FTIR
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Figura 11A - Espectro da mistura, facultada pela FBAUP, de um aglutinante com pigmento 

branco de composições desconhecidas, obtido por espectroscopia de infravermelho FTIR.

Figura 12A - Espectro da mistura, facultada pela FBAUP, de um aglutinante com pigmento 

branco de composições desconhecidas, com adição de retardador de secagem, obtido por 

espectroscopia de infravermelho FTIR.
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Figura 13A - Espectro do aglutinante de amido, submetido a exposição solar, obtido por 

espectroscopia de infravermelho FTIR.

Figura 14A - Espectro do aglutinante de clara de ovo, submetido a exposição solar, obtido 

por espectroscopia de infravermelho FTIR.
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Figura 15A - Espectro do aglutinante de gema de ovo, submetido a exposição solar, obtido 

por espectroscopia de infravermelho FTIR.

Anexo B

Tabela 1B - Alguns pigmentos, a sua cor característica, composição química e período de 

utilização. [6, 8, 36]

Pigmento Composição Período de utilização

Pigmentos Brancos

Barite BaSO4 Antiguidade - presente

Branco de chumbo1 2PbCO3.Pb(OH)2 Antiguidade - séc. XX

Carbonato de cálcio 
(Cré)

CaCO3 Antiguidade - presente

Gesso CaSO4.2H2O Antiguidade - presente

Branco de zinco ZnO 1835 - presente

Litopónio 30%ZnS + 70% BaSO4 1874 - presente

Branco de titânio TiO2 1923/472 - presente

Branco de osso Ca3(PO4)2 Antiguidade - presente

Pigmentos Amarelos

Amarelo Ocre Fe2O3.H2O + argila + sílica Pré-história - presente
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Pigmento Composição Período de utilização

Massicote PbO (ortorrômbico) Antiguidade - séc. XX

Amarelo de chumbo e 
estanho

[I] Pb2SnO4 [II] Pb0.76Sn0.24O3 Antiguidade - cerca de 1750

Auripigmento As2S3 Séc. XVI a.C. - séc. XIX

Amarelo de Nápoles Pb3(SbO4)2 1500 a.C. - presente

Amarelo de crómio PbCrO4 ou PbCrO4. 2PbSO4 1809 - presente

Amarelo de cádmio CdS 1829 - presente

Amarelo de bário BaCrO4 Início séc. XIX - presente

Amarelo de estrôncio SrCrO4 Início séc. XIX - presente

Amarelo de zinco ZnCrO4 Início séc. XIX - presente

Amarelo de cobalto K3[CO(NO2)6] 1861 - presente

Amarelo indiano C19H16O11Mg.5H2O Séc. XV - início séc. XX

Pigmentos Laranja

Laranja de crómio PbCrO4.PbH2O 1809 - séc. XX

Laranja de cádmio Cd(S,Se) ou CdS Séc. XIX - presente

Pigmentos Vermelhos e Alaranjados

Vermelho ocre Fe2O3.H2O + argila + sílica Pré-história - presente

Vermelhão HgS Antiguidade - presente

Vermelho de chumbo Pb3O4 Antiguidade - séc. XIX

Vermelho de cádmio CdS(Se) 1907 - presente

Realgar As4S4 1500 a.C. - séc. XIX

Litargírio PbO (tetragonal) Antiguidade - séc. XX

Vermelho de crómio PbCrO4.Pb(OH)2 Inicio do séc. XIX - séc. XX

Pigmentos Castanhos

Castanho ocre Fe2O3.H2O + argila + sílica Pré-história - presente

Siena Fe2O3 + argila, etc. Antiguidade - presente

Úmbria Fe2O3.MnO2 Pré-História - presente

Betume Hidrocarbonetos Séc. XVII - presente

Pigmentos Verdes

Verde egípcio (Ca, Cu)3Si3O9 3000 a.C. - séc. VII d.C.

Malaquite CuCO3$Cu(OH)2 Antiguidade - séc. XVI

Verdete (Verdígris) Cu(CH3COO)2$2Cu(OH)2 Antiguidade - séc. XIX

Terra verde
K[(AlIII,FeIII),(FeII,MgII)]

(AlSi3,Si4)O10(OH)2
Antiguidade - presente

Verde Scheele Cu(AsO2)2 1775 - séc. XX
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Pigmento Composição Período de utilização

Verde de óxido de 
crómio

Cr2O3 1809 - presente

Verde esmeralda Cu(CH3COO)2$3Cu(AsO2)2 1814 - séc. XIX

Verde de cobalto CoO.nZnO 1780 - presente

Viridian Cr2O32H2O 1838 - presente

Verde intenso 
permanente

Cr2O32H2O+BaSO4 Após metade séc. XIX

Verde de ftalocianina Cu(C32H16-nClnN8) 1938 - presente

Verde de crómio Fe4[Fe(CN)6]3 + PbCrO4 1850 - presente

Pigmentos Azuis

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(V(IV)) 1950 - presente

Ultramarino natural (Na, Ca)8[(SO4, S, Cl)2|(AlSiO4)6 ] Séc. XI - Séc. XIX

Esmalte Co.O.n SiO2(+K2O+Al2O3)
Final da Idade Média - Séc. 
XIX

Azul da Prússia Fe4[Fe(CN)6]3.14-16H2O 1724 - presente

Azul de cobalto CoO$Al2O3 1804 - presente

Ultramarino francês (Na8-10Al6Si6O24)S2-4 1826 - presente

Pigmentos Violeta

Violeta de cobalto Co3(PO4)2 ou Co3(AsO4)2 1859 - presente

Violeta de manganês NH4MnP2O7 1868 -presente

Pigmentos Negros

Negro vegetal C Antiguidade - presente

Óxido de ferro preto Fe3O4 Antiguidade - presente

Dióxido de manganês MnO2 Antiguidade - presente

Negro de osso C + Ca3(PO4)2 + CaCO3 Antiguidade - presente
1 PbO2 e PbS são encontrados em obras de arte como produtos da decomposição de 
pigmentos de chumbo, principalmente do branco de chumbo.
2 1923 - anatáse, 1947 - rútilo
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Tabela 2B - Comportamento das partículas de alguns pigmentos a testes químicos, que pode 

permitir a sua identificação. [11]

Pigmentos Laranja

Pigmento Ácido nítrico Sulfureto de sódio

Vermelho de Chumbo Castanho sujo Preto

Laranja de crómio Amarelo claro Preto

Laranja de cádmio Dissolve Sem alterações

Pigmentos Verdes

Pigmento 
Ácido de 

ferrocianeto de 
potássio 

Ácido clorídrico 
com cloreto de 

estanho

Propriedades 
Ópticas Ácido acético

Verdígris Vermelho 
intenso -

Refracção dupla;
I.R. abaixo do óleo 

de Cassia
-

Malaquite Vermelho 
intenso -

Refracção dupla;
I.R. acima do óleo 

de Cassia
Efervescência

Verde verditer Vermelho 
intenso -

Sem refracção dupla;
I.R. abaixo do óleo 

de Cassia
Efervescência

Verde de 
Scheele

Vermelho 
intenso Preto Sem refracção dupla -

Verde esmeralda Vermelho 
intenso Preto Refracção dupla -

Notas:
O verde de cobalto dissolve em ácido acético e,  sob o teste de bórax origina cobalto (borax bead - a 
fusão de uma gota de bórax com uma pequena quantidade do óxido do metal, indica a cor 
característica do elemento. Por exemplo, o azul neste teste indica a presença de cobalto). A presença 
deste pigmento pode então ser confirmada por testes ao cobalto.
O Viridian é insolúvel em, e não é alterado pelos, ácido acético, clorídrico ou nítrico. A sua presença 
pode ser confirmada recorrendo-se à fusão.
O verde de crómio passa a amarelo com hidróxido de sódio.
I. R. - Índice de Refracção.

Pigmentos Amarelos

Pigmento Ácido 
acético

Ácido 
clorídrico

Sulfureto 
de sódio

Hidróxido 
de potássio

Nitrato de prata 
e ácido acético

Amarelo de crómio Inalterado Fica branco Preto Dissolve Fica vermelho 
lentamente
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Pigmentos Amarelos

Amarelo de bário Inalterado Dissolve Inalterado - Fica vermelho 
lentamente

Auripigmento Inalterado Inalterado Dissolve Dissolve -

Amarelo de cádmio Inalterado Dissolve Inalterado - Preto

Amarelo lake Dissolve Dissolve Inalterado Laranja -

Gamboge Dissolve Dissolve Inalterado Laranja -

Amarelo de 
Nápoles Inalterado Inalterado Castanho - -

Massicote Dissolve Dissolve Preto - -

Amarelo de cobalto Inalterado Inalterado Preto Castanho -

Pigmentos Azuis

Pigmento Ácido acético

Ácido de 
ferrocianet

o de 
potássio

Ácido 
clorídrico 

forte

Soda 
cáustica

Cloro Propriedade
s Ópticas

Ultramarino-
real

Esbranquiçad
o

- - - -

Incolor, 
cristais 

duplamente 
refractores.

Ultramarino-
artificial

Esbranquiçad
o

- - - - -

Azurite Dissolve
Castanho-

avermelhad
o intenso

- - -

Refracção 
dupla; I. R. 
superior ao 

óleo de 
Cassia

Azul verditer Dissolve
Castanho-

avermelhad
o intenso

- - -

Sem 
refracção 

dupla; I. R. 
inferior ao 

óleo de 
Cassia

Azul da 
Prússia Inalterado - - Esbranquiçad

o
-

Índigo Inalterado - - - Esbranquiçad
o

Esmalte Inalterado - Dissolve - -

Azul de 
cobalto Inalterado - Inalterado - -
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Pigmentos Azuis

Notas:
O azul da Prússia e o Índigo, são dificilmente detectados a uma ampliação de 150x.
Para detecção do ultramarino, este é misturado com colódio e humedecido com ácido acético e 
acetato de chumbo. A partícula de pigmento torna-se preta.
A identificação do azul e verde de cobalto é conseguida através de testes químicos ao cobalto.
I. R. - Índice de Refracção.

Anexo C - Espectros de referência para o aglutinante de gelatina de espectroscopia 

Raman, em baixo, e FTIR, em cima. [34]
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