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Tintas sintéticas em obras contemporâneas da colecção do Museu da FBAUP: 
uma análise química. 

 

Ana Martins, Sandra Saraiva1 

 

1. Introdução 

Conservar Arte Contemporânea – uma tarefa multidisciplinar 

A conservação e restauro de arte, em particular de arte contemporâ-
nea, é uma tarefa multidisciplinar que deve ser abordada de forma 
concertada por conservadores, historiadores de arte, curadores, cien-
tistas e sempre que possível o artista; tarefa nem sempre fácil e exe-
quível, dependendo dos recursos e serviços disponíveis e afectos às 
entidades, públicas ou privadas, responsáveis por esta tarefa.    

O contributo da Ciência estende-se muito para além da utilização de 
técnicas analíticas e de exame de cada vez mais sofisticadas para a 
caracterização de materiais, no apoio ao estudo da sua origem e dos 
métodos e técnicas usadas pelas artistas ou numa determinada época, 
à autenticação e ao restauro de obras. Actualmente, os cientistas para 
a conservação dedicam-se a áreas tão diversas como a conservação 
preventiva e controlo ambiental, ao estudo da degradação dos mate-
riais, ao desenvolvimento e avaliação de novos métodos de tratamen-
tos de conservação, e até mesmo à descoberta de novos materiais e 
novos desafios para a produção artística em colaboração estreita com 
artistas1. 

Foi nesse reconhecimento da importância da interdisciplinaridade que 
a Reitoria da Universidade do Porto deu os primeiros passos na 
criação do Centro de Investigação e Conservação de Arte Contempo-
rânea, CICAC, uma entidade que irá apoiar as actividades de investi-
gação e desenvolvimento no âmbito da conservação de arte contem-
porânea, fomentando a cooperação activa entre os vários grupos que 
na UP realizam actividades de I&D neste domínio. 

Em 2006, o Departamento de Química da Faculdade de Ciências e o 
Museu da Faculdade de Belas Artes iniciaram, neste contexto, uma 
colaboração visando o estudo de obras de arte contemporânea na 
colecção do museu. Os primeiros resultados desta colaboração, que 
contou também com o apoio do Centro de Materiais da Universidade 
do Porto2, foram já objecto de comunicações nos congressos Mate-
riais20073 e Redefining The Museum For Contemporary Art4 realizados no 
Porto em Abril 2007, e a continuação destes estudos está a decorrer 
no âmbito de um projecto pluridisciplinar financiado pelo programa 
“Investigação Científica na Pré-Graduação” (CGD/UP)5. 

                                                 

1
 Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
Rua do Campo Alegre 687, 4169 007 Porto amartins@fc.up.pt  
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Nesta comunicação, serão apresentados alguns resultados prelimina-
res do trabalho desenvolvido no âmbito deste projecto e dedicado à 
caracterização dos materiais em obras de pintura contemporânea. Pre-
tende-se sobretudo demonstrar a importância da Química e o papel 
dos químicos na Preservação de Arte Contemporânea, evidenciando 
também as dificuldades que foram encontradas e limitações das técni-
cas e metodologias empregues nesta fase de início de projecto e de 
área de estudo. 

 

Tintas modernas em Arte Contemporânea – problemas e desa-
fios para a sua preservação 

Fruto da revolução industrial e desenvolvimento da indústria petrolí-
fera, surgiu, no mercado mundial, uma gama vastíssima de novos pro-
dutos para uso doméstico ou industrial, de que fazem parte as chama-
das tintas sintéticas. As propriedades singulares destas novas tintas 
resultam da substituição total ou parcial dos meios ligantes tradicio-
nais, a base de óleos naturais, por resinas semi-sintéticas (a base de ni-
trocelulose) ou sintéticas (PVA, alquídicas e acrílicas), dispersas em 
solventes ou em água (emulsões). 

Os artistas rapidamente se aperceberam das vantagens que este tipo 
de tintas poderiam apresentar, tanto económicas como estéticas, e o 
seu uso para fins artísticos rapidamente se difundiu, embora não 
tivessem sido originalmente desenvolvidas para essa aplicação. As 
empresas especializadas na produção de tintas específicas para pintura 
artística foram acompanhando estes desenvolvimentos, e por volta 
dos anos 50, começaram a produzir também tintas sintéticas embora 
quase exclusivamente a base de resinas acrílicas. 

Colocaram-se assim novos desafios aos conservadores de arte e não 
só, uma vez que estas novas tintas possuem propriedades químicas e 
físicas que em muito diferem das propriedades das tintas 
convencionais. Por outro lado, não se conhece ainda de forma 
totalmente esclarecedora a sua resposta ao envelhecimento, condições 
ambientais e tratamentos de conservação, sobretudo quando usadas 
de forma tão singular e combinada com outros materiais 
possivelmente incompatíveis.   

A investigação sobre este tema das tintas sintéticas na pintura artística 
é muito recente. Em 2006, decorreu, na Tate Modern em Londres, o 
primeiro encontro internacional intitulado Modern Paints Uncovered 
dedicado exclusivamente aos problemas relacionados com as tintas 
ditas “modernas”6; e estão a decorrer, um pouco por toda a parte, e 
em Portugal também, projectos7,8 de investigação nesta área.  

 

Pintura contemporânea na colecção do Museu da FBAUP 

O acervo do Museu de Belas Artes pode ser definido como uma 
colecção escolar. É essencialmente composto por trabalhos realizados 
por alunos da Faculdade de Belas Artes, durante o seu período de 
aprendizagem e formação, e por provas de concurso de docentes com 
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vista ao avanço na carreira. Os trabalhos mais representativos e de 
maior qualidade foram guardados tornando a colecção extremamente 
rica quer artística quer historicamente9. 

Este estudo e projecto são dedicados a obras de arte contemporânea 
com particular ênfase na década de 60-70, época durante a qual se 
verificou em Portugal, e à semelhança do decorrido umas décadas 
mais cedo no resto da Europa e nos Estados Unidos, o surgimento 
das tintas sintéticas na pintura artística associado ao aparecimento de 
novas correntes e movimentos artísticos. 

Para este primeiro estudo, foram seleccionadas três obras da década 
de 60-70 de artistas contemporâneos portugueses que obtiveram a sua 
formação artística nesta escola e nesse período; nomeadamente, 
Ângelo de Sousa (resultados apresentados a seguir), António Quadros 
Ferreira e Joaquim Vieira. A escolha deste pequeno conjunto de obras 
prendeu-se com a representatividade e variedade em termos de tintas 
usadas, respectivamente PVA, esmalte e acrílico. 

Tal como já foi referido, os artistas recorriam frequentemente, nesse 
período, às tintas sintéticas existentes no mercado e destinadas a fins 
decorativos ou industriais, embora já tivessem sido introduzidas em 
Portugal, nos anos 50, as primeiras tintas artísticas a base de resinas 
sintéticas (tintas Sabu da Favrel Lisbonense10). Por outro lado, era 
também vulgar os artistas prepararem as suas próprias tintas 
misturando aglutinantes e pigmentos, e controlando a sua composição 
em função do efeito estético desejado. O estudo científico de obras 
deste período torna-se assim revelador desta época de experimentação 
e ruptura com os preceitos e materiais clássicos da pintura. 

Análise química de tintas sintéticas 

Do ponto de vista químico, a composição das tintas sintéticas é muito 
complexa. Para além dos pigmentos e do meio ligante ou aglutinante, 
a tinta poderá conter espessantes e pequenas quantidades de aditivos 
para os mais diversos fins. Para identificar estes constituintes, é 
necessária uma panóplia de técnicas instrumentais sofisticadas como a 
espectroscopia de infra-vermelho, a microscopia electrónica de 
varrimento, a microanálise por raio X, as cromatografias gasosa e 
líquida, etc., dependendo da natureza química desses constituíntes e 
das proporções em que existem na tinta. 

Este estudo preliminar teve como objectivo identificar apenas os 
constituintes principais das tintas usadas nas obras seleccionadas, 
nomeadamente os aglutinantes, pigmentos e cargas, recorrendo à 
espectroscopia de infravermelho, FTIRS, no departamento de 
Química da FCUP, e à microanálise de raio X acoplada à microscopia 
de varrimento electrónica ambiental, ESEM-EDS, no Centro de 
Materiais da Universidade do Porto. 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica muito poderosa 
para a identificação sobretudo de materiais orgânicos, naturais ou 
sintéticos, mas também inorgânicos, e baseia-se na absorção de 
radiação electromagnética devida à vibração das ligações entre os 
átomos de uma molécula. É particularmente útil quando acoplada a 
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um microscópio, sendo, hoje em dia, uma das técnicas mais usuais na 
área de conservação e restauro para a identificação de aglutinantes, 
vernizes, adesivos, pigmentos orgânicos e minerais e cargas. 

A microscopia electrónica de varrimento e a micro análise por raio X 
são técnicas extremamente sofisticadas que permitem, em simultâneo, 
obter informação sobre a morfologia a nível microscópico e 
composição química elementar. É por isso uma técnica também 
muito poderosa para a identificação dos constituíntes, essencialmente 
inorgânicos, dos materiais, e para a observação das várias camadas e 
estrutura cristalina ou amorfa desses materiais.  

Embora a necessidade de recolha de amostras, mesmo que de tama-
nho reduzido, possa ser vista como uma desvantagem, estas duas té-
cnicas podem ser não destrutivas, o que permite estudos complemen-
tares com uma mesma amostra. 

2. Resultados preliminares 

No período da realização desta obra, as tintas à base de PVA 
desenvolvidas para fins artísticos não eram muito abundantes, aliás 
nunca o foram pois esta resina foi preterida em favor das resinas 
acrílicas, mais estáveis apesar de mais caras. Continua a ser, no 
entanto, o material ligante usado em tintas para interiores (emulsões 
vinílicas), pelo que o artista poderia ter recorrido a este tipo de 
formulação comercial, embora também tivessem surgido nessa altura 
em Portugal tintas artísticas a base de PVA (Vulcano V7 da Favrel 
Lisbonense) 11 . Casos houveram, também, em que os artistas 
recorreram ao uso da própria resina sintética, através, por exemplo, de 
conhecimentos ou contactos com produtores de tintas comerciais. 
Por outro lado, o PVA é também a base da cola branca para madeira, 
e foram vários os artistas que, nesse período prepararam as suas 
próprias tintas misturando essa resina (cola V2 e Pica-Pau) com 
pigmentos e cargas minerais. Para além da vantagem económica, essas 
formulações “caseiras” permitiam ao artista controlar a consistência, 
opacidade e secagem das tintas em função do efeito e aspecto final 
desejado. 

Pretendeu-se assim, com o estudo desta obra, identificar os constitu-
intes da tinta e observar as propriedades morfológicas da camada 
cromática, de forma a confirmar a natureza do aglutinante, pigmentos 
e cargas, e estabelecer se foi usada uma tinta comercial ou uma prepa-
ração artesanal. 

Foram retiradas duas amostras, uma na faixa superior azul (amostra 1), 
e outra na faixa central branca (amostra 2), que foram observadas e 
analisadas por ESEM-EDS e posteriormente por FTIRS. 

Análise por ESEM-EDS 

a) amostra 1 

A observação por ESEM da amostra 1 (figura 1) permitiu identificar a 
presença de 2 camadas distintas: 

− A primeira camada é constituída por um material fibroso que foi 
usado para conferir um aspecto rugoso à superfície. A dimensão das 

Fig. 0- Ângelo de Sousa, Fonte; Tese de fim 
de curso; Acetato de polivinilo sobre platex 
195x188 cm; Nº de inventário (FBAUP): 
98.2.192 

Fig. 1- amostra 1 observada por ESEM 
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fibras (∅ ≈ 10Sm) é consistente com as dimensões das fibras de 
papel ou tecido, mas é de salientar, contudo, a aparente ausência de 
carga mineral que seria esperada se se tratasse de um papel 
convencional. Seria por isso necessário, num estudo posterior, 
analisar mais pormenorizadamente esta primeira camada afim de 
verificar se contém ou não carga mineral, e comparar as dimensões 
das fibras e sua morfologia com as fibras de diversos papéis e tecidos. 

− A segunda camada corresponde à camada cromática azul e apre-
senta uma distribuição muito heterogénea de partículas. Esta região 
foi observada com uma ampliação suficiente de forma a permitir a 
identificação dos vários materiais cristalinos presentes (figura 2). 

A análise por EDS (figura 3) revelou a presença dos elementos quí-
micos C, O, Na, Mg, Al, Si, S, Ca, Ba, Ti e Zn. Análises nas zonas Z1 
a Z5 permitem propor a presença de pigmento azul ultramarino 
(PB29 - Na8-10Al16Si6O24S2-4), talco (PW26 - Mg3Si4O10(OH)2), sulfato 
de cálcio, (gypsum – CaSO4) e litopone (BaSO4:ZnS com TiO2), 
espécies dispersas pela matriz orgânica (material menos denso e por 
isso mais escuro na imagem). 

Sem mais informação sobre o algutinante usado, é difícil, conhecendo 
apenas a composição inorgânica da tinta, concluir se se trata de uma 
tinta azul comercial, artística ou não, ou se se trata de uma mistura de 
tintas (por exemplo tinta azul a base de azul ultramarino misturada 
com outra tinta branca para regular a tonalidade), ou ainda se se trata 
de uma mistura artesanal destes quatro constituíntes num aglutinante, 
embora pareça pouco provável o artista ter optado por uma mistura 
aparentemente complexa. 

 
Fig. 3- espectro EDS na região correspondente à figura 2. 

 

 

 

Ba 
Zn 

 

Fig. 2- Observação por ESEM da 
camada cromática azul 
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a) amostra 2 

 

Fig. 4-  amostra 2 observada por ESEM (ampliação: 160x)  

A observação por ESEM da amostra 2 (figura 4) permitiu identificar 
novamente a presença de uma camada de preparação bastante fina a 
base de litopone (assinalado na figura e identificado por EDS) e de 
uma camada cromática branca com um aspecto muito friável e pouco 
plástico, sugerindo que não se trata de uma tinta comercial mas antes 
de uma mistura artesanal de um aglutinante e talco, como revela 
claramente a análise por EDS (figura 5). 

 
Fig 5- espectro EDS para a camada cromática branca.. 

Análise por FTIRS 

Após análise por ESEM-EDS, as amostras foram analisadas por 
FTIRS para identificação dos ligantes e confirmação dos pigmentos e 
cargas. As amostras foram finamente moídas e misturadas com KBr 
para a preparação de pastilhas para observação por transmissão. Esta 
metodologia traz algumas desvantagens uma vez que cada uma das 
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camadas tem uma composição complexa pelo que a mistura das várias 
camadas dificulta substancialmente a interpretação dos espectros de 
infravermelho. Por outro lado, a quantidade de amostra, já de si 
reduzida, fica ainda mais diluída na pastilha de KBr, o que faz com 
apenas os constituintes em maior proporção possam ser identificados. 

 

a) amostra 2 

 

A amostra 2 é sobretudo representativa da camada cromática branca 
uma vez que a imagem obtida por ESEM revelou que a camada de 
preparação era pouco espessa relativamente à camada de tinta. O 
espectro obtido por FTIR (figura 6) foi comparado com os espectros 
na literatura para o talco12 e PVA13.  

 

 

 
Figura 6-  Espectro de FTIR para a  amostra 2(a), talco (b) e PVA (c). 

A análise por FTIRS permitiu confirmar a presença de PVA e talco. A 
proporção talco/ligante revelou-se bastante elevada, justificando o 
aspecto floculoso da camada de tinta e sugerindo que se trata de uma 
preparação artesanal e não comercial. Esta camada poderá vir a 
apresentar uma elevada sensibilidade a futuros tratamentos de limpeza 
por via mecânica ou abrasiva. 

a) amostra 1 

A análise do espectro da amostra 1 (figura 7) revelou-se muito mais 
complexa, uma vez que representa a mistura de 2/3 camadas distintas 
que não foram analisadas separadamente, papel, eventual preparação e 
camada cromática. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 8  – Espectro de FTIR da amostra 1. 

A análise por FTIRS permitiu confirmar a presença dos principais 
constituintes nomeadamente o aglutinantes PVA e goma arábica, e o 
talco. As bandas características do pigmento azul ultramarino e da 
celulose do papel não foram observadas indicando que a sua 
quantidade é demasiado pequena para a sensibilidade do método. 
Mais surpreendente foi a identificação de cera de abelha em 
quantidade significativa. A observação a olho nu já tinha revelado que 
esta amostra apresentava um brilho não esperado para uma tinta a 
base de PVA.  

A análise por EDS permitiu apenas identificar os componentes 
inorgânicos, e por isso não permitia sugerir qual o tipo de tinta usada. 
No entanto, com a informação complementar fornecida pela análise 
por FTIRS, é possível propor que a tinta usada foi preparada 
misturando resina PVA e um guache. Tratou-se muito provavelmente 
de um guache azul, contendo portanto o pigmento azul ultramarino e 
gypsum como carga, misturado com PVA e talco para regular a 
consistência e secagem da tinta. 

A presença de litopone poderá estar associada a uma camada de 
preparação, tal como observada para a amostra branca. É de referir 
que o litopone era habitualmente usado na preparação de tintas para 
decoração na primeira metade do século 2014. É assim possível que o 
artista tenha usado este tipo de tinta numa camada de preparação.  

Nesta zona específica do quadro, o artista optou por aplicar uma 
camada de cera de abelha para conferir algum brilho, recurso que não 
tinha sido usado na outra zona do quadro. 

Uma conversa preliminar com o autor da obra, Ângelo de Sousa, 
permitiu já confirmar algumas das conclusões obtidas através deste 
estudo, nomeadamente, a utilização de papel (papel de rascunho 
usados por arquitectos), e preparação de tintas por mistura de guache 
azul com PVA (zona azul) e acabamento com cera de abelha, e 
mistura de talco com PVA para a zona branca. Esta informação 
obtida directamente através do artista comprova dois aspectos 
importantes, por um lado, que a participação dos artistas se revela de 
extrema importância e deve ser parte integrante, sempre que possível, 
dos estudos científicos a realizar sobre um obra, mas comprova 
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também, por outro lado, que a ciência e a análise físico-química 
permite revelar muita informação sobre a natureza dos materiais 
usados na obra bem como sobre as técnicas usadas em obras de arte 
contemporâneas, por mais complexas e idiossincráticas que possam 
ser. 

3. Considerações finais 

Os resultados apresentados reportam-se apenas às análises 
preliminares de uma das várias obras já estudadas e pretendem 
somente demonstrar as potencialidades destas duas técnicas na análise 
de tintas sintéticas usadas em arte contemporânea.  

É importante contudo salientar que embora estas duas técnicas 
forneçam uma quantidade já significativa de informações acerca da 
composição das tintas, será necessário realizar análises 
complementares usando outras técnicas ou variantes destas técnicas 
(em particular a espectroscopia de infra-vermelho com microscópio 
acoplado, FTIR-SS) de forma a obter mais informação sobre todos 
os constituíntes em cada camada. Estes equipamentos não estão ainda 
disponíveis de momento, mas espera-se que as colaborações e novos 
projectos no âmbito do recém-criado CICAC venham a colmatar 
brevemente estas lacunas. 

A análise química e identificação dos materiais de uma obra de arte 
constitui por si só um tema de investigação importante e aliciante pois 
contribui para o entendimento da individualidade do trabalho quer no 
seu quadro histórico quer no do trabalho desenvolvido pelo artista ao 
longo da sua carreira. Mas a investigação não se esgota nessa análise, 
por mais completa e trabalhosa que seja, pois ela poderá representar 
apenas o ponto de partida para estudos científicos mais alargados 
abraçando temas de reconhecida importância como a previsão dos 
mecanismos e condições de degradação destes materiais, 
desenvolvimento de novos métodos e planos para a sua preservação e 
tratamento, etc… 
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