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ABSTRACT
Natural paint for buildings:
components and application techniques
This study aimed to develop a methodology and ways to contribute to
recover the knowledge, and to organize information, using the author’s experience
in the branch of civil construction, that deals with materials and techniques for
painting and finishing. The study extends since the beginning of the civilization
where these basic materials and techniques were obtained from natural sources to
the modern time where the composites mostly came from petroleum and chemical
industry.
The painting itself has two important functions in the construction, that
are, protection and aesthetic, that constitute the most important and relevant
factors for building construction and finishing’s. Since the beginning of the second
half of the 20th century, as a rule, the paint industry start to use synthetic products
derived from petroleum and chemical industry, stopping with traditional methods
and techniques used for natural material and products.
The change is seeing by the industry and painting manufacture’s that,
paints using these chemical components from petroleum and chemicals are easier
to prepare, more durable, and can assure quality, aesthetic and also economy.
The paints, which contain pigments, agglutinants and some other
components, are formulated to increase performance and quality, can also be
manufactured with natural materials, from biological sources, contributing for
environment protection and human health. The natural paints are friendly to
environment and final user, when compared with the products currently available
based on chemical composites, some of them aggressive to environment.
The study presents the basic concepts and information on techniques
used for many ancient and modern civilizations, pointing out the materials
availability, methods and maintenance directions during use. It also present some
indicatives of types and care for subtract prepared to be painted, and finally some
comments on pathology agents, facing the better fitting in specific environments.
The recognition of these concepts and techniques by the researchers
and professionals, such as paint specialists, suppliers, users, sellers, building
centers, can contribute in a great extend to improve the skills, aimed to
environment protection, health quality an aesthetic.
Also, for our country, the painting marketing can open a pathway to
search new products, processes and development of new and economical
materials, to increase the overwhelm quality of popular building construction.
Keywords: paint, natural products for painting, natural paints, natural
painting techniques.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a recuperação do
conhecimento das várias técnicas e materiais de pintura para uso em edificações,
apresentando conceitos e informações sobre técnicas, materiais, métodos, com
base também na experiência do autor em projetos na construção civil
relacionados com acabamentos e pintura. O estudo abrange o histórico desde a
antiguidade, onde a matéria prima e os compostos eram provenientes da
natureza, até os tempos modernos quando a produtividade e economia levou ao
desenvolvimento e uso de substâncias derivadas da indústria petroquímica.
A pintura, pela sua função protetora e estética, é uma etapa da
construção de relevante importância nos acabamentos. Desde a segunda metade
do século vinte, via de regra, têm sido utilizados materiais derivados da
petroquímica, deixando-se de lado as técnicas e os materiais tradicionais. Esta
situação deve-se, principalmente, à crença criada pelas indústrias produtoras, de
que as tintas derivadas da petroquímicas, hoje, normalmente utilizadas, são de
fácil preparo, fácil aplicação, de longa duração; apresentando grande variedade
de escolha e de que são estética, qualitativa e economicamente idôneas.
A pintura, que é composta por pigmentos, aglutinantes e outros
materiais, com a propriedade de melhorar o desempenho de seus componentes,
pode ser executada, utilizando-se materiais oriundos da natureza, de forma a
minimizar a agressão ao meio ambiente e à saúde do ser humano, se
comparadas às tintas atualmente utilizadas, as quais incorporam produtos
químicos, muitos deles nocivos ao meio ambiente e à saúde do consumidor.
O trabalho enfoca os conceitos e informações básicas sobre os
materiais, as técnicas de pintura, métodos e cuidados de aplicação utilizados ao
longo do tempo, incluindo os tipos e cuidados com os substratos que irão receber
a pintura, os possíveis agentes causadores de patologias, em função do ambiente
de aplicação.
O reconhecimento destas técnicas, pelos profissionais que
desempenham o papel de orientadores, especificadores de produtos na área do
projeto e do setor de suprimentos, para a realização de compra técnica do
material, pode colaborar para a postura destes mais atenta às questões
ambientais e de saúde do usuário e para alternativas de qualidade e estética.
Também, para a indústria e o mercado de tintas, pode significar um caminho de
pesquisa, muito promissor, principalmente no Brasil, país que necessita do
desenvolvimento de materiais mais econômicos e de qualidade, para que possam
contribuir na solução de seu déficit habitacional.
Palavras-chave: pintura natural para edificações, produtos naturais
para pintura, tintas naturais, técnicas de pinturas naturais.
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1 INTRODUÇÃO

Devido à crescente tendência consumista da sociedade atual, bem
como a interesses de grupos econômicos, aos novos conceitos estéticos e da
exigência de praticidade, aliados aos avanços da indústria química e da tecnologia,
os materiais utilizados no passado têm sido, nestes últimos anos, cada vez mais
substituídos por produtos sintéticos, gerando enormes agressões e impactos
ambientais. A industrialização e a filosofia do capitalismo moderno também têm
levado ao dualismo necessidade-consumo, para favorecer a produção de bens,
muitas vezes não essenciais na relação homem-meio ambiente, e, cujas qualidades
são vistas quase que exclusivamente sob o ponto de vista imediatista,
negligenciando, com isso, os aspectos ambientais envolvidos e, até mesmo, a saúde
do ser humano.

Exemplo disto são as tintas atualmente empregadas para as

edificações, que podem ser consideradas agentes bastante agressivos na
construção civil, por serem produzidas, na maioria dos casos, com derivados de
petróleo, compostos orgânicos voláteis1 poluentes (chamados “VOC”)2 e vários
agentes químicos3 que agridem o ser humano4 e o meio ambiente, além de
provocarem patologias nas edificações, particularmente no caso das tintas
formadoras de película, que provocam a falta de adequada transpiração das
paredes. A agressão pelos componentes das tintas pode acontecer desde a fase da
1

Geralmente utilizados como solventes.
Para cada tonelada de produtos para pintura e vernizes, evaporam, de acordo com estudos
elaborados em 2001, pelo Ministério da Saúde da Itália, 400 kg de solventes, na maioria tóxicos ao
ser humano e agressivos para o meio ambiente.
3
A indústria de tintas emprega uma variedade aproximada de 40.000 substâncias químicas
diferentes, sendo que de grande parte destas, sequer se conhece o impacto na saúde do ser humano
e no ecossistema.
4
O MANUAL DO PACIENTE publicado pela NAPACAN - Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer-,
que é apoiado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), orienta que determinados produtos
químicos das tintas de parede e vernizes têm efeitos cancerígenos.
2
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extração da matéria-prima, como também nos processos de sua produção, durante a
sua aplicação, durante o uso, na manutenção, nas diversas situações de descarte e
biodegradabilidade e, inclusive, na demolição da edificação, por meio de seus
resíduos.
A idéia de qualidade de qualquer produto de consumo deve estar,
antes de tudo, ligada à satisfação das exigências do cliente consumidor, o qual,
cada vez mais, está se conscientizando de que a sua qualidade de vida é prioridade,
estando, a mesma, diretamente relacionada à preservação e respeito ao
ecossistema, do qual o ser humano é parte integrante.
O consumidor está mudando sua cultura, avaliando os produtos de
consumo sob uma nova ótica, na qual o seu habitat, o esgotamento das matériasprimas e a economia de energia são observadas durante o ciclo de vida do produto5.
Hoje já se tem a idéia de que o ambiente construído é a nossa segunda
pele e, por isso, os edifícios devem ser construídos não só para abrigar o ser
humano, mas para que este tenha satisfeitas suas exigências psico-físicas,
biológicas e espirituais. Por tal razão, os projetos e os materiais utilizados, com suas
texturas, cores e odores devem interagir de forma harmônica com o ser humano e o
próprio meio ambiente. Para que isso ocorra, uma das principais prerrogativas das
paredes é de que as mesmas funcionem não só como filtros acústicos e térmicos,
mas que também tenham uma adequada transpiração dos vapores, da umidade,
preservando o correto equilíbrio interior e exterior, fundamentais para a higiene e
salubridade do ambiente.
A qualidade da tinta não pode ser avaliada tão somente do ponto de
vista técnico-mecânico-econômico, onde o custo do produto é visto só como valor
final de compra. É necessário que se avalie a eventual necessidade de,
posteriormente, arcar com o custo decorrente da degradação ambiental, da
agressão à saúde e, no caso das tintas, de possíveis danos à construção.
Esta nova postura já faz com que o mercado consumidor e a legislação
mais rigorosa levem à produção de tintas com baixos teores de voláteis orgânicos,
ou, como no caso dos países onde a legislação é mais severa, com produtos
químicos sem solventes, ou ainda com produtos totalmente naturais, menos

5

O ciclo de vida de um produto é analisado desde a extração, a transformação, a utilização, a
demolição e o seu descarte.
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agressivos ao meio ambiente, por apresentarem nenhuma ou reduzida emissão de
VOC e por serem biodegradáveis.
Até o advento da indústria química, as diferentes formas de pintura
sempre foram realizadas com a utilização de materiais naturais, com técnicas que
visavam excluir, o máximo possível, substâncias reconhecidamente perigosas ao ser
humano6.

Optar, hoje, por tipos de pinturas naturais não é só uma questão de

salubridade e ambientalismo, mas também é a oportunidade de recuperar efeitos
estéticos, texturas, cores de grande valor cultural, esquecidos no tempo, obtendo-se,
inclusive, sob o ponto de vista econômico, o maior desenvolvimento possível das
técnicas e materiais utilizados, com o ciclo de vida de menor impacto ambiental,
além de custos menores e a qualidade demonstrada pelos séculos de uso e
preservação dos inúmeros exemplos que a humanidade nos legou.

1.1 Objetivo

Este trabalho objetiva recuperar o conhecimento de materiais e
técnicas de pinturas para uso em edificações, tradicionalmente utilizados ao longo
da história, cuja matéria-prima é extraída da natureza, sem derivados da indústria da
petroquímica.

Tais materiais e técnicas podem vir a ser utilizados, hoje, em

alternativa às tintas compostas por produtos químicos, agressivos ao ecossistema,
como opção para diminuir custos, patologias, para a valorização estética das
construções e nos trabalhos de restauro e manutenção das paredes dos edifícios de
valor histórico-cultural.

Justificativa

A tinta para uso em edificações, utilizada atualmente no Brasil, é
geralmente composta por produtos derivados da indústria petroquímica.
6

Hipócrates (séc. IV a.C), fez as primeiras menções de doenças ocupacionais (intoxicações por
chumbo) e Plínio “O Velho” (I século) mencionou mascaras de bexigas de animais para proteger o ser
humano contra a inalação das poeiras.
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O petróleo é um produto encontrado no subsolo do nosso planeta, fora
do contato com a biosfera, não fazendo parte integrante do ecossistema. As
substâncias que pertencem ao ecossistema, na transformação se decompõem,
favorecendo a formação do húmus e retornando ao ciclo reprodutivo vegetativo, ao
contrário das substâncias derivadas do petróleo, que permanecem alheias ao meio
ambiente, demandando centenas de anos para serem bio-degradadas e, mesmo
que recicladas, demandam consumos elevados de energia, além de poluírem a
atmosfera.
Muitos dos produtos utilizados hoje nas tintas produzem efeitos
negativos à saúde do ser humano, como a irritação de pele e olhos, alergias
respiratórias e determinados tipos de câncer. Pelas propriedades neurotóxicas, estas
substâncias derivadas do petróleo, podem provocar náuseas, tonturas e até danos
cerebrais. Grande parte das tintas ao secar, formam películas impermeáveis, que
não permitem a transpiração dos componentes da construção, proporcionando
patologias.

Figura 1. Patologias típicas da pintura com tintas utilizadas atualmente (Fotos do autor)
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Em caso de incêndio, além de serem produtos inflamáveis, podem
emanar gases tóxicos ou asfixiantes, contribuindo para o acúmulo de doses letais ao
ser humano.
Os produtos sintéticos, atualmente utilizados na pintura imobiliária, têm
sido considerados, em relação aos produtos naturais, como mais homogêneos, mais
práticos e eficientes, de melhor qualidade, mais econômicos e com mais
possibilidades de escolha, o que, nem sempre corresponde com a realidade.
A recuperação de produtos e técnicas antigas, que utilizam matériaprima natural, de origens minerais, vegetais e animal, além de possibilitar uma vasta
gama de técnicas de aplicação e relativos efeitos estéticos, vem também de
encontro às novas políticas ambientais e econômicas, que primam pela utilização de
produtos que não agridam a saúde do ser humano, pela exploração e processos
produtivos harmônicos, que são menos agressivos ao meio ambiente e,
ecologicamente sustentáveis.
O Brasil possui uma das mais ricas biodiversidades do planeta e é um
país extremamente rico em recursos naturais, com extensão territorial significativa.
Esta diversidade biológica pode ser um caminho para obter vários tipos
de produtos para exploração e consumo, de qualidade e baixo custo, de forma
permanente e sustentável, sem comprometer o meio ambiente de modo a
incrementar a economia do país.
Se o conceito de qualidade é a satisfação do cliente, o item prioritário a
ser observado deve ser a preservação de sua saúde biológica, física e mental.
Justifica-se, portanto, a busca para a utilização de produtos naturais como
alternativa ecológica e economicamente viável.

1.2.1 Método de trabalho

Para atingir o objetivo proposto, foi necessário o desenvolvimento das
seguintes etapas:
- Ampla pesquisa bibliográfica sobre a história da pintura, com enfoque
nos materiais e técnicas utilizadas ao longo da existência do ser humano.
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- Análise de textos mais significativos, ao longo da história da pintura,
pesquisa de informações técnicas de empresas atuantes no ramo, de teses, artigos
técnicos sobre materiais e técnicas, com a finalidade de reunir informações sobre o
assunto para reconhecer quais os materiais e suas características mais significativas
na utilização da pintura para edificações.

1.2.2 Conteúdo do trabalho

O trabalho está estruturado em 16 capítulos. No capítulo 1 encontra-se
a introdução; o capítulo 2 faz uma abordagem sobre o assunto tratado, do ponto de
vista histórico, reconhecendo, ao longo do tempo, os materiais e técnicas utilizadas.
Os capítulos 3, 4 e 5 tratam da tinta e pintura sob o ponto de vista de definições e
desempenho. Os capítulos 6, 7, 8 e 9 tratam, especificamente, dos componentes
mais utilizados para as tintas naturais. Do capítulo 10 ao 15, são expostas as
diferentes técnicas de pintura com produtos naturais.
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2 A TINTA NA HISTÓRIA

A história da tinta na pintura das paredes acompanha a evolução da
espécie humana, pois existem gravuras de até 35.000 anos atrás1, que o ser
humano executava nas paredes das cavernas utilizadas para o seu abrigo.
Eram manifestações praticadas em diversas partes do mundo, que
representavam o dia-a-dia, cenas de caça e rituais de magia, por meio de desenhos
executados inicialmente em monocromia, e depois com algumas cores extraídas da
natureza, elaborados nas paredes talvez preparadas com um fundo de gorduras
animais.

Figura 2. Vista do interior da Caverna de Chauvet - França
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html

1

Em 1994 foram descobertas pinturas pré-históricas, da época paleolítica, datadas de 35 mil anos, na
Caverna de Chauvet (nome do seu descobridor Jean-Marie Chauvet), no Vale da Ponte do Arco,
distrito de Aderché, no Sul da França.-, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel-deschamps, Christian
Hillaire, La Grotte Chauvet Paris: edit. du Seuil, 1995. Coleção "Artes rupestres" dirigida por Jean
Clottes.
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O branco era obtido por meio das pedras calcárias, o preto com o
carvão de certas madeiras queimadas2, e as outras cores, variações de amarelos,
marrons e pardos, por meio de óxidos de metais, extraídos do solo, e o vermelho, do
sangue dos animais3.
Eram executadas no teto e paredes das cavernas, como uma forma de
decorar o ambiente de vida, por meio das cores, desenhos e gravuras (Figuras 2 e
3).

Figura 3. Leopardo em fuga – Caverna de Chauvet – França
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html

Da análise dos vários exemplos que nos foram deixados, é possível
constatar que os antigos foram buscando cada vez mais o aperfeiçoamento, tanto na
gama dos pigmentos como nos utensílios para a pintura, provocando alterações na
técnica de aplicação. Os registros mais antigos são de desenhos elaborados com as
próprias mãos, sendo posteriormente utilizados pincéis e espátulas.
Nestas técnicas é difícil saber qual seria o tipo de elemento utilizado
para dissolver os pigmentos; talvez a urina, ou talvez o soro de sangue dos animais
mortos. O soro de sangue era obtido com a separação espontânea de suas
partículas mais pesadas,

2
3

que com o tempo vão se depositando no fundo e

Era utilizada principalmente, a madeira das videiras.
COLOMBO, L. I colori degli antichi. Florença: Nardini, 2003.
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coagulando, deixando o líquido mais puro, de cor meio alaranjada. Outro meio de
dissolução dos pigmentos poderia ter sido o leite, a própria saliva humana, ou os
óleos e resinas das plantas.
Certamente,

eram

técnicas

derivadas

de

um

conhecimento

progressivo, e nada fruto do acaso, como se poderia imaginar.
As expressões mais simples eram, inicialmente, o desenho do contorno
da mão ou o decalque desta na rocha. A mão, após ter sido pintada com a tinta, era
pressionada na superfície deixando assim a marca que, eventualmente, era
retocada nas imperfeições (Figura 4).

Figura 2. Painel de mãos – Caverna de Chauvet – França
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html

A partir das figuras de animais, inicialmente pintados só com o
contorno tracejado, (as chamada pintura silhuetas) e, depois, com os traços bem
mais fortes e definidos, em certos casos até com sulcos (Figuras 5 e 6), elaborados
com estilo e harmonia, preenchidos com a variedade de cores obtidas nos próprios
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locais e pelas várias técnicas utilizadas, pode-se concluir que quem os executava
eram os artistas “profissionais” da pintura da época4 (Figura 7).

Figura 5. Figuras de animais – Caverna de Chauvet – França.
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html

Figura 6. Grupos de cabeças de cervos
- Caverna de Lascaux – França
(Foto: Corel Stock Photo)

Figura 7. Bisão - Caverna de Altamira – Espanha
(Foto: Corel Stock Photo)

No continente americano ha registro, também milenar, de utilização da
tinta, na Patagônia. Há mais de 35.000 anos alguns homens deixaram as marcas de
suas mãos nas rochas; no Brasil, no Alto Sertão Baiano (Chapada Diamantina)5, na
região de Barão de Cocais6 (Figura 8), em Minas Gerais, existem pinturas rupestres
nas pedras efetuadas com materiais de origem vegetal e mineral.

4

ROSA, L.A. La técnica della pittura daí tempi preistorici a oggi. 2ª Ed. Milão: Societá Editrice
Libraria, 1937. p. 16/21.
5
De acordo com a arqueóloga Dra. Maria Beltrão, coordenadora do projeto de pesquisa e
conservação da área, existem no Brasil pinturas rupestres que datam de 30.000 anos atrás.
6
Pinturas rupestres (termo convencionalmente aplicado para pinturas e gravações em baixo relevo,
feitos em superfícies de rochas naturais) datam aproximadamente de 8.000 mil anos.
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Figura 8. Pinturas rupestres de “Pedra Furada”
Barão de Cocais, Minas Gerais- Brasil

Os povos Maias, da América Central, usavam as penas dos pássaros
para pintar e utilizavam os ovos de faisão como ligante. Já os índios da América do
Norte, utilizavam como ligantes a urina, óleos ou ovas de peixe como o salmão.
Os índios brasileiros, por exemplo, utilizam a semente de urucu, ou
argilas (tauá) ou folhas do carajuru, para obter a cor vermelha, o jenipapo7 para a cor
azul, a terra para o preto e amarelo, a tabatinga (ou terra branca) para o branco, o
jenipapo, o axuá e o pau-santo para o verde, a resina de jatobá e de angico para os
vernizes e a essência de andiroba como solvente.
Os egípcios valorizavam muito a arte de decorar as paredes, os
objetos e os sarcófagos, onde enterravam seus mortos, inclusive como forma de
registrar feitos da história.

Tinham a capacidade de dominar vários efeitos de

revestimentos, como certo tipo de estuque no qual o gesso era utilizado como
ligante, que proporcionava acabamento bem liso; utilizavam a chamada “pasta
egípcia”, talvez usando a bentonita8 que, após ser submetida a altas temperaturas,
propiciava um acabamento vitrificado.

Para colorir seus desenhos, os egípcios

também utilizavam minerais como o lápis-lazúli9, uma pedra semi-preciosa, de um
7

A substância corante do jenipapo é a genipa. Logo depois da extração, o jenipapo apresenta o tom
avermelhado, mas em contato com o ar reage, assumindo a tonalidade azulada.
8
A bentonita é uma argila de origem vulcânica (magmática), muito plástica, com características
coloidais e capacidade tixotróprica.
9
O lápis-lazúli é um mineral de cor azul, composto por sódio, alumínio, sílica com cálcio, ferro,
magnésio, enxofre e cobalto. Seu nome vem da palavra pedra em latim e da palavra arábica azul.
Não deve ser confundida com a lazulita, de cor azul-violeta.
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azul luminoso, a azurita10, também para as tonalidades de azul, a hematita11 para os
tons vermelhos, terra colorida, dos solos da região, vegetação, raízes e sangue
animal. Foi durante o período, de 8000 a 5.000 a.C. que se tem o conhecimento do
surgimento dos primeiros pigmentos sintéticos, a maioria, por meio do aquecimento
da areia, com mistura de outros produtos químicos. Eram produzidos por compostos
de carbonato de cálcio, alumínio12, silício (quartzo), malaquita13 e cobre que
proporcionavam uma vasta gama de azuis.
14

Egito

Por isso são famosos os azuis do

(Figuras 9, 10 e 11).

Figura 9. Papiro de Kha – Museu do Tennessee, Estados Unidos.
(Foto: Harpac-Mekhitarian – Bruxelas)

10

A azurita é um carbonato básico de cobre [Cu3 [(OH)2 / (CO3)2], parecida coma malaquita. Tem o
inconveniente de mudar sua tonalidade para o verde, com o passar do tempo: por isso, deixou de ser
utilizado.
11
A hematita é um óxido de ferro (Fe2O3), geralmente de cor vermelho sangue, cuja tonalidade varia
conforme o grau de hidratação.
12
O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre, geralmente sob a forma de
óxidos ou silicatos, devido a sua afinidade com o oxigênio. Era encontrado associado aos argilominerais na pedra-ume, chamada por Plínio “O Velho” de “alumen”. Era utilizado na função de
mordente e clarificante dos pigmentos e corantes.
13
A malaquita é um carbonato de cobre [Cu CO3 (OH)], da cor verde brilhante.
14
O Prof. Antônio Basile, titular do Museu Egípcio de Turim, na Itália, após o estudo do famoso
“Papiro de Kha” que foi elaborado por um escriba do Antigo Egito, durante a XVIII dinastia, no
Reinado de Thutmosi IV, (1412 a.C)chegou a conclusão de que as tonalidades de azuis e verdes
eram obtidas pela moagem de materiais rochosos como malaquitas e azuritas e, artificialmente, por
aquecimento de um composto formado por quartzo, malaquita, carbonato de cálcio e natron (minério
de carbonato de sódio, extraído no Vale de Natron, perto do Cairo), atualmente conhecido como
trona. Uma vez esfriado este composto era moído. Para se obter o verde, este era misturado com
pigmento terroso amarelo ocre. O azul do Egito era produzido artificialmente, a partir do vidro
potássico com o cobre (CaO Cu O4 SiO2) ou do cobalto presente nas rochas.
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Figura 10. Carpideiras – Tumba de Ramsés, em Tebas.
(Foto: Harpac-Mekhitarian – Bruxelas)

Figura 11. Túmulo dos cônjuges
Cha e Merie, de Deir el Medina XVIII,
Dinastia Thutmosi (Turim, Museu Egípcio)
(Foto: Harpac-Mekhitarian – Bruxelas)

É difícil precisar o que foi realmente inventado pelos egípcios e quanto
foi herdado de outras civilizações anteriores ou vizinhas.
O fato é que, certamente, foi um povo que utilizou técnicas e processos
químicos extraordinários, na sua maioria, ainda hoje utilizados.
Conheciam profundamente as propriedades do ovo, do leite, do mel, do
óleo, de gomas e da cera de abelhas. Utilizavam produtos fungicidas, para que a
tinta tivesse maior resistência ao ataque dos fungos, como o tetraborato de sódio15 .
Para pintar eram utilizados utensílios do tipo espátula e trinchas; para aglutinar e
fixar as imagens desenhadas nas paredes eram utilizados produtos como goma
arábica, clara e gema de ovo, cera de abelha e tipos de gelatinas obtidas pela
gordura ou peles de animais, técnica esta, definida como “pintura à base de cola”.
Conheciam muito bem as várias técnicas de revestimento para o
acabamento das paredes, como massa a base de cal, de gesso e estuque. Por isso,
existem vários registros das obras deste povo, praticamente inalterados.
No Império da Babilônia e Persa (do séc. VI ao V a.C.) os
monumentais palácios apresentavam suas paredes internas e externas decoradas
(Figuras 12 e 13). Internamente, assim como os egípcios, as paredes recebiam um

15

O tetraborato de sódio é conhecido, também, como bórax (Na2B4O7)
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tratamento com pintura a base de cola, enquanto na parte externa, nos tijolos, as
pinturas recebiam um tratamento de “esmalte” por meio do aquecimento de
substâncias minerais (provenientes da argila ou areias), entre as quais, a sílica16 era
o principal ingrediente.

Figura 12. Babilônia - Leão
Relevo em tijolos esmaltados - séc. XII a. C.
(Foto: Museu Britânico de Londres).

Figura 13. Persépolis
Arqueiro da guarda do palácio de
Dario em Susa - séc. V a. C.
(Foto: Museu Britânico de Londres).

Na Ilha de Creta, por volta de 2.600 a.C, executavam-se pinturas
murais cujos desenhos eram elaborados com produtos encontrados na natureza e
técnicas de pintura em paredes com superfícies preparadas com um tipo de massa a
base de cal, areia e água. Talvez, um dos mais antigos registros da técnica do
“afresco”, assim chamada, porque deriva do termo “a fresco” (recém executado e
ainda úmido), que consistia em aplicar os pigmentos (minerais ou vegetais) da
pintura em uma superfície ainda úmida, preparada com cal, areia e água.

16

O silício presente na rocha, sob forma de SiO2, ao ser aquecido à temperatura entre 1.600 a
1.750°C, atinge o ponto de fusão, formando uma pasta transparente e maleável, que ao secar
endurece vitrificando.
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Este processo se valia da reação de carbonatação da cal, na presença
do oxigênio do ar, que endurecendo, fixava os pigmentos neste revestimento (Figura
14).

Figura 14. Touro de Creta - Cena de tauromaquia (1550 - 1450 a.C.)
Museu Arqueológico, Harakleion.

A cal funcionava, portanto, como ligante dos pigmentos em pó que
eram dissolvidos em água e expostos ao sol durante um período de 2 ou 3 semanas,
protegidos da chuvas, para verificar, inclusive, a resistência destes á agressão dos
raios solares. A mistura à base de cal tem a particularidade de continuar, ao longo
do tempo, com o processo de carbonatação, assim como, favorecer a chamada
respiração da parede, por meio da troca contínua do vapor de água, impedindo
fenômenos de descascamento e da formação de mofo.
Da argila, já amplamente usada como remédio terapêutico, eram
extraídos os pigmentos da cor vermelha, preta, cinza e branca, enquanto outras
cores eram retiradas de óxidos de metais, da vegetação, de animais e moluscos
(Figuras 15 e 16).
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Figura 15. O Príncipes dos Lírios
Afresco do Palácio de Cnossos.
(Cândia - Museu Arquelógico de
Arakleon) 1700 - 1400 a C.

Figura 16. Mulheres da Nobreza - Afresco
(Museu Arquelógico de Arakleon)

Outra técnica aprimorada e amplamente difundida era o “estuque”,
resultado de inclusão de maior proporção de areia na mistura formada por
carbonatos de cálcio e de magnésio, com a cal hidratada, para decorar as paredes,
as quais eram pintadas com cores vibrantes.
Os gregos, já no século V a.C. também, utilizavam a técnica do
“afresco” nas paredes, principalmente nos templos de seus deuses, que ao contrário
do que se imagina, eram bastante coloridos.

Infelizmente, hoje quase não há

registro da arte relativa à pintura da Grécia Antiga.
De acordo com o Rosa17 (1937), os grandes pintores utilizavam apenas
quatro cores: branca, ocre-amarela, vermelha e preta.

Também, foi por eles

aprimorada a técnica de misturar a cera com os pigmentos a quente18, denominada
de “encausto” (do grego en kaustique). O uso desta técnica, já conhecida pelos
antigos povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo, utilizada para a pintura de
proteção dos cascos dos navios, teria sido retomada para decorar as paredes, por

17

ROSA, L.A. 1937 p.22
PLINIO “O Velho” S.G. Naturalis historia. Traduzido por Corso Antonio; Mugellesi Rosanna; Rosati
Gianpiero. Turim: Einaudi, 1988 - escreveu sobre os gregos: “usavam a cera na pintura a fogo,
técnica pouco usada nas pinturas das paredes, mas comum nos navios de guerra e de transporte.”
( Livro XXXV 49.- 31).
18
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Polignoto19. A pintura era executada em vasos, utensílios e em paredes sobre uma
camada de massa a base de cal, misturada com pó de origem vulcânica, do tipo
pozolânica (da região da Ilha de Santorini), bastante resistente à água, evitando,
desta forma, a ascensão da umidade por capilaridade. As cores eram misturadas
com cera, provavelmente de abelhas, aquecida e aplicada ainda a quente. Esta
técnica fazia com que a pintura adquirisse grande resistência à abrasão, ao
envelhecimento e à agressão da água, além de proporcionar efeitos estéticos de
qualidade.
Também era utilizada, pelos gregos, a pintura a têmpera, misturando
os pigmentos com cera ou albumina (clara do ovo), resultando num composto de alto
brilho e extremamente rápido na secagem, mas com limitações de resistência ao
tempo (Figuras 17 e 18).

Figura 17. Representação de Diomedes
Ânfora do século VI a.C.(atribuída a Exéquias)

Figura 18. A décima segunda tarefa de Hércules
é a captura de Cérbero - Vaso pintado
século VII a. C. (Londres, Museu Britânico)

Outra substância utilizada na pintura pelos gregos era a colofônia,
conhecida como “piche grega”, “alcatrão vegetal” ou “breu”, derivada da resina das
árvores de pinho. Servia para proteção contra a umidade das superfícies em geral.

19

Polignoto (475 - 450 a.C.), um dos mais famosos pintores da Grécia Antiga, nascido na Ilha de
Taso. Desenvolveu sua atividade em Atenas, por volta do V século a. C.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

18
Os gregos utilizavam também, para decorar as paredes e pisos, o
20

mosaico , onde eram empregadas pequenas partículas de pedras coloridas que
davam um efeito de uniformidade da área revestida (Figura 19).

Figura 19. Mosaico Grego - Fedra

A civilização etrusca, extremamente refinada e culta, que atingiu seu
apogeu nos séculos VI e V a.C, também fez uso da técnica do revestimento das
paredes com estuque preparado com cal e areia misturados com cacos de descartes
de elementos cerâmicos21, da pintura à base de têmpera com cal e do afresco, com
maior gama de cores, originadas dos pigmentos das terras locais, principalmente
com tons de amarelos (Figuras 20, 21 e 22) Exerceu, junto com os gregos, forte
influência cultural em toda e península itálica e, principalmente, sobre os romanos,
que utilizavam várias técnicas pictóricas e uma grande variedade de cores para
decorar as paredes de suas vilas e templos.

Figura 20. Detalhe do estuque etrusco ou “coccio etrusco”.
20

O mosaico é um tipo de revestimento executado desde a antiguidade, o sumérios, povo da região
da Mesopotâmia, já aplicavam esta técnica, 3.000 a.C. O termo deriva da palavra grega “mosaikon”
que significa “feito pelas musas”.
21
O estuque etrusco é também chamado de “coccio etrusco” em função dos cacos dos descartes
cerâmicos, chamados de “coccio” (que em português se traduz como caco), que contribuíam para a
resistência, flexibilidade e para o aumento da impermeabilidade do revestimento.
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Figura 21. Dança Funerária Relevo em tijolos esmaltados
Rivo di Puglia - séc. VI a. C.

Figura 22. Flautista Afresco da tumba de Triclinio
Tarquinia - séc. VI a. C

A pintura de Roma Antiga era estritamente ligada à decoração das
paredes das casas22 e dos edifícios públicos23. As diferentes técnicas e materiais
empregados na época podem ser encontrados em vários registros escritos. Um dos
principais autores daquele período foi Marcos Vitruvio Pollione24, engenheiro
romano, que viveu em época contemporânea à de Cristo. Vitruvio, considerado o
primeiro grande teórico da arquitetura e construção, na sua obra, “De Arquitectura”,
composta de dez volumes, reuniu informações sobre todas as técnicas e materiais,
até então conhecidos, para projetar e construir, com durabilidade, salubridade,
conforto e beleza. No livro VII (cap 3°), da sua obra, citou várias técnicas para
revestimento e pintura de paredes, como tendo a função de decorar e dar, inclusive,
salubridade aos ambientes da moradia, alertando para os cuidados de aplicação,
que deviam ser tomados para o bom êxito da pintura e para a preservação da saúde
dos usuários25. Era utilizada, principalmente, a técnica da têmpera com pigmentos

22

A pintura das paredes das casas romanas era entendida como uma forma de “status” e seus
executores eram considerados, mais artesãos que como artistas. Para os críticos de arte, eram
reproduções dos motivos das pinturas da Grécia Antiga.
23
DUCATI, P. Pittura etrusca-italo-greca e romana. Novara: Istituto Geografico De Agostini, 1942.
p.15.
24
Marcos Vitruvio Pollione (Marcus Vitruvius Pollio), nascido no final do I século a.C., foi assessor do
primeiro Imperador de Roma, César Otaviano Augusto e autor da obra “De Architectura (23–27 a.C.).
25
VITRUVIO, M.P. De architectura. Libri X. Traduzido por Bossalino Franca; Nazzi Vilma. Roma:
Kappa, 2002. 415p.
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misturados com gema de ovo, óleos e cera, esta última, usada também, para dar
acabamento, com maior brilho e resistência à superfície.
Nas ruínas das casas e vilas de Pompéia e Herculano, pode ser
observado o desenvolvimento dos vários tipos e técnicas de revestimento das
paredes, ocorridos ao longo da história da Roma Antiga.
Vitruvio e outros historiadores dividem este desenvolvimento, da
pintura Pompeiana, em quatro estilos.

O primeiro, que se desenvolveu a partir da época denominada de
sannitica26 (250 a.C até 80 a.C.), foi caracterizado pelo revestimento das paredes,
imitando o mármore, o alabastro27 e o pórfiro28. Neste estilo, chamado de “stile
dell´incrostazione”, as cores eram intensas e os conhecimentos cromáticos eram
elementares. Neste período é registrada, inclusive, a utilização do estuque, com a
execução em baixo-relêvo.
Vitruvio cita a técnica do estuque (Livro VII – cap.3°), recomendando
não utilizar o gesso, mas sim a cal hidratada, mencionando a técnica, posteriormente
aprimorada pelos venezianos, chamada de “marmorino”, que nada mais é que o
estuque colorido com pó de mármore.

O segundo estilo, denominado de “arquitetônico”, que se desenvolveu
no primeiro século antes de Cristo, foi caracterizado por imitações de cenários, com
representação de construções e templos, da Grécia Antiga, utilizando técnicas do
tridimensional, de estilo “trompe l´oeil”29, que representavam a imitação do real, por
meio da ilusão ótica, dando a impressão de profundidade e de aberturas nas
paredes, com janelas imaginárias (Figuras 23 e 24).

26

O povo sannitico habitava a região da Itália centro-meridional. Formado por várias tribos, aliados
com os etruscos e com os povos latinos, após longa guerra, foi derrotado pelos Romanos.
27
O alabastro é um mineral composto por sulfato de cálcio hidratado. É também chamado de
“mármore-onix”, sendo utilizado na decoração, devido á sua transparência, para vasos e luminárias.
28
O pórfiro é uma rocha de origem vulcânica, composta de 70% de óxido de silício, 14% de alumínio,
entre outros, conferindo elevada dureza, resistência ao ataque de agentes químico. Apresenta
variedades de tonalidades que vão do cinza, verde, vermelho e preto.
Hoje é utilizado,
principalmente, para revestimento de pisos.
29
O “Trompe l´óeil”, do termo francês que significa enganar a vista, é uma técnica de pintura que tem
a finalidade de iludir o usuário, por meio da perspectiva.
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Figura 23. Pompéia - Decoração da
parede com a técnica do “trompe l´óeil”.

Figura 24. Pompéia: Villa dei Misteri parede com técnica do “trompe l´óeil”.

http://www.archeona.arti.beniculturali.it/sanc_it/mann/it07/indice.html

O terceiro estilo, que teve, talvez, início sob o império de César
Otaviano Augusto e se prolongou até 54 d.C., sob o império de Cláudio e, depois de
Nero, foi marcado pelo abandono do tridimensional e do efeito de profundidade para
o desenvolvimento de molduras e de temas relativos ao Egito (Figuras 25 e 26). Isto
se deu também, em função do novo gosto de decorar as paredes com grandes
tapeçarias. Outra característica desta fase era a pintura de cenas em pequenas
áreas quadrangulares (pinakes), nas paredes revestidas com estuque e pintadas de
uma única cor. Pode-se dizer que, estas cenas eram como os nossos quadros de
hoje, nas paredes (Figuras 27, 28 e 29).

Foto 25. Domus Áurea - Roma:
Com paredes revestidas com estuque.

Foto 26. Domus Aurea - Roma:
Detalhe do estuque nas paredes.
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Figura 27. Pequeno quadro (pinakes) com figura.

Figura 28. Donzela colhendo flores.

Pompéia – Museo Archeologico Nazionale Napoli
http://www.archeona.arti.beniculturali.it/sanc_it/mann/it07/indice.html

Figura 29. Pompéia - Museo Archeologico Nazionale Napoli (55 - 79 d.C)
http://www.archeona.arti.beniculturali.it/sanc_it/mann/it07/indice.html

O quarto estilo, cuja data de início é incerta e, que, terminou com a
destruição de Pompéia (79 d.C.), é caracterizado por várias técnicas, com grande
domínio da cromia, cores fortes e com o desenvolvimento dos efeitos da luz nas
superfícies das paredes (Figura 30).
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Figura 30. Pompéia: Casa De Meleagro.
Museo Archeologico Nazionale Napoli (55 - 79 d.C.)
http://www.archeona.arti.beniculturali.it/sanc_it/mann/it07/indice.html

Há registros também, na Roma Antiga, da utilização de óleo-resinas,
do tipo óleo de nozes e de linhaça, como aglutinante e como verniz para proteção
das pinturas, e da técnica do encausto, de acordo com relatos de Plínio “O Velho30”,
famoso historiador da época.

Existem registros escritos da época, por obra de

31

Aetius , médico que mencionava a utilização de óleos, como fixadores, para as
tintas.
32

A queda do Império Romano

foi caracterizada pelo esquecimento das

técnicas até então utilizadas para a pintura. A afirmação do cristianismo provocou uma
divisão clara entre a pintura com motivos religiosos (que tinha a finalidade de doutrinar) e a
pintura com motivos decorativos, quase sempre com temas floreais, geométricos, de
retratos do contratante ou de situações do dia-a-dia.

30

Gaio Plínio Segundo, dito “O Velho” (23 ou 24 d.C. - 79 d.C). Foi, além de comandante de cavalaria
do exército de Roma, historiador, cientista e gramático. Ocupou cargos importantes para os
imperadores Vespasiano e Tito. Autor de vários livros, a maioria deles perdidos. A sua obra mais
conhecida, que chegou até nós completa, é a enciclopédia “Naturalis historia” (História natural), com
amplas informações sobre tudo o que existe na natureza, considerando o ser humano como elemento
central. Trata-se de uma verdadeira coletânea do saber, até aquela época, de todos os povos
conhecidos. Faleceu, vítima pela erupção do Vesúvio. Basicamente, tudo que dele conhecemos,
deve-se ao seu neto e filho adotivo, Plínio “O Jovem”.
31
Aetius (ou Ezio) Amidenus, (século V), foi educado na Universidade de Alexandria.
32
A queda do Império Romano, historicamente definida com a deposição do último imperador
romano, em 476 d.C., foi marcada por invasões dos territórios da Antiga Roma, da destruição e
saques por parte de vários povos.
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Durante a Idade Média (476 até 1.453), no Oriente Médio, na Espanha
e na Itália Meridional, se difundia o uso das famosas aplicações de estilo
arabescos,1 extremamente trabalhadas e coloridas (Figura 31).

Figura 31. Detalhes de arabescos - Alambra - Córdoba (Espanha)

Na Europa, em geral, se difundia a técnica do mosaico, advinda do
oriente, que contribuía para dar mais cor e luz nos acabamentos da decoração das
paredes.
Também houve o aprimoramento da técnica do “Afresco”, com a
inclusão de óleo de linhaça cozido, caseína (derivado do leite) ou leite desnatado,
como base (seladora), para deixar o fundo mais impermeável, assegurar uma melhor
adesão da tinta e receber a pintura à têmpera com os pigmentos misturados com a
clara de ovos, de acordo com as técnicas descritas por Cennino Cennini2, no seu
1

O Arabesco é uma das principais linguagens da decoração do Oriente. Forma desenhos com muitas
variações que se entrelaçam, compondo conjunto como as plantas trepadeiras. O arabesco persa é
mais delicado e estilizado que o mouro.
2
Cennino Cennini, nascido em Colle Val D´Elsa, perto de Siena, em data desconhecida, foi discípulo
do pintor Agnolo Gaddi, mas nunca se destacou como pintor. Por volta de 1398 uma corporação de
pintores da cidade de Padova, teria encomendado a Cennini um manual para, provavelmente, servir
de apoio para os futuros profissionais da pintura, preservando assim, as tradicionais técnicas
utilizadas na época. A obra Il Libro dell´arte é inacabada, mas, mesmo assim, representa um marco e
um patrimônio das experiências e conhecimentos técnicos e práticos das várias técnicas utilizadas
pelos artistas da época (século XIV e início do XV).
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livro Il Libro dell´Arte. Em alguns casos, iniciou-se a utilização da cera de abelhas e
dos óleos secativos,3 para ajudar na formação de uma película mais resistente à
umidade.

Neste caso, a cal funcionava como elemento alcalino para ajudar na

mistura da cera com a água.
Assim,

havia

duas

formas

distintas

de

têmpera,

que

foram

denominadas de “magra” quando a gema do ovo era o único ligante dos pigmentos4
e a “têmpera grassa” (grassa que na língua portuguesa se traduz gorda), que
utilizava os óleos ou as ceras, que contêm gorduras sob forma de ácidos graxos.
Marco Polo5 e, mais tarde, as grandes viagens dos portugueses e
espanhóis ao Oriente, nos séculos XV e XVI, trouxeram também novos
conhecimentos sobre as milenares pinturas em porcelana dos chineses e japoneses,
a utilização da laca6 e as famosas pinturas em tecidos e tapetes dos indianos e
persas.
Houve, neste período, um grande desenvolvimento das cores naturais,
pois, cada vez mais, tinham valor econômico e, por isso, passaram a ser um dos
ingredientes extraídos da natureza e trabalhadas por meio de fórmulas, mantidas em
segredo pelos alquimistas. É desta época o registro do surgimento da profissão de
“tinturista”, rigorosamente regulamentada nas grandes cidades-estados, como
Veneza e Florença, enquanto que, em outras regiões esta atividade era
desenvolvida pelos judeus.
Na Inglaterra surgiu uma espécie de organismo corporativista, para o
resguardo e a promoção da atividade.
Os pigmentos eram extraídos dos vegetais, substâncias animais,
argilas e óxidos de minerais e a gema de ovo era o ligante mais utilizado, misturado
com leite de figo, o qual tinha a função de retardar a secagem da cor e ação antiséptica.

3

Os óleos secativos secam pela presença do ar, produzindo películas transparentes de pequena
espessura.
4
Alguns historiadores e críticos da história da arte incluem no grupo da tempera magra aquelas em
que são utilizadas como aglomerante, também, o ovo com gomorresinas e as colas.
5
Marco Polo (1254 - 1324) foi um viajante veneziano do final da Idade Média.
6
A laca utilizada pelos chineses é uma resina de natureza animal, da qual, uma vez depurada, extraise a cor vermelha, bem brilhante e resistente.
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A preferência era para cores distintas e vibrantes, onde predominavam
os amarelos e os vermelhos.

As cores consideradas como primárias7, eram o

branco, vermelho, negro e a púrpura, para a qual quase havia veneração, enquanto
o azul, considerada inicialmente como a cor dos serviçais e dos bárbaros, passou,
aos poucos, a ser a cor mais importante, e, juntamente com o verde, o roxo e o preto
passaram, desde o final do período medieval, a ter larga aceitação pelas classes
mais privilegiadas economicamente, enquanto o amarelo passou a ser pouco
utilizado por ser considerada a cor dos loucos8.
Hoje, não se tem mais dúvida de que, nesta época, os palácios tinham
suas paredes e tetos extremamente decorados, coloridos, inclusive com tapeçarias
penduradas nas paredes.
As residências mais modestas utilizavam o branco da cal ou cores
claras, principalmente em tons ocres, mais fáceis de serem produzidas, porque o
pigmento era facilmente encontrado no solo local (Figura 32).

Figura 32. Bom Governo na cidade - Pietro e Ambrogio Lorenzetti.
( 1337- 39 d.C.) - Siena.

7

Os primeiros estudos teóricos e conceitos sobre a cor foram desenvolvidos pelo Platão e sua
escola, criando a base da ótica geométrica. Descartes e, principalmente, Newton foram os
precursores das teorias fundamentadas pela física.
8
Existia em algumas cidades a prática de impor a cor amarela na pintura das casas de cidadões
condenados como autores de furtos.
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Era também utilizado como revestimento das paredes o estuque com
suas variações, entre as quais o chamado de “marmorino”, produto da mistura de cal
e água com o pó dos mármores, o que proporcionava um efeito bastante luxuoso
(Figuras 32 e 33).

Figura 33. Coluna revestida com o marmorino
(Manual pintura Oikos)

Figura 34.
Detalhe Marmorino
(Foto autor)

Esta técnica foi aprimorada, provavelmente, no século XI, em Veneza9,
cidade constantemente em contato com água e com forte umidade do ar. Em função
da subida, por capilaridade, da água dos canais pelas fundações, começou a ser
utilizado o “estuque à veneziana”, que previa seis camadas de massa de areia, cal,
pozolana natural (da ilha grega de Santorini), e cacos de elementos cerâmicos,
sendo que, a última camada era colorida com pigmentos naturais ou eram nela
misturados vários tipos de inertes, para obter tonalidades desejadas ou imitar rochas
ornamentais.

Para dar a cor e o aspecto mais agradável do mármore eram

misturados o pó de mármores e de vidros com óleo de linhaça, sendo por isso,
chamado de “marmorino”.
Na forma da pintura líquida os pigmentos eram dispersos em um
composto formado por água e sabão.
No final do Renascimento a “tempera grassa”, começou a ser
substituída pela técnica a óleo, que se desenvolveu inicialmente nos Flandres

9

O marmorino é um tipo de estuque, contendo na sua camada de acabamento, pó de mármore, com
a finalidade de imitar a rocha.
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(Holanda), na metade do século XV, por meios dos artistas flamengos10, entre o
quais destacavam-se os irmãos van Eyck11, que passaram a utilizar óleo de linhaça,
de nozes e de papoula.
Estes óleos, chamados de secativos, são gorduras vegetais com a
propriedade de amalgamar os pigmentos e, pela presença do ar e da luz (secam não
por evaporação, mas por oxidação), de formar uma película fina com ótima
resistência contra a umidade.

Figura 35. Casamento de Arnolfini
- Jan van Eyck – (1434)
(Nacional Gallery – Londres )

Com este método não seria mais preciso executar a pintura decorativa
ou artística em um fundo necessariamente ainda fresco, que representava um fator
limitativo no desenvolvimento da pintura. De fato, no afresco era preciso planejar
minuciosamente o trabalho e executá-lo com certa rapidez, com poucas
possibilidades de erros, devido à secagem relativamente rápida da camada, para
evitar emendas.
10

A Escola Flamenga tinha como princípios pintar o retrato do cotidiano, os homens, mulheres e a
natureza, tal como são verdadeiramente.
11
Conforme alguns historiadores, teria sido Jan (Johannes) van Eyck o primeiro artista flamengo a
desenvolver a técnica da pintura a óleo.
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Neste período, também, o revestimento das paredes começa, em
alguns casos, a deixar de ser totalmente liso, passando a ser mais rústico e com
texturas e voltou a ser utilizada a técnica de revestimento chamada de escaiola, para
imitar o mármore, utilizando a selenita, uma variação da gipsita.
Em 1773, tem-se o registro, por meio de J.F. Watin12, da primeira
indústria de tintas para a produção em larga escala.
A Primeira Revolução Industrial13 fez com que a produção da tinta se
desenvolvesse com maior rapidez, surgindo já em 1790, na Inglaterra, as primeiras
fábricas produtoras de tintas com técnicas mais apuradas e em maior escala.
O óleo de linhaça foi substituído por óleos sintéticos, facilitando a
secagem da tinta e, mais tarde, a introdução da resina, a elaboração de pigmentos
sintéticos, a adoção de novos aditivos e o constante desenvolvimento da indústria
petroquímica fizeram com que se deixasse de lado as técnicas mais tradicionais, em
nome da tecnologia.
No início de 1800, é aprimorado na Alemanha14, o ligante à base de
silicato (principalmente de potássio) ou vidro líquido, utilizado com pigmentos de
origem mineral e com princípios de aplicação e secagem bem próximos à técnica do
afresco.

Figura 36. Casa Branca, em Washington (1792-1829)
Foi pintada com tinta a base de silicatos, fornecida pela empresa
Fundada por Adolf Wilhelm Keim
12

Jean Félix Watin, autor do livro L'art du peintre, doreur, vernisseur, et du fabricant de couleurs.
A Primeira Revolução Industrial, confunde-se praticamente com a primeira fase da industrialização,
ocorrida no fim do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, tendo o carvão como fonte de
energia, e tendo principalmente a indústria têxtil como mais importante . A Segunda Revolução
Industrial teve seu início no fim do século XIX, marcada pelo petróleo, como principal fonte de energia
e a indústria automobilística como o principal foco de produção. Já a Terceira Revolução Industrial,
está em andamento, teve início no fim dos anos 1970, marcada pela informática e a robótica.
14
Em 1857 o químico Johan Nepomuk Fuchs teria desenvolvido um composto de vidro solúvel, que
poderia ser utilizado para uma técnica de pintura, parecida com o afresco, denominada de
estereocromia.
13

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

30
Este tipo de pintura é bastante permeável à água, por apresentar
elevada microporosidade, permitindo que o vapor de água passe através de sua
película, eliminando desta forma, efeitos indesejáveis na superfície das paredes,
como o surgimento e o ataque de mofo e algas; tem alta resistência aos ambientes
corrosivos, aos ácidos, aos alcalinos e aos raios UV, sem ficar amarelada.
Com relação aos tipos de pintura utilizados na época, era a única que
garantia, em ambientes expostos à poluição, boa resistência químico-física com
qualidade estético-decorativa. Apresentava, porém, pouca estabilidade, com a
tendência de endurecer ainda na embalagem e por isso, era confeccionada sob
forma de bi-componente, isto é, o silicato líquido era separado dos pigmentos e das
cargas. Os dois componentes eram misturados 12 horas antes da aplicação na
parede.

No século XX, nos anos 20 e 30, começam a ser produzidas as resinas
acrílicas; nos anos 50, as resinas de epóxi15, poliuretano16 e o látex, o qual provocou
verdadeira revolução no mercado das tintas para imóveis.

Nesta última década, têm surgido tintas com propriedades específicas,
do tipo antimofo, com “TEFLON17” para aumentar a hidrorepelência (em função da
ação provocada pela tensão superficial), a durabilidade e o desempenho.
Existem tintas à base de água, como as acrílicas (PVAc) e vinílicas
(PVA) chamadas de tintas látex, que podem ser aplicadas interna e externamente,
em substratos de alvenaria, blocos, reboco, massa fina, massa corrida e outros.
As tintas acrílicas são mais resistentes à água, e, por isso, apresentam
melhor desempenho em relação às tintas vinílicas, para paredes externas. Existem
tintas para o fundo magnético (imantados), tintas que para permitir a sua
diferenciação de outra já existente, na superfície de aplicação, apresentam uma
determinada tonalidade de cor, enquanto estão sendo aplicadas e que, ao secar,
passam a ter a mesma cor da tinta já existente.
15

A palavra epóxi provém da mistura entre o termo grego “ep” que significa sobre ou entre com o
termo inglês “oxi” que significa oxigênio. Portanto conclui-se que quer significar oxigênio entre
carbonos. Pela predominância dos núcleos aromáticos, apresenta alta sensibilidade à luz solar.
16
O poliuretano é constituído pela reação de um isocianato (pode ser aromático, alifático, cicloalifático ou policíclico) e um poliol ou outros reagentes, contendo dois ou mais grupos reativos.
17
“TEFLON” é o nome comercial para a cadeia longa de politetrafluoroetileno (abreviado como
TEFLON). Foi utilizado, pela primeira vez, em 1944, como revestimento para frigideiras.
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Mais recentemente estão sendo utilizadas resinas à base de silicatos18,
que têm a propriedade de apresentar adequada permeabilidade à umidade,
permitindo a transpiração da parede; tintas com polímeros silano-siloxanos19 ou de
resina a base de pliolite20.

Outra tendência, destes últimos anos, é voltar às antigas origens,
quando a tinta desenvolvia importante função decorativa e personalizada. Por isso,
os fabricantes estão produzindo tintas com várias texturas21, com cores,
principalmente em tons pasteis, para imitar a sensação de delicadeza e leveza que
tinham as tintas naturais de antigamente, ou texturas para imitar o estuque, o
mármore e o revestimento rústico.

No Brasil, o mercado de tintas para imóveis pode ser definido em dois
grandes filões:

- para consumidores de baixa renda, onde se quer garantir, com baixo custo, um
desempenho razoável da pintura;

- personalizado, onde se produz um produto diferenciado, de ótimo desempenho,
com várias opções de cores e texturas.

Devido à restrição com relação à utilização de resinas a base de
solventes, que emitem compostos voláteis (VOC), seja na fase de fabricação,
manipulação e uso, há certa tendência, por parte das indústrias de tintas, em

18

As tintas a base de silicatos, a partir de 1860, foram com o passar dos anos, aprimoradas na sua
composição para melhorar suas características técnicas e facilitar a sua aplicação.
19
A pintura à base de siloxanos é polimetilsiloxano, que pode ser considerado um ácido
polimetilsilico, que pela presença da sílica, apresenta grande afinidade com os materiais utilizados na
construção civil e pelo grupo CH3 têm como característica a hidrorepelência.
20
O verniz à base de pliolite ou pilolit é composto por silício, magnésio, hidrogênio e oxigênio. Entre
suas características mais importantes podem ser citadas: a facilidade de aplicação, o grande poder
de adesão ao substrato, secagem independente da temperatura externa e grande resistência aos
agentes atmosféricos.
21
São tintas com resinas de base acrílica, com maior teor de cargas, chamadas de massas ou gel,
que permitem a execução de camadas mais espessas, as quais, por meio da utilização de espátulas
e rolos de espuma com vários tipos de texturas, possibilitam a execução de diferentes tipos de
texturas de acabamentos.
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substituir por outras à base de água, bem mais caras, mas menos tóxicas e
agressivas ao ser humano e ao meio ambiente.

Em vários países da Europa e nos Estados Unidos, existe, também,
uma tendência à recuperação e reciclagem dos materiais da tinta e da volta ao uso
de tintas produzidas com produto naturais, visando a preservação da saúde do
usuário e do ecossistema, pois estas, além de possuírem agentes bem menos
agressivos ao meio ambiente, são biodegradáveis.

A Comunidade Européia está desenvolvendo vários programas de
incentivo com agricultores, conveniados a faculdades, para o desenvolvimento de
aglomerantes, solventes e pigmentos naturais.
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4 DESEMPENHO DA PINTURA

Na construção civil, o conceito de desempenho de um produto, deve ter
como foco central a identificação das exigências, de caráter físico, biológico,
psicológico e sócio-econômico do usuário, independentemente do processo
construtivo, entendendo a habitação como uma resposta global do comportamento
em uso do conjunto de seus elementos a estas exigências1.
Desta forma, serão assegurados o bem estar do usuário, a sua
satisfação quanto à qualidade e durabilidade da construção.
A avaliação de desempenho tem a finalidade de prever, em função das
exigências de uso e das condições de exposição da habitação, o comportamento do
sistema construtivo. Por isso, tomando como parâmetro o atual projeto de norma
para edifícios habitacionais até 5 andares2:
... todas as verificações devem ser realizadas com base nas condições do
meio-físico, na época do projeto e execução do empreendimento.

Um dos itens técnicos mais importantes a serem observados é a
estanqueidade à água das edificações, pois é preciso garantir a impermeabilidade
da habitação contra a água de chuva, e da umidade provenientes das mais
diferentes situações, seja interna ou externamente à própria construção (figura 37).
A umidade nos materiais das construções pode produzir efeitos
negativos, quais sejam: aspecto estético indesejável, insalubridade dos ambientes
com desconforto térmico e agressão à saúde do usuário3, desagregação de certos
materiais e, até em casos extremos, a própria destruição da edificação. Portanto,
este tipo de patologia acaba por ter reflexos na saúde e econômicos.

SOUZA de R, MITIDIERI FILHO, C.V., Avaliação de desempenho de sistemas construtivos
destinados à habitação popular. Conceituação e metodologia. In: Tecnologia das edificações – Ed.
a
São Paulo – 1 edição – Editora Pini Ltda. 1988. p 139-148
2
Projeto de Norma CE n° 02.136.01/ outubro de 2002 – Desempenho de edifícios habitacionais de
até 5 pavimentos – Parte 1: requisitos gerais e Parte 4: fachadas e paredes internas.
3
A umidade (água) e o alimento (compostos orgânicos e inorgânicos como fósforo, nitrogênio,
magnésio, e outros minerais) propiciam o surgimento e a proliferação de espécies de fungos, que
além de causar alterações estéticas nas paredes e tetos, podem provocar alergias respiratórias e
asmas aos usuários.
1
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ORIENTAÇÃO DAS
FACHADAS
- INSOLAÇÃO
- VENTILAÇÃO
AÇÃO TÉRMICA
- AO LONGO DO DIA
- DIA/NOITE
- ESTAÇÕES DO ANO
UMIDADE POR
CONDENSAÇÃO
- VAPOR BANHEIROS,
COZINHA, DORMITÓRIOS.

RADIAÇÃO SOLAR
TAXA DE UMIDADE DO AR
UMIDADE ATMOSFÉRICA
- ÁGUA DE CHUVA
- GRAU HIGROMÉTRICO

UMIDADE DO SOLO
- UMIDADE ASCENDENTE
POR CAPILARIDADE
- INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.

Figura 37. Condições de exposição da edificação à umidade (adaptado do O GUIA Weber 2005)

De forma geral, existe um princípio básico e elementar que deve ser
sempre observado, que é aquele de se evitar a presença da água sobre a superfície
de componentes da construção.
A pintura tem como uma de suas principais finalidades, contribuir para
a impermeabilidade da superfície, permitindo também sua transpiração.

4.1 Definição dos requisitos de desempenho da pintura

Conforme diversas literaturas técnicas sobre o presente assunto, entre
elas, Kai Loh Uemoto e Walter Caiaffa Hehl4, de acordo com o substrato e o meio
ambiente de exposição, existem requisitos básicos que uma pintura deve satisfazer,
a fim de que sejam cumpridas suas funções de proteção e estético-decorativas.
Estes requisitos podem ser classificados conforme o quadro 2 a seguir:

4

UEMOTO, K. L.; HEHL, W.C. Avaliação do desempenho de pinturas. São Paulo: Pini, 1988. 708p.
In: Tecnologia de edificações – Coletânea de trabalhos da Divisão de Edificações do IPT. p. 225-228.
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REQUISITOS

PROTEÇÃO

PERMEABILIDADE

PROTEÇÃO

OU DIFUSÃO DE

DE BASE

UMIDADE

PROTEÇÃO

CONTRA UMIDADE

DO EDIFÍCIO

E CHOQUES

RESISTÊNCIA
A ATAQUES
BIOLÓGICOS

ESTÉTICA

CARACTERÍSTICAS

AÇÃO / EFEITO

- BAIXA
PERMEABILIDADE A
ÁGUA AO ESTADO
LÍQUIDO

- Proteger contra águas de
chuvas, de infiltrações do
solo e vazamentos.

-ALTA PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
PARA PERMITIR A
RESPIRAÇÃO DAS
PAREDES

- Permitir a respiração das
paredes, eliminando a
água penetrada e
presente no interior da
edificação.

-ADERÊNCIA AO
SUBSTRATO.

- Apresentar aderência ao
substrato, resistência ao
esfacelamento da
superfície de base, à
umidade e manchas.

- RESISTÊNCIA À
UMIDADE, E AO
APARECIMENTO DE
MANCHAS

-

Lavabilidade.

-RESISTÊNCIA AO
MICROORGANISMOS CRESCIMENTO DE
BACTÉRIAS, MUSGOS,
FUNGOS E ALGAS.

- Oferecer resistência ao
surgimento, crescimento
e proliferação de
organismos.

- HOMOGENEIDADE DE
COR, BRILHO E
ASPECTO VISUAL
TEXTURA AO SER
E SENSAÇÃO TÁTIL
SUBMETIDA A
AGENTES
AGRESSIVOS.

- Envelhecer de forma
homogênea e
“esteticamente aceitável”
- Acompanhar eventuais
movimentações e
fissuração.

Quadro 2. Requisitos técnicos básicos de desempenho da pintura
(Adaptado de: CIGNI; CODACCI; 1987 e de GASPAROLI, 2002)

Esses requisitos da pintura podem ser avaliados por meio de ensaios
específicos, tais como:

•

Repelência à água (absorção de água).

•

Fixação da película à base (resistência de aderência)

•

Aspecto visual (quando submetida a agentes agressivos)
Além destes requisitos, sempre de acordo com o citado projeto de

norma, existe o aspecto relacionado ao meio ambiente, relativo ao ciclo de vida
ecológico da tinta. A extração das matérias primas, a produção, o transporte, a
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aplicação e a eliminação têm grandes conseqüências ambientais, no âmbito local e
global.

4.2 Ensaios de laboratório

Os ensaios de laboratório devem indicar o comportamento do
determinado tipo de pintura, por meio da simulação de condições reais de
exposição.

Na simulação, os corpos de prova devem ser preparados

cuidadosamente considerando os fatores mais determinantes para o seu
desempenho, tais como:

•

Tipo de substrato (as características físico-mecânicas, a presença de umidade e
as condições de limpeza do substrato, condicionam a aderência da película
neste.

•

Aplicação (as técnicas e os procedimentos de aplicação condicionam, entre
outros, a espessura da película e o aspecto visual).

•

Espessura do filme (a espessura do filme reflete na elasticidade e durabilidade,
pois a espessura maior, torna a película mais propensa a fissuração e
lascamento).

•

Secagem (as condições ambientais, como temperatura, vento, chuva, sol,
poeira, poluição, refletem no aspecto visual, com relação à manchas ou
uniformidade da cor).
Os ensaios de laboratório indicados pelo IPT5, são geralmente em

relação a sua caracterização e desempenho, conforme o quadro 3 a seguir:

5

UEMOTO, K. L.; HEHL, W. C. Avaliação do desempenho de pinturas (cap. IV) In: Tecnologia das
edificações, 1° edição, São Paulo: Pini, 1988. p.226
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Quanto à
composição
CARACTERIZAÇÃO
DA TINTA LÍQUIDA

Quanto a
propriedades físicas

Quanto à
resistência a
agentes biológicos
Quanto à
resistência a
agentes agressivos
DESEMPENHO DA
PELÍCULA

Envelhecimento
acelerado
Antes do
envelhecimento
acelerado.
Após o
envelhecimento
acelerado.

- Determinação de
substâncias voláteis e
não voláteis.

NBR 7340/82
– MB 769

- Determinação do volume
dos sólidos

NBR 8621/84
– MB 2012

- Teor de pigmentos.

ASTM D 3723/99

- Determinação da massa
específica.

NBR 5829/84

- Viscosidade Krebs-Storner

NBR12105/91

Resistência ao
desenvolvimento de
fungos emboloradores

NBR 3273/00

Resistência à abrasão sem
pasta abrasiva

NBR 15078/04

Resistência à abrasão com
pasta abrasiva

NBR 14940/04

Exposição em
Condensação e ultravioleta
- CUV -

ASTM G.154/04

Absorção de água por
Capilaridade

Projeto ABNT
02:115.29-013

Resistência de aderência
Absorção de água por
capilaridade
Resistência de aderência

ASTM D 3359/97
Projeto ABNT
02:115.29-013
ASTM D 3359/97

Quadro 3. Ensaios mais significativos de avaliação de desempenho em tintas.

4.3 Permeabilidade e hidrorepelência

Entre os maiores problemas causadores de manifestações patológicas
nos revestimentos, estão aqueles relacionados à permeabilidade à água dos
produtos utilizados na pintura. A absorção de água acontece através do conjunto de
poros e capilares presentes nos materiais do substrato e da pintura, pelas condições
expostas no quadro 4 a seguir:
FORMA DE PENETRAÇÃO DA ÁGUA
(Estados físicos)

TIPO DE ABSORÇÃO
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CAPILARIDADE
LÍQUIDO
INFILTRAÇÃO
HIGROSCOPICIDADE
GASOSA
CONDENSAÇÃO
Quadro 4. Mecanismos de absorção de água.

No caso da presença de umidade nas paredes da edificação (seja
interna ou externa), o acabamento deve apresentar a propriedade de deixar sair esta
umidade para o exterior, sob a forma de vapor de água (por difusão). O processo de
saída do vapor não deve provocar qualquer tipo de problema no substrato e nem na
camada da tinta, como destacamento, amarelecimento, bolhas, fissuras ou outros
tipos de patologias, inclusive para que os ambientes tenham a adequada
salubridade.

Esta característica, definida como permeabilidade da pintura, está

relacionada a dois aspectos:

•

A resistência à absorção de água por capilaridade.

•

A transpirabilidade, ou permeabilidade ao vapor de água.

De acordo com a Teoria de Helmut Künzel 6, o material de revestimento
para fachadas não é deteriorado pela umidade, ao longo do tempo, caso a sua
capacidade de ceder a água, pelo processo de difusão, seja maior que sua
capacidade de absorver a água por capilaridade.
Nesta teoria, adotada parcialmente pela Norma DIN 4108-3, três
valores devem ser considerados, quais sejam:

•

COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR (µ
µ): é uma
característica

da

pintura

que

representa

quantas

vezes

um

determinado material oferece um obstáculo à passagem do vapor de
água, em relação a uma camada equivalente de ar, que convencionouse ter o índice7 “µ” igual a 1. Portanto, se um determinado tipo de
KÜNZEL, H.M. Beurteilung Regenschutzes von Außenbeschichtungen, Mitteilungen des Instituts für
Bauphysih der Fraunhofer Gesellschaft (IBP) 4 .1976.
7
O índice “µ “ é adimensional e tem valor constante para cada tipo de material.
6
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pintura apresentar o índice µ = 10, significa que existe uma barreira ao
vapor de água 10 vezes superior a uma camada equivalente de ar.
Desta forma, quanto maior o coeficiente de resistência à difusão do
vapor, maior será a resistência da pintura à passagem do vapor de
água. É, portanto, um índice que representa uma constante de cada
material, determinado em conformidade com a Norma DIN 52615.

•

ESPESSURA EQUIVALENTE DE AR (Sd): a resistência à difusão do
vapor de um determinado material é função de sua espessura.
Portanto, multiplicando-se o coeficiente de difusão ao vapor “µ “ pela
espessura “S” da camada de tinta (em micrometros ou metros), obtémse a chamada espessura equivalente de ar “Sd”. Esta grandeza indica
qual a espessura que deve ter a camada de ar, para que tenha a
mesma resistência à permeabilidade ou difusão do material em exame.
Se a película de uma pintura apresentar o “Sd” = 2,0m significará que
esta se oporá à passagem do vapor de água, como uma camada de ar
com a espessura de 2,0 m. A espessura equivalente de ar é, portanto,
assim indicada:

Sd = µ x S (m)
Para as pinturas, dependendo do tipo de tinta e da quantidade de
camadas, a espessura “S” do filme pode variar entre 80 a 100
micrometros, para as pinturas lisas, e de 1,5 a 2,0 milímetros, para as
tintas definidas como texturizadas ou revestimentos decorativos ou
plásticos.

Uma pintura ou revestimento pode ser considerada

“difusiva”, quando aplicada com a determinada espessura, apresentar
o valor de “Sd” inferior a 1,40m.

•

FATOR DE PERMEABILIDADE À ÁGUA (HIDROREPELÊNCIA): para
que uma pintura seja considerada hidrorepelente deve apresentar o
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coeficiente de absorção à água por capilaridade w (kg/m² h0,5)8, menor
possível,

o qual, de acordo com Künzel

(1976) e

pela

Norma

DIN 1804-3, deve ser inferior ou igual a 0,5 kg/m2 h 0,5. 9
Existe na Europa o propósito de classificar o coeficiente de absorção à
água em três categorias, em função dos índices pluviométricos e do
regime dos ventos.

Tipo A

w < 0.1 kg/ m² h0,5

Tipo B

0.1 < w < 0.5 kg/ m² h0,5

Tipo C

w > 0.5 kg/ m² h0,5

Quadro 5. Classes de valores do coeficiente de absorção
de água por capilaridade w.

Após varias experiências, Künzel (1976), formulou os seguintes
requisitos, para obter sistemas de proteção adequadas à fachadas:

ABSORÇÃO À ÁGUA POR CAPILARIDADE (w )

< 0,5 kg / (m² x h

0,5

)

< 2,0 m (Künzel) e
RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR (Sd)

< 1,4 m (Norma Europea
- EN - ISO 7783-1)
DE ESPESSURA EQUIVALENTE A
UMA CAMADA DE AR.

PRODUTO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA POR
CAPILARIDADE (w) PELA RESISTÊNCIA À

0,5

< 0,1 kg / (m h

)

DIFUSÃO DO VAPOR (Sd )
Quadro 6. Requisitos para adequada proteção das fachadas contra umidade (DIN 4108-3)

8

O coeficiente de absorção à água w multiplicado pela raiz quadrada do tempo, expressa a função
M = w/t que representa a quantidade de água absorvida por capilaridade pela superfície molhada (por
exemplo pela chuva)
9
A permeabilidade ao vapor de água é determinada conforme a Norma DIN 53122 ou UNI 9396 e é
expressa em g/m² 24h.
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Estes valores podem ser definidos matematicamente, pela expressão

RESISTÊNCIA A DIFUSÃO DO VAPOR

hiperbólica, que gera o gráfico a seguir:

w

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

Figura 38. Gráfico da resistência à difusão do vapor (Kunzel, 1976)

No gráfico acima (figura 38), é possível identificar a região hachurada,
que representa os valores aceitáveis de funcionamento, tanto para paredes como
para revestimentos (baixa resistência à difusão de vapor). Acima do valor 2,0m de
resistência à difusão do vapor (w x Sd), teremos revestimentos de baixa
permeabilidade, não transpirantes ou não difusivos.
Os índices w e Sd são obtidos por meio de ensaios, ou encontrados na
Norma DIN 52617 (w) e DIN 52615 (Sd).

4.4 Prevenção das patologias da pintura

Todo material é parte integrante do meio ambiente; por isso, interage
com este, sofrendo transformações.

As condições ambientais e a presença de
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elementos

físico-químicos

podem

ajudar

no

processo

de

deterioração,

proporcionando condições que permitam, inclusive, a proliferação de organismos
biológicos agressivos e indesejados.
O desempenho da tinta, além da suas próprias características e
qualidades físico-químicas, está relacionado aos seguintes fatores10:
a) Característica arquitetônica e construtiva da edificação.
b) Características dos ambientes de uso e ocupação da edificação.
c) Tipo de acabamentos e o preparo da superfície a ser pintada.
d) Exposição climática da região em que está submetida a edificação.
e) Tipos de umidade.
f) Infiltrações de água.
g) Ação dos diversos sais como carbonatos, sulfatos, nitritos e nitratos.
h) Ação química das fezes dos pássaros.
i) Facilidade de aplicação e manutenção da pintura.
j) Tipo e técnicas de aplicação.
m) Condições atmosféricas de aplicação.
a) Características arquitetônicas e construtivas da edificação: uma edificação
construída com materiais e técnicas antigas, apresentando paredes mais espessas,
compostas por tijolos maciços ou pedras, sem a adequada impermeabilização, com
a argamassa de assentamento e de revestimento sem contato com o anidrido
carbônico (para que a carbonatação seja completada), terá maior concentração de
água incorporada nos seus materiais, em relação a outras construções, mais
modernas, com estruturas de concreto armado, mais esbeltas e mais ventiladas,
pela possibilidade da execução de vãos maiores de janelas, tendo assim, menor
necessidade de transpiração11 dos seus materiais.
Também, condições melhores para a conservação da pintura podem
ser obtidas em uma construção com os acabamentos externos texturizados e
características arquitetônicas dotadas de detalhes construtivos que exerçam a
função de proteção da edificação. Estes, ao evitar a penetração, o acúmulo e o
10

A maioria das patologias que ocorrem na construção civil são decorrentes de falhas de projeto e
inadequado planejamento.
11
TEDESCHI, G., Silicati: La pintura murale per il recupero dei centri storici. Dossier Convegno ´83.
Editora GBP Milano . S.D.
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escorrimento de água nas superfícies da edificação, contribuem para que haja maior
dissipação das águas incidentes das chuvas. Dentre estes elementos arquitetônicos,
podem ser citados:
- saliências ou molduras intermediárias nas paredes, que compõem as
fachadas, ou que servem de proteção dos vãos de portas e janelas;
- beirais longos, proteção e acabamentos dos mesmos, proteção de
platibandas e muretas expostas às intempéries, observando caimentos e
características físicas e mecânicas dos materiais envolvidos;
- previsão e solução da interferência dos vários tipos de acabamento nas
paredes externas, com relação à rugosidade e ao poder de
estanqueidade, transpiração e dilatação.
- execução de pingadeiras de forma tecnicamente correta e em locais
apropriados;
- previsão de juntas de dilatação e ou movimentação e união entre
materiais diferentes (dessolidarização), em formato, desenho e em locais
adequados;
- o tratamento das próprias juntas, observando-se o tipo, as solicitações e
o fator de forma, para a adequada vedação das mesmas, com materiais
capazes de proporcionar a estanqueidade e o acompanhamento das
movimentações entre as partes envolvidas;
- a escolha das cores, tonalidades e brilho da pintura, pois as cores mais
escuras proporcionam maior retenção de calor, refletindo na temperatura
das superfícies, acentuando a diferença térmica em caso de variações
climáticas, em função do horário de insolação, de chuvas e ventos.
b) Características dos ambientes, de uso e ocupação; pois dependendo do
tipo de ambiente, de sua utilização, do usuário, com suas relativas atividades e
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costumes, pode haver diferenciados teores de umidade e desgaste da pintura. Em
uma edificação de uso escolar, por exemplo, as salas de aula frequentadas por
crianças, terão suas paredes sujeitas a um maior desgaste do que se fosse
frequentada por adultos; nas indústrias, tanto pelo tipo de atividade desenvolvida,
como pelos materiais e pelos processos de produção utilizados, além da
possibilidade de apresentar maior teor de umidade, o desgaste das paredes é,
geralmente, maior que em uma residência.
c) Tipo de acabamento e o preparo da superfície a ser pintada: via de regra,
as falhas existentes na pintura ocorrem na interface da película da tinta com o
substrato de aplicação ou na própria película12.

Por isso, os acabamentos da

superfície a ser pintada devem ser executados de forma a garantir estabilidade,
isenção de poeiras, graxas, óleos, umidade, ausência de mofos e porosidade
adequada, para permitir a total e contínua aderência da camada da pintura e, ou de
sua interação. Além disso, a tinta deve apresentar compatibilidade com os materiais
do substrato ou base a ser pintada.
d) Exposição climática da região a que está submetida a construção: em
regiões mais próximas ao mar existe maior presença de sais (sulfatos, magnésio e
cloretos) no ar, que têm a capacidade de provocar o efeito indesejado, denominado
de “eflorescência”13 e tensões internas aos materiais, que podem levar a fissuras.
- os sulfatos14, com a presença da água, cristalizam-se, resultando no
aumento de até 40% a mais do seu volume, promovendo um acréscimo
de tensões na alvenaria, no concreto e no substrato;
- os cloretos são sais que derivam do ácido clorídrico, principalmente, de
sódio (NaCl), que, no estado natural não são higroscópicos mas,
combinando-se com outros sais (principalmente com os sulfatos),
12

UEMOTO, K.L., HEHL, W.C. (1988).
A eflorescência é causada pelos sais solúveis, pela presença de água e pela pressão hidrostática
capaz de proporcionar a migração da solução para a superfície.
14
Para D´Orazio (1999) os sulfatos são sais derivados do ácido sulfúrico (H2SO4) encontrados
frequentemente nos materiais de construção, quando ainda em estado natural ou nas águas do sub
solo. O ataque dos sulfatos se da principalmente sobre o aluminato tricálcico do concreto hidratado
(3CaOAl2O3), provocando a formação da etringite, e sobre os silicatos calcíticos hidratados, com a
formação da taumasite.
13
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passam a ser, absorvendo a água da umidade e do vapor atmosférico
(Gasparoli 15);
- se a construção estiver localizada em região industrial, altamente
poluída16, sofrerá a ação de fumaças e vapores ácidos, provocando
agressões nos seus elementos;
- se a edificação ficar próxima de vias com muito tráfego de veículos, terá
nas suas paredes a possibilidade da presença de nitratos17 formados
pelos gases exalados pelos motores destes.
- a forma e altura da edificação, passíveis de pressões flutuantes do vento;
- a orientação das fachadas que condiciona a relação da taxa de umidade
das paredes externas da edificação. As fachadas mais ensolaradas têm
secagem mais rápida e temperaturas menos favoráveis à sobrevivência
de agentes biológicos, enquanto as fachadas menos expostas aos raios
solares, sujeitas a ventos dominantes e úmidos, apresentam maior taxa
de umidade, em função da ação da água na atmosfera, do efeito de
condensação nos ambientes e de sua temperatura, favorecendo, assim,
o surgimento e proliferação de mofos e fungos18.

Outrossim, a

disposição da edificação, com relação aos edifícios e vegetação arbórea
ao seu redor, podem canalizar ventos úmidos ou quentes, ajudar na
velocidade destes e na ação de pressão do vento na água de chuva
sobre as superfícies da construção;
- a ação térmica causada pelas alterações de temperatura, ao longo do
dia e da noite, na passagem do dia para a noite, nas estações do ano e
15

GASPAROLI, P. Le superfici esterne degli edifici. Degradi, criteri di progetto, tecniche di
manutenzione. Florença: Alínea, 2002.
16
Um dos principais responsáveis pelo aparecimento de manchas nas superfícies das fachadas é a
fuligem, componente principal da fumaça.
17
São sais formados pelo ácido nítrico (HNO3), resultante do dióxido de nitrogênio (NO2) que se
forma pela queima dos combustíveis fósseis nos motores dos automóveis.
18
O desenvolvimento dos micro-organismos que depende, entre outros, de fatores como a
temperatura, o pH, luz, umidade e condições nutritivas, pode provocar alterações estéticas na pintura,
como manchas e até a sua deterioração.
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durante a própria execução da obra, provocam esforços diferenciados
nos vários componentes e, por conseqüência, na estrutura, os quais se
manifestam em tensões que podem provocar deformações, rupturas, ou
mesmo resultar no surgimento de fissuras;
- a radiação solar que contém os raios ultravioletas, responsáveis pela
variação da temperatura e pela oxidação (quebra) das macromoléculas
orgânicas que formam determinado tipo de películas das tintas e pela
solidez à luz dos pigmentos, que podem sofrer alterações de
tonalidades.
- a ação mecânica do vento (que pode levar partículas de poeira ao
choque contra as paredes), da água de chuvas19, dos executores da
obra e dos usuários, desgastam as superfícies da edificação. Na sua
utilização, a construção pode receber vários tipos de agressões, que
podem deteriorar a pintura.
e)

Tipos de umidade:
- Umidade do solo: definida como umidade ascendente, devida
basicamente ao fenômeno físico da capilaridade, que introduz e
difunde a umidade nos elementos construtivos da construção. Este
fenômeno se manifesta de forma contrária à lei da gravidade, pois, de
acordo com esta lei, um líquido em dois vasos comunicantes,
permanece no mesmo nível.

Porém, quando um dos dois vasos

apresenta o diâmetro de pequenas dimensões20, denominados de
capilares, o líquido no vaso mais estreito sobe mais, de forma
inversamente proporcional à sua seção, em função das forças de
coesão entre paredes do vaso e as moléculas da água. Assim, quanto
mais estreito for o vaso, maior será a altura que o liquido atingirá. De
acordo com estudos elaborados sobre o assunto, o nível pode
19

As chuvas de pequenas intensidades favorecem a ancoragem das partículas nas fachadas dos
edifícios, face ao elevado teor de umidade, enquanto as chuvas de maior intensidade favorecem a
lavagem do revestimento das fachadas.
20
-3
-7
Com raios dos poros entre 10 a 10 m.
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aumentar com temperaturas21 mais baixas e na presença de sais
(D´Orazio, 1999).

Esta água pode ter origem da percolação da água

de chuva, da irrigação, ou de água dispersa acidentalmente no subsolo
(poços, reservatórios, tubulações vizinhas) ou de lençol freático.
- Umidade atmosférica: a atmosfera em volta da construção contém
certa quantidade de água, geralmente indicada em porcentual com
relação à quantidade que pode saturar o ar, na mesma temperatura.
Para cada temperatura existe um determinado grau higrométrico do ar.
Por isso, a uma determinada temperatura, quanto mais úmido estiver o
ar, mais facilmente chegará ao grau de saturação ou condensação. Por
tal razão, em um ambiente úmido e sem muita ventilação, será mais
fácil chegar à condensação, como nas paredes voltadas para o Sul e
Sudoeste, pouco expostas ao sol (região Sudeste do Brasil).
- Umidade por condensação: produzida pelo vapor existente no próprio
interior da edificação, em ambientes como banheiros, cozinhas,
dormitórios, salas etc., a qual entra em contato com superfícies com
temperaturas mais baixas, condensando-se, formando gotas de água,
que podem favorecer o desenvolvimento de microorganismos.
- Umidade das intempéries: decorrente da ação da chuva, que penetra
horizontalmente nas paredes, em função da ação de pressão do vento,
da capilaridade dos materiais, do atrito superficial e, por eventuais
defeitos construtivos no telhado, nas calhas, juntas de dilatação, dos
desníveis entre planos e pisos da edificação, das emendas entre
materiais diferentes. Nas paredes externas, a água infiltra melhor entre
as fiadas de argamassa dos materiais que a compõem, pois, a
argamassa de assentamento é, via de regra, um dos componentes que
apresentam

mais

rápido

envelhecimento

e

deterioração,

com

conseqüente perda de rigidez e coesão.
21

Kettenaker (1999), sobre o efeito da ventilação dos ambientes, afirma que a secagem das paredes
acontece inicialmente na parte mais alta, perto do teto, enquanto que abaixo da línea de demarcação
da região manchada pela umidade, pelo fato da água evaporada provocar o aumento da água
absorvida proveniente do solo, a umidade presente permanece constante.
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Nas regiões urbanas e industriais, a água de chuva mistura-se aos
poluentes presentes na atmosfera, principalmente com os óxidos de
nitrogênio (NO, NO2 e NO3) e com o anidro sulfuroso ou dióxido de
enxofre (SO2), causando a chamada “chuva ácida” (Helene, 1988;
Gasparoli, 2002). O componente principal desta chuva é o ácido
sulfúrico (H2S), que, absorvido pelos poros por capilaridade, ou por
microfissuras existentes no concreto, provoca a oxidação das
armaduras, Esta oxidação provoca a expansão do aço (que pode
aumentar até 8 vezes seu diâmetro), provocando esforços que levam à
ruptura do concreto, permitindo, por conseqüência, a penetração de
água e acelerando, assim, o fenômeno da corrosão (Helene, 1988).
f) Infiltrações de água: são auxiliadas também pela presença do
destacamento entre os componentes da edificação, em função das variações
térmicas, das pequenas movimentações provocadas pelas tensões de ações de
recalques diferenciado nas fundações, de empuxos existentes nos vão de janelas e
portas e pelas vibrações provocadas pelo trafego de veículos, entre outros fatores.
g) Ação dos diversos sais como carbonatos, sulfatos, cloretos, nitritos e
nitratos: estes sais podem estar presentes nos próprios materiais ou introduzidos
durante a construção na água da argamassa, do concreto, da pintura etc, ou ainda
transportados pelas águas subterrâneas, pela água de chuva, pela umidade e
poluição do ar, por falhas em tubulações hidráulicas, telhados e calhas, etc.
A ação da água dissolve os sais e a pressão hidrostática faz migrar a
solução para a superfície, na qual, por evaporação, se forma o depósito salino. Este
efeito, definido como eflorescência, altera o aspecto visual da área atingida,
podendo até provocar danos significativos.
No quadro 7 são indicados os sais mais comuns na eflorescência, com a
respectiva solubilidade em água e a fonte provável para o seus surgimento (Uemoto,
1988).
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CARBONATO

HIDRÓXIDO

SULFATO

CLORETO
NITRATO

FÓRMULA
QUÍMICA

DE CÁLCIO

Ca CO3

DE MAGNÉSIO

Mg CO3

DE POTÁSSIO

K2 CO3

DE SÓDIO

Na2 CO3

DE CÁLCIO

SOLUBILIDADE
EM ÁGUA

POUCO
SOLÚVEL

FONTE PROVÁVEL
- Carbonatação da cal lixiviada
da argamassa ou concreto e de
argamassa de cal não
carbonatada.
- Carbonatação da cal lixiviada
da argamassa de cal não
carbonatada.

MUITO SOLÚVEL

- Carbonatação dos hidróxidos
alcalinos de cimentos de
elevado teor de álcalis.

Ca(OH)2

SOLÚVEL

- Cal liberada na hidratação do
cimento.

DE CÁLCIO
DESITRADATO

CaSO4
2H2O

PARCIALMENTE
SOLÚVEL

- Hidratação do sulfato de cálcio
do tijolo.

DE MAGNÉSIO

MgSO4

SOLÚVEL

DE CÁLCIO

Ca SO4

PARCIALMENTE
SOLÚVEL

- Tijolo
- Água de amassamento.

DE POTÁSSIO

K2 SO4

DE SÓDIO

Na2 SO4

DE CÁLCIO

Ca Cl2

DE MAGNÉSIO

Mg Cl2

DE POTÁSSIO

K NO3

DE SÓDIO

Na NO3

DE AMÔNIO

NH4 NO3

- Reação tijolo-cimento,
agregados, água de
amassamento.
MUITO SOLÚVEL

- Água de amassamento.
- De origem orgânica, em solo
adubado ou contaminado.

Quadro 7. Natureza química das eflorescências.
(UEMOTO, K. L. – Patologia: danos causados por eflorescência. 1988 p.561).

g) Ação química das fezes dos pássaros: contêm bactérias e são
extremamente

ácidas,

agredindo

os

acabamentos,

provocando

manchas,

colaborando no depósito e na adesão de substâncias orgânicas que formam a
chamada “película verde”.

Esta camada favorece a adesão de poeira e o

desenvolvimento de micro-organismos que atacam tanto a pintura como o substrato.
i) Facilidade de aplicação e manutenção: como todo material, é preciso, de
forma constante e periódica, proceder à manutenção da pintura. Para isso é
necessário utilizar produtos e procedimentos adequados de forma a não agredir o
acabamento, ao invés de proceder à sua limpeza e preservação.
l)Tipo e técnicas de aplicação: é imprescindível que o aplicador conheça o
tipo de acabamento da superfície em que será aplicada a pintura e que tenha
domínio das características e técnicas da mesma. Desde antigamente, existia o
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pintor que decorava as paredes das cavernas e, depois, os sarcófagos, os
monumentos e os grandes palácios22. Cada técnica de pintura era executada pelo
respectivo tipo de mão-de-obra, quais sejam:
- O caieiro ou caiador (termo que significava aplicador do leite de cal),
mais tarde pintor de alvenaria, que preparava as tintas e executava o
serviço de pintar as superfícies das paredes internas e externas das
edificações. Este profissional era conhecedor das várias fórmulas e
técnicas de aplicação das tintas.
- O estucador, ou tingidor, que além de conhecer as fórmulas e
técnicas de pintura, tinha conhecimento e dotes artísticos para elaborar
estuques ou imitar os veios das madeiras o dos mármores.
- O pintor artista, hoje definido como artista plástico, que conhecia as
fórmulas e técnicas de pintura, aplicando-as nas suas obras de criação
artística, de cunho pessoal.

A pintura artística foi bastante

desenvolvida nas edificações até o século XIX, quando foi sendo
esquecida, por novos conceitos estéticos e econômicos, originados da
industrialização e do desenvolvimento das tintas derivadas da
petroquímica.

Com o advento da industrialização das tintas, que

oferece várias opções de produtos e cores, para qualquer tipo de
substrato, passou-se a ter a idéia de que, com um produto de
qualidade, pronto e fácil de ser aplicado, qualquer um poderia executar
o serviço do pintor na construção. Hoje, face às inúmeras patologias
surgidas, este conceito já é questionado pelo consumidor mais
esclarecido e, por isso mais exigente.
m) Condições atmosféricas de aplicação: na aplicação da tinta, é necessário
observar as condições climáticas e atmosféricas do local.

De forma geral, os

produtos diluíveis em água são muito dependentes da temperatura, assim como, a
Rosa Leone Augusto, no seu livro La tecnica della pintura daí tempi preistorici ad oggi, escreveu a
este respeito: “...E a pintura tem um lado profissão, uma profissão delicadíssima, que a primeira vista
parece bastante simples, mas que na verdade é muito complexa, na qual é preciso o domínio e
familiaridade com esta..” – p.8
22
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índices elevados de umidade relativa do ar. Altas temperaturas podem provocar a
evaporação rápida dos solventes; já a elevada umidade relativa pode provocar
esbranquiçamento ou manchas da pintura.
Os problemas mais comuns que podem ocorrer na pintura acham-se
descritos no quadro 8, a seguir:
EFEITO

CAUSA PROVÁVEL

BOLHAS

- Utilização da massa corrida à base de PVA em superfícies de paredes externas.
- Contaminação da superfície por poeira, umidade, falta de transpiração.
- Aplicação de tinta nova sobre a velha, a qual umedece e dilata.
- Aplicação de camada excessiva com retenção do solvente na película.

CRATERAS

- Contaminação da superfície de fundo por graxas, óleos e silicone.

DESCASCAMENTO

- Aplicação de tinta, à base de PVA, sobre fundo que teve aplicação à base de cal
(A camada de tinta anterior é atacada quando da aplicação da nova demão).
- Uso de diluente inadequado.

DESAGREGAÇÂO

- Destruição da película da pintura, que se esfarela, destacando-se da superfície
juntamente com partes do reboco. (tinta aplicada antes do reboco estar curado prazo de 28 dias).

SAPONIFICAÇÃO

- Manchas na superfície pintada.
- Descascamento da superfície pintada com tinta PVA - Causada pela alcalinidade
da cal o do cimento que compõem o reboco.
- Retardamento indefinido da secagem de tintas à base de resinas

alquídicas (esmaltes e tintas a óleo)

MANCHAS BRANCAS
/EFLORESCÊNCIA

ENRUGAMENTO

- Manchas causadas pela aplicação da pintura sobre o substrato ainda úmido.
(A eliminação da água se dá por evaporação, que arrasta materiais alcalinos
solúveis, que provocam a mancha).
- Excessivo carregamento de tinta na demão.
- Falta de tempo de espera de secagem entre as demãos de tinta.
- Exposição ao sol na aplicação.
- Secagem forçada.

PERDA DE ADESÃO

- Preparação inadequada da superfície.
- Escolha incorreta da tinta.
- Diluição inadequada
- Contaminação da superfície
- Superfície muito lisa.

SECAGEM
IRREGULAR

- Aplicação de camada excessiva por demão.
- Diluente inadequado.
- Condições climáticas inadequadas.

FALTA DE
ALASTRAMENTO

- Diluição insuficiente do acabamento.
- Diluente inadequado.
- Temperatura da superfície elevada.

TRANSPARÊNCIA

- Falta de cobertura da tinta.
- Falha na agitação.
- Diluição demasiada.

MANCHAS ESCURAS

- Falta de transpiração adequada.
- Presença de mofo.

MANCHAS DE CHUVA

- Escorrimentos ou pingos em paredes recém pintadas sob chuva.

Quadro 8. Patologias mais frequentes da pintura.
(Adaptação do MANUAL DE PINTURA SUVINIL – Glasurit do Brasil Ltda., 1988)
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5 SUBSTRATOS E ACABAMENTOS

A superfície sobre a qual a pintura é realizada tem importância
fundamental para o resultado final desejado. Os materiais, os ligantes e as técnicas
utilizadas para a execução, tanto do suporte como da superfície de acabamento ou
substrato, a relação de ligação e funcionamento com a estrutura da edificação, seus
desenhos arquitetônicos e seus vãos são elementos integrantes das características
construtivas, que podem refletir sobre a conservação e, portanto, sobre a
durabilidade da pintura.
A camada de revestimento da parede, pode ser classificada em :
• Revestimento de argamassa1 ou argamassado
• Revestimento não argamassado
O revestimento, também definido como substrato das paredes, que
recebe a pintura como acabamento final, é, via de regra, executado com argamassa.
Nessa etapa da construção a camada de argamassa é destinada a
eliminar ondulações, regularizar a superfície de maneira a dar aspecto estético de
qualidade, auxiliar na higiene do ambiente, no isolamento termo-acústico, proteger
as partes que compõem a alvenaria e a estrutura de eventuais choques mecânicos,
fogo e umidade. A qualidade desta argamassa depende, não só das características
de cada um dos componentes2, mas, também, da justa proporção e adequada

1

Argamassa: mistura de um ou mais ligantes orgânicos ou inorgânicos, agregados, cargas, aditivos
e/ou adjuvantes. Pode ser de diferentes tipos e formulações.
2
A NBR 7200/98 define argamassa inorgânica como a mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s),
aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos e adições, com propriedades de
aderência e endurecimento.
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mistura entre os mesmos elementos, além de sua correta aplicação3 e adequada
espessura4.
Atualmente, dependendo do caso, são executadas duas camadas de
preparo de base, quais sejam:

- ENCHIMENTO DE REGULARIZAÇÃO: é uma camada de regularização e
ou enchimento executada, quando necessário, para paredes que apresentam falta
de prumo, vazios e fortes ondulações.

A adesão das outras camadas de

revestimento na parede depende muito das técnicas de aplicação e dosagem dos
materiais utilizados. As diversas literaturas técnicas recomendam que apresente no
máximo 2,5 cm, para evitar seu destacamento ou o surgimento de fissuras.

- CHAPISCO: é formado por argamassa de cimento e areia grossa, na
proporção de 1:3 ou 1:4, aplicado em uma única demão, de maneira irregular e
muito fina, em alvenarias de qualquer tipo de tijolos, blocos cerâmicos e de concreto,
superfícies de concreto, e outras, visando promover a adequada rugosidade, para
melhorar a aderência na aplicação e conseqüente fixação do revestimento, que só
poderá acontecer após o prazo de 72 horas.

Para o substrato destinado a receber a pintura como acabamento final,
de forma geral, são executadas duas camadas de revestimento com argamassa,
quais sejam:

- EMBOÇO: é a camada de argamassa com espessura máxima de 0,5 cm,
com a função de regularização final da superfície. Em muitos casos, acaba sendo a
última e definitiva camada, definida, assim, de acabamento rústico. É constituído de
cimento, cal e areia, devendo ser executado somente após todas as tubulações,
eletrodutos, batentes, contra-marcos e outros acessórios terem sido embutidos ou já
fixados. Caso haja necessidade de executar uma camada com espessura maior, o

3

A execução da argamassa é regulamentada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. NBR 7200 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas –
procedimentos. Rio de Janeiro, 1998.
4
A NBR 13749/96 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – define as
espessuras admissíveis para o revestimento de argamassa.
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emboço deve ser efetuado em etapas de camadas (chapadas) com espessuras
menores, em intervalos mínimos de 16 horas, entre cada uma delas. Seu
acabamento, de acordo com o resultado final desejado, pode ser executado com a
desempenadeira de madeira, aço ou com feltro.

- REBOCO: é a última camada, que pode ser aplicada após o período
mínimo de 7 dias após a execução do emboço, com a função de deixar a superfície
acabada. No Brasil é costume aplicar uma única camada de 0,5 cm de espessura.
Em vários países europeus são aplicadas duas camadas bem mais finas, para evitar
o fenômeno da retração, que provoca pequenas fissuras. Os antigos romanos
chegavam a aplicar, de acordo com relatos de Vitruvio, principalmente para obras
importantes, até seis camadas, sendo a última uma verdadeira película. Na última
camada, no caso de paredes internas, ao invés da argamassa, pode ser aplicada
uma camada de gesso. O reboco pode, ainda, vir a ser trabalhado de diferentes
maneiras, tendo os vários tipos de acabamentos efetuados durante a sua execução,
com a argamassa ainda fresca e molhada, por meio de ferramentas apropriadas,
que imprimem determinadas texturas na superfície, tais como:

- CAMURÇADO ou FELTRADO: acabamento obtido friccionando-se uma
esponja, ou desempenadeira com espuma, por meio de movimentos circulares,
proporcionando uma superfície regular e lisa, própria para receber pinturas do tipo
mineral e formadoras de películas.

- REBOCO IMPERMEÁVEL: é executado com argamassa de cimento e
areia, com adição de aditivo impermeabilizante, podendo ser executado com
acabamento parecido com a barra lisa.

- REBOCO HIDRÓFUGO: é executado com a adição na composição do
reboco, de produtos hidrofugantes. Este tipo de revestimento tem ação de impedir a
penetração das águas incidentes de chuva.

- BARRA LISA DE CIMENTO OU CIMENTO QUEIMADO: é um
revestimento formado por argamassa de cimento e areia fina e peneirada, na

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

59

proporção de 1:3 ou 1:4. Sua aplicação pode ocorrer, tanto para substratos de
argamassa, como de concreto.

Ao ser aplicada, sua espessura deve ser de

aproximadamente de 3 a 4 mm, devendo ser tratada com desempenadeira, para se
obter a espessura de 2 ou 3 mm, no máximo.

Seu acabamento é feito com a

desempenadeira, lançando-se pó de cimento e água esborrifada por uma broxa,
incrustando a nata, alisando a superfície, o que caracteriza a queima do cimento.

- MASSA RASPADA OU REBOCO RASPADO: é formado por areia
quartzosa, cimento ou cimento branco, com a adição de pigmentos naturais
minerais. Sua espessura mínima é de 3 mm e a máxima, de 5mm. A sua execução
deve ser definida por painéis ou panos, de forma contínua e sem emendas,
apresentando juntas entre estes, por meio da colher de pedreiro ou fitas adesivas.
Após aproximadamente 2 horas da aplicação da argamassa, é executado o
acabamento, por meio da passagem de um pente de aço ou lâmina de serra, com
remoção da parte superficial do reboco. A seguir procede-se à lavagem da área
retirando o pó que ficou solto do processo de raspagem.

- GRAFFIATO ou GRAFFITO: uma vez acabado o reboco, é passada uma
escova de aço, raspando a superfície, provocando o efeito definido de graffiato (do
italiano graffiare, que significa aranhar, raspar), de aspecto rústico, apresentando
ranhuras em baixo relevo, que podem ser aplicadas nas direções verticais,
horizontais, diagonal, em “L” ou circular. Também, conforme a técnica mais
tradicional, a raspagem pode trazer parcialmente à tona um estrato, previamente
preparado, logo abaixo do próprio reboco, geralmente de outra cor.
- MASSA CORRIDA: Atualmente, uma das formas mais utilizadas para o
nivelamento das paredes, possibilitando um acabamento liso.
Pode ser à base de polivinila (PVA) para paredes internas e massa
formulada à base de resinas acrílicas para as superfícies externas.

Em função da exigência do produto personalizado, que atenda a
desejos individuais do consumidor, o qual procura, cada vez mais, soluções

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

60

funcionais, estéticas e criativas, podem ser aplicados outros tipos de acabamentos,
muitos dos quais, utilizados desde a antiguidade. Estes, definidos genericamente
como “pinturas ou acabamentos texturizados” ou “acabamentos decorativos”,
apresentam, via de regra, melhor desempenho ao envelhecimento, com relação ao
sistema de pintura liso. Entre eles podem ser citados:

- ESTUQUE, que nestes últimos anos voltou a ser utilizado, por ser um
material facilmente moldável e apresentar aspecto estético decorativo diferenciado.
Este tipo de revestimento é utilizado para decorar paredes e teto dos edifícios, que
são valorizados pelos efeitos de alto e baixo relevo, pintura e até verdadeiras
esculturas (Figuras 39 e 40).

Figura 39. Palácio Doria do Príncipe - Genova (Itália)
Loggia degli eroi: vista da superfície da cúpula, em estuque.

Figura 40. Palácio Doria do
Príncipe - Genova (Itália)
Detalhes em estuque
http://www.palazzodelprincipe.it/loggiaeroi_relazionetecnica.asp

É uma técnica de revestimento milenar; de fato, existem na ilha de
Malta, nas ruínas de Tarxien, restos de estuque e decorações que podem ter sido
executados entre 3.000 e 2.550 a.C. Há também, outros testemunhos da antiga
população dos Elamites (população do Iran meridional), datados de 2.000 a.C.,
assim como, do mesmo período, podem ser encontrados vestígios desta técnica na
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ilha de Creta. A utilização do estuque foi uma técnica transmitida da civilização
oriental para a ocidental, aprimorada pelos gregos, etruscos e, depois, pelos
romanos. Antigamente, por estuque, entendia-se uma argamassa a base de cal
extinta, com a função de aglomerante, areia e, eventualmente, pó de rocha ou de
mármore, na qualidade de carga e colaborador na adesão da pintura ao substrato.
Este composto tinha a prerrogativa de ser moldável e colorido na obra, durante o seu
endurecimento, técnica esta, bem próxima do afresco. Hoje, o termo “estuque” é
utilizado indicando, indistintamente, aquele em que se utiliza a cal extinta ou o
gesso, ou os dois materiais, misturados nas mais diversas proporções. O gesso,
utilizado em técnicas de revestimentos no antigo Egito, continuou sendo utilizado no
oriente, até que os árabes levaram para o Sul da Itália e na Península Ibérica, a
técnica de elaboração de peças pré-moldadas, extremamente rebuscadas imitando
folhas, flores animais, que definiram o estilo “arabesco”. O gesso foi utilizado ainda,
na época barroca, para decorar coifas de lareiras e paredes de salões, com peças
reproduzindo os emblemas ou escudos das famílias da alta nobreza. Voltou a ser
utilizado em larga escala no século XIX, por ser mais prático, sendo facilmente
utilizado para a confecção de peças pré-moldadas e sucessivamente coladas. Na
verdade, são técnicas com procedimentos e resultado estético completamente
diferente.

Já Vitruvio (27 a.C.), com relação a execução do estuque, alertava :

“... não se deve misturar gesso, mas sim executá-lo com pó de mármore” 5
Outro grande teórico da arquitetura, Giorgio Vasari6, na sua obra Le
Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori, Introduzione III: De la pittura,
narrando o trabalho do famoso estucador, Giovanni da Udine7, escreveu:
...Finalmente feito esmagar lascas do mais branco mármore, que fosse
possível encontrar, reduzido a pó fino e filtrando-o, a misturou com cal de
travertino branco, achou que desta forma era executado, sem dúvida
nenhuma, o verdadeiro estuque antigo...

5

VITRUVIO, M. P. De architectura. Libri X. Roma: Kappa, 2.002. 415p.
Vasari Giorgio (nascido na cidade de Arezzo, Toscana, em1511 e falecido em Florença em 1574) foi
um dos maiores críticos, historiador, artista e arquiteto do Renascimento, em 1550. Escreveu a
coletânia Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori, Importante referência da técnica da arte
da época.
7
Giovanni Nanni ou Giovanni de' Ricamatori, conhecido como Giovanni da Udine (Udine, 1487 Roma, 1564).
6
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A técnica do estuque foi mais tarde retomada em diversos países como
Alemanha (talvez de onde deriva seu nome stukki = pedaço, peça, crosta), França e
em várias regiões da Itália, onde se sobressaíram os famosos “estucadores” de
Veneza, artesãos que passaram a técnica de pai para filhos, instituindo, inclusive,
verdadeiras escolas para aprender esta técnica e aperfeiçoá-la8.
A técnica do estuque veneziano, assim como na Roma9 Antiga, previa
até seis camadas. Nas três primeiras podiam ser utilizados pó de rochas, areia e
restos de cerâmica misturadas com a cal extinta e pozolana10 (importada da ilha de
Santorine, na Grécia); as três últimas camadas eram executadas com pó de
mármore, misturadas com pigmentos derivados das terras locais, para conferir a cor
e vidro triturado, para maior brilho. Podia ainda, ser pintado com a camada final
fresca, sendo, neste caso, os pigmentos da pintura, misturados com uma solução de
água e sabão11.

Quando era efetuada a pintura com a camada final seca, os

pigmentos eram dissolvidos com óleos de terebintina. As figuras 41 e 42 ilustram
este tipo de acabamento.

Figura 41. Paredes revestidas com
estuque veneziano (Foto catálogo Oikos)

Figura 42. Paredes revestidas com
estuque veneziano (Foto catálogo Oikos)

8

O estuque veneziano atingiu o seu máximo esplendor no século XVIII e atualmente a técnica do
estuque veneziano é ensinada na Escola Européia de estuque veneziano.
9
O estuque veneziano é também chamado de “estuque antigo” ou “estuque romano”.
10
A pozolana natural é composta de terra vulcânica fina, da cor vermelho escuro. Contém silício
(alumina) sob forma reativa, capaz de combinar-se com a cal em presença de água, formando um
composto com propriedade hidráulica.
11
O sabão tem a característica de conferir maior brilho à superfície acabada. O mais indicado é o
sabão de Marselha cuja componentes e fórmula foram definidos pelo Rei “Sol” Luis XIV, no século
XVII. É ainda hoje produzido artesanalmente, contendo no mínimo 70% de substâncias gordurosas,
na maioria, óleos vegetais (de azeite, coco e de vários tipos de palmeiras) e manteiga de Karitê, óleos
essenciais de lavanda, sândalo e verbena, sem substâncias sintéticas.
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Havia várias técnicas para executar o estuque, desenvolvidas
principalmente na Renascença12, quando foram utilizadas diversas substâncias para
aumentar sua resistência (quadro 9) e ao mesmo tempo retardar o endurecimento do
composto para permitir o trabalho de moldagem. Na utilização do gesso como
aglomerante, eram incluídas substâncias orgânicas como estopa e outras contendo
tanino, que tem peso molecular elevado e age como colóide, retardando o
endurecimento e melhorando a sua resistência13.

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO

SUBSTÂNCIA
ÁGUA DE CEVADA

AMILÁCEOS

COLA DE AMIDOS (arroz, trigo, milho)
COLA DE FÉCULA (batata, mandioca)

VEGETAL

ANIMAL

ÓLEOS

ÓLEO DE RÍCINO, ÓLEO DE LINHAÇA

RESINAS

FIGO

FRUTAS

LIMÃO, LARANJA, MEXIRICA,
AVOGADO, MANGA

ÁLCOOLIS

VINHO, VINAGRE

PROTEÍNAS

SEBO, COLA ANIMAL, SANGUE ANIMAL,
ÓLEO ANIMAL

CASEINATOS

CASEÍNA, LEITE QUALHADO, QUEIJOS
ESTRUME DE VACA
URINA ANIMAL

Eram também utilizados outros compostos formados por malta de cevada,
ovos e malta de cevada com manteiga.
Quadro 9. Substâncias utilizadas para melhorar a adesão ou
as características de resistência das argamassa.

No século XIX, em função da exigência de mão-de-obra especializada
e de longos tempos para a sua execução, principalmente na Inglaterra, se
desenvolveram técnicas utilizando o gesso como ligante.

Enquanto na arte do

estuque veneziano era utilizado raramente e em pequenas quantidades, para
executar o que era denominado de “stuccoforte”, o gesso passou a ser utilizado, em
sua substituição, por ser material de secagem mais rápida e que permitia executar o
revestimento em uma única camada.

Porém, a elevada porosidade e as

características de solubilidade, não possibilitavam a sua utilização para áreas
12

Entre as várias técnicas de estuque desenvolvidas na época as mais conhecidas são o “estuque
genovês” e o “estuque fiorentino” (de Florença).
13
TURCO, A. Il gesso. Milão: Hoepli, 1996.
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externas e para áreas submetidas à ação da umidade.

De qualquer forma, a

utilização do gesso se difundiu na Inglaterra, principalmente na execução prémoldada de molduras, rosáceas e peças esculturais para aplique, em escala
industrial, permitindo o barateamento dos custos.
Alguns autores, em suas literaturas mais recentes, entre eles Forti
(2002), classificam o estuque em três categorias:

-

estuque lustro ou brilhante: composto por 1 parte de cal e 1 ou 1,5 parte
de pó de mármore, podendo ser colorido, incluindo pigmentos naturais
minerais, dissolvidos previamente em água. Uma vez seco, é lustrado com
uma mistura de cera e sabão, passando uma chapa de ferro quente
(podendo para isso ser utilizado o próprio ferro de passar roupa). Pode
ser aplicado, também, para as áreas externas, ou áreas sujeitas à ação da
umidade, como banheiros, cozinhas etc.

-

estuque branco: formato por uma mistura de gesso e cal hidratada em
partes iguais, com a inclusão de colas (quadro 9). Podendo ser aplicado
só para interiores.

-

estuque normal: formado somente por gesso, água e cola (quadro 9).
Podendo ser aplicado exclusivamente para paredes internas.

Existem ainda outras técnicas que visavam imitar o mármore, em
função de ser um material nobre, tais como :

- BARRA LUSTRA, ou BARRA LUCIDA: é executada como um reboco
desempenado com argamassa de cal, que, após sua secagem, recebe uma camada
de aproximadamente 2mm de uma pasta formada por pó de mármore, nata de cal,
cimento branco, água e pigmentos naturais minerais, sendo aplicada da mesma
forma do cimento queimado, com uma desempenadeira de aço.

A seguir, sobre a

superfície passa-se óleo de linhaça e, posteriormente, cera de carnaúba, para ser
lustrada. Para o polimento de sua superfície é usada uma boneca de pano
esfregada energicamente. Durante a fase de queima, pode receber ainda tratamento
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artístico, por meio de óxidos de ferro diluídos em água, que por meio de esponjas ou
pena de galinha, podem formar os veios, que caracterizam os mármores. Após este
processo, a superfície resulta muito brilhante e impermeável.

- MARMORINO ou ESTUQUE LUSTRO ou PALADIANO: constituído por
uma mistura formada por cal, pó de mármore e o acabamento é efetuado
misturando-se pigmentos e substâncias aglomerantes naturais, como o óleo de
linhaça e óleorresinas.

No final, é dado o acabamento com composto de ceras de

origem animal ou vegetal, diluídas com terebintina, aquecido em banho-maria. Por
fim, sobre a camada é passado um pano de linho, também aquecido, para deixar a
superfície mais brilhante.

- ESCAIOLA : outra técnica de revestimento que surgiu para imitar o
mármore ou tipos de rochas de acabamento.

Os antigos egípcios, e depois os

romanos desenvolveram esta técnica, posteriormente guardada pelos frades, até
que no começo de 1600, na cidadezinha de Carpi, perto de Ancona, no Centro-Norte
da Itália, Guido Fassi, um artista e estudioso de diferentes técnicas de estuque, teria
redescoberto este tipo de revestimento, inicialmente utilizando motivos religiosos,
aplicada sobre a madeira, para decorar altares (Figuras 43 e 44).

Figura 43. Ancona dell'Addolorata, 1629,
Carpi, Chiesa Cattedrale.

Figura 44. Ancona dell'Immacolata, 1633,
Carpi Chiesa di San Niccolò.
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Na mesma época, de acordo com alguns historiadores, havia um artista, na
Bavária, que realizava revestimento parecido sobre tampos de mesas. Existem
também, trabalhos executados pela família Pfeiffer, na Residenz de Munique, para
fins decorativos, datados de 1607 a 1612. Da pequena cidade de Carpi, a técnica da
escaiola, rapidamente se difundiu por toda a Itália, pela Espanha, que dominava a
região Sul da península italiana, onde teve grande utilização no período Barroco e
no Norte da Europa. Mais tarde, passou a ser utilizada, principalmente com função
realmente decorativa, não só para mesas e móveis em geral, mas também para
paredes.
O material utilizado é a selenita (sulfato de cálcio bidratado), variação
mineral da gipsita [CaSO42H2O], muito branco e brilhante, que na natureza se
encontra facilmente, com o característico formato de lascas (em italiano este formato
é denominado de “scaglia”, de onde se originou o termo “scagliola”) (Figura 45).

Figura 45. Fragmentos de cristais de selenita.
Fonte: http://www.mii.org/Minerals

Estes fragmentos de rochas são colocados em um forno e submetidos à
calcinação, a temperatura de 120°C, para sua desidratação e consequente
transformação em pó.

A seguir, o pó é mais uma vez submetido à trituração e

peneirado para eliminar as partes maiores e as impurezas. Este pó, uma vez
misturado com a água, volta ao seu estado inicial de pedra, porém muito frágil; por
isso, são incluídos determinados tipos de colas, entre as quais, a própria água
utilizada para a mistura, denominada de água de cola. A coloração da superfície é

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

67

efetuada com a mesma técnica do afresco, utilizando-se os mesmos tipos de
pigmentos naturais minerais e mais algumas lacas de origem vegetal.

- GRANILITE ou GRANATINA: revestimento com a aparência do granito,
preparado com cimento branco, pedrisco de granito, pó de mármore e pigmentos
minerais. É executado em áreas de, no máximo 5 m2, com juntas de dilatação de
latão, ou outros materiais como alumínio ou plástico. Para a sua execução, procedese ao lançamento do composto, e, por meio da desempenadeira é batido para ser
pressionado no substrato, com o intuito de melhorar a sua aderência. A seguir, é
sarrafeado e desempenado. Após sua secagem, é dado o polimento com máquinas,
podendo também ter o acabamento lustro, com cera e polimento com flanela ou
boneca.
Existem, ainda, técnicas de pintura com aplicação de tinta, que podem
ter efeitos especiais, dependendo de suas formulações ou ferramentas de aplicação,
como:
- LASURA: esta técnica consiste em pintar a parede com uma tinta quase
transparente, sem esconder o acabamento do substrato, evidenciando a
granulometria do agregado. O substrato, que pode ser formado por argamassa de
areia fina peneirada, cal e cimento, ou por gesso, deve ser pintado na cor branca
(antigamente utilizava-se tinta à base de caseína e cera de abelhas). Quando seco,
aplica-se a pintura com tonalidades claras, com tinta composta por baixa quantidade
de pigmentos, resultando quase transparente.

- PINTURA ESPONJADA: conhecida também como pintura manchada ou
“broken colour”. Nesta técnica de pintura, na parede é utilizada uma esponja ou
luva, para dar efeitos manchados, semelhantes a nuvens. A tinta, portanto, não fica
com a aparência contínua ou uniforme.

Figura 46. Pintura esponjada (Foto: Catálogo Oikos)
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- PINTURA “RAGGING”: é uma técnica de pintura em que a tinta, após ter
sido aplicada, é retirada com um produto à base de solvente, formando manchas e,
a seguir, por meio de um material aquecido, como tecido, papel amassado, fibras
vegetais ou boneca de pano, procede-se à sua secagem.

5.1 Preparo da superfície para receber a pintura

De acordo com a sua localização na edificação, o acabamento pode
ser interno ou externo, e, conforme o uso, pode ser em áreas molhadas ou secas.
A camada ou substrato14 que irá receber o acabamento deve ser
executada de forma a garantir adequadamente as seguintes propriedades:
•

Aderência aos componentes que formam a parede;

•

Resistência química e físico-mecânica contra choques e agentes
agressivos;

•

Capacidade de absorver deformações;

•

Permeabilidade ao vapor de água;

•

Durabilidade

Podem-se distinguir dois principais tipos de preparação da superfície
ou substrato a ser pintado:
a)

Execução de novo substrato

b)

Recuperação e restauro de substratos já existentes

a) Execução de novo substrato: antes da execução do substrato é
preciso verificar a existência de eventuais vazamentos das canalizações e
infiltrações de umidade. Após a sua execução, a qual deve garantir solidez e
aderência aos componentes da parede, é preciso esperar para que sua cura seja
14

O substrato é definido como revestimento de argamassa para receber determinado tipo de
acabamento, que pode ser: pintura, cerâmica, rocha ornamental, madeira, laminados etc.
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completada, inclusive para atenuar possíveis efeitos de sua retração. Antes da
aplicação das várias técnicas de pintura, é preciso observar os prazos mínimos, de
espera conforme o quadro 10, a seguir:

CARACTERÍSTICAS
DA TINTA

TÉCNICA DE
ACABAMENTO/
PINTURA

PRAZO MÍNIMO
DE ESPERA

- CAMURÇADO
ACABAMENTOS / TINTAS QUE
SE SOLIDARIZAM COM O
REBOCO

- HIDROFUGO
- IMPERMEÁVEL
- BARRA LISA
- MASSA RASPADA

REBOCO AINDA
FRESCO

- GRAFFIATO
- AFRESCO

TINTAS QUE FORMAM
CAMADAS OU PELÍCULAS

- TÊMPERAS
- ÓLEO
- CERA

30 DIAS

- ENCAUSTO
- CAL
PINTURAS MINERAIS

- STEREOCROMIA
- CIMENTO

15 DIAS

- ARGILA
REVESTIMENTOS

- ESTUQUE

DECORATIVOS

- ESCAIOLA

30 DIAS

Quadro 10. Prazos de espera para aplicação da pintura no substrato
(FRAZZONI, D. L´imbianchino decoratore stuccatore, 1998.)

Frazzoni (1998) e Forti (2002) recomendam que sejam executadas as
seguintes etapas:

- Eventuais correções das arestas ou cantos vivos, de imperfeições,
falta de prumo, saliências, eliminação de restos de argamassas, e todo e qualquer
tipo de impureza que possa provocar futuros desprendimentos da pintura.

- Alisamento da superfície por meio de espátula e lixas grossas,
devendo, posteriormente, ser eliminado todo tipo de poeira, por meio de escova de
piaçaba ou pano.
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- Remoção de todo tipo de gordura, ou mofo, por meio de solução
ácida alcalina, como solução composta por ácido clorídrico (conhecido no mercado
como ácido muriático) e água morna, na proporção de 1:10 ou 1:15. Para esta
finalidade, pode também, ser utilizada uma solução de água sanitária, diluída com
água, na proporção de 1:1. Para neutralizar o ácido muriático é aconselhável aplicar
uma demão de solução formada por alúmen potássico (calinita)15 com água, na
proporção de 1:5 ou 1:6.

A aplicação da primeira demão de tinta deverá ser executada de
acordo com as exigências técnicas, climáticas e operacionais das várias técnicas de
pintura, conforme descritas neste trabalho.
b) Recuperação e restauro de substratos já existentes: visam
proporcionar uma superfície estável e limpa para aplicar a tinta. As superfícies de
alvenarias antigas, principalmente se construídas com tijolos maciços, devem ter sua
camada de revestimento atentamente examinada, para identificar cada problema da
pintura, detectando:
• característica e componentes dos substratos e pinturas existentes16;
• partes soltas do substrato, empolamento e eventual retração;
• presença de umidade, mofos e sais.
Uma vez executados os reparos17 devidos, inclusive, quando
necessária a consolidação das camadas friáveis e o combate à umidade com

15

O alúmen de potássio é também conhecido no mercado como “pedra ume” ou “sulfato duplo de
alumínio e potássio” [Al2 (SO4)3 K2SO4 24 H2O]. É um pó branco cristalino, inodoro, adstringente e
levemente eflorescente ao ar. (Indústria CIMIL)
16
Pelas modernas técnicas de restauro é recomendado que se execute uma análise completa da
pintura antes da sua remoção e que se compile a informação e as amostras recolhidas desta análise,
de tal forma que possa ser referenciado no futuro por técnicos e eventuais proprietários do imóvel.
17
É importante considerar que existe a possibilidade de encontrar condições de superfícies diferentes
que irão exigir métodos de preparo da superfície diferenciados.
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hidrófugo, é preciso proceder à limpeza superficial, retirando da superfície toda e
qualquer partícula solta18, poeira, gorduras, mofos e pinturas incompatíveis.
As pinturas antigas podem ser removidas, por processo de raspagem
com o auxílio de espátulas e lixas e a seguir aguardar os mesmos prazos de cura
indicados no quadro 10.
No caso de restauro de construções do patrimônio arquitetônico19, é
recomendado que a escolha da argamassa, em apresentando características e
componentes diferentes da pré-existente, possua menor resistência física mecânica,
para

eventualmente

ser

retirada

sem danificar

a

original,

em caso

de

arrependimentos ou falhas técnicas.

18

As áreas com pintura que seja estável, mesmo que apresente fissuras, devem ser, na medida do
possível, preservadas.
19
De acordo com a “Carta de Cracovia 2000”, elaborada sobre os ideais da Carta de Veneza, “o
patrimônio arquitetônico, assim como cada um de seus elementos, individualmente, é o resultado de
uma identificação associada aos vários momentos históricos e aos vários contextos sócios culturais”.
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6. PIGMENTOS E CORANTES

Os pigmentos são substâncias sólidas constituídas de pequenas
partículas

brancas,

pretas,

coloridas

ou

fluorescentes,

que

não

reagem

quimicamente, isto é, são insolúveis e que têm a finalidade de atribuir a cor desejada
no meio em que são dispersos.

Apresentam as seguintes finalidades principais:
• Conferir poder de cobertura, definido como rendimento, para esconder o
fundo no qual é aplicada a tinta;
• Dar coloração na tonalidade e intensidade desejadas;
• Desenvolver função de proteção da camada ou película e do fundo no qual é
aplicado.
Os pigmentos distinguem-se dos corantes ou tinturas, pelo fato de suas
partículas serem distribuídas na superfície sob o formato de microcristais, insolúveis,
dispersos no meio em que são utilizadas, enquanto que, os corantes são aplicados
de forma solúvel, por meio de moléculas, que são depois fixadas quimicamente ao
material a ser pintado, perdendo assim, as suas características estruturais e
cristalinas.
Os corantes, portanto, não proporcionam uma cobertura colorida ao
material ou substrato a ser pintado, mas reagem com estes, imprimindo a coloração
de forma estável em toda a massa.
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6.1 Classificação dos pigmentos

A classificação dos pigmentos pode ser feita de diversas formas, com
base na cor, na origem, constituição química, métodos de preparação e uso.
Um tipo de classificação pode ser conforme quadro 11, a seguir:

ORIGEM

NATUREZA QUÍMICA

NATURAIS
Encontrados na natureza

- Orgânico (contêm cadeias de carbono)
- Inorgânico (sem cadeias de carbono)

ARTIFICIAIS
Produzidos por processos químicos
1

Existem ainda pigmentos de efeito definidos como: perolados , de alumínio e pigmentos especiais
Quadro 11. Classificação dos pigmentos

De forma geral os diversos grupos apresentam propriedades
diferenciadas, por isso a escolha para a utilização do pigmento se norteia em função
de aplicações específicas e de valores econômicos.

6.2 Propriedades e características principais dos pigmentos

As características de um pigmento são definidas em função de sua
propriedade ótica que, por sua vez, é resultante da sua estrutura cristalina e física, a
qual depende da sua pureza, distribuição granulométrica, forma das partículas, grau
de aglomeração e estabilidade.

1

Os pigmentos perolados são produzidos com mica revestida de óxido de titânio e/ou óxido de ferro.
Apresentam superfície uniforme, sedosa, excelente acabamento superficial, alto brilho e refletância.
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As principais características são:
a) Valor cromático.
b) Poder de tingimento ou capacidade pigmentante.
c) Poder de cobertura.
d) Forma das partículas
e) Dispersibilidade
f) Estabilidade à luz
g) Resistência ao intemperismo
h) Resistência aos agentes químicos
i) Resistência aos solventes
j) Eflorescência
k) Resistência ao sangramento.
l) Absorção de óleo.

a) Valor cromático ou cor: é a classificação cromática2 do pigmento em
função de fatores como:
•

matiz

ou

tonalidade:

variação

qualitativa,

normalmente

denominada de cor, que é em relação ao comprimento de onda;
•

valor ou fator de luminância: definido também como brilho, é a
quantidade de luz que a superfície de uma determinada cor,
tem capacidade de refletir (amplitude do comprimento de onda);

2

Gladstone (Studies on Homer and the Homeric Age, 1858), após estudos sobre os poemas épicos
da Grécia Antiga, a Ilíadas e a Odisséia de Homero, chegou à conclusão que os povos antigos tinham
a sensibilidade cromática diferente da de hoje, pois, consideravam, por exemplo, o mar da cor do
vinho e o sangue de cor preta.
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•

saturação ou fator de pureza: relacionada a pureza ou
opacidade da cor (concentração em torno do comprimento de
onda dominante), sem o branco e o preto;

Existem vários esquemas de medir ou de classificação das cores dos
pigmentos, como a “pirâmide de Lambert”, o “duplo cone de Ostwald” e a ordenação
criada por Munsell, que têm o mesmo princípio. Nestes, o eixo vertical representa as
escalas de valores acromáticos, que vão desde o branco na parte superior até o
negro na inferior. O círculo correspondente ao equador contém a escala dos tons
que possuem, nesta altura, um valor de claridade médio. Cada uma das seções
horizontais do sólido apresenta os valores cromáticos num dado nível de claridade.
Quanto mais afastado do eixo vertical (branco-preto), mais saturada será a cor e, ao
contrário, quanto mais próximo, deste mesmo eixo, mais será mesclada com um
cinza de mesmo valor.
Um dos métodos mais modernos para classificar a cor dos objetos é o
L*a*b* (também conhecido como CIELAB3), sendo atualmente utilizado praticamente
em todos os campos. Este espaço é representado por três coordenadas onde o L*
representa a luminosidade, e a* e b* são as coordenadas cromáticas.

A

representação espacial do modelo L*a*b* é uma esfera, mostrada na figura 47
abaixo.

Figura 47. Gráfico CIELAB para a medição da cor
3

CIE (Comission International de l´Eclairage)
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No gráfico acima, L* indica a luminosidade, estendendo-se de zero
(preto) a 100 (branco); a* e b* indicam a direção das cores:
+a no sentido do vermelho e -a no sentido do verde;
+b no sentido do amarelo e -b no sentido do azul.
O centro do diagrama é acromático, aumentando a saturação da cor na
medida em que se distancia do centro. As circunferências concêntricas indicam a
escala projetada do valor do brilho4.
As diferenças de cor

E para este sistema são calculadas a partir das

diferenças dos valores Lab* entre amostras, por meio da equação (Figura 48):
E=

L* 2 +

a* 2 +

b* 2

Figura 48. Representação do sistema colorimétrico CIE L*a*b*

b) Poder de tingimento ou capacidade pigmentante: é a propriedade do
pigmento colorido de manter a cor, quando misturado com o branco utilizado como
referência (ex. o óxido de titânio (TiO2), que na forma cristalina anatásio5 ou rutilo
tem elevado índice de refração6).

Uma das características mais importantes do

4

O brilho é uma indicação de claro e escuro.
O Brasil tem uma das maiores reservas do mundo de anatásio, em Araxá (MG)
6
O anatásio apresenta índice de refração de 2,55, e o rutilo de 2,70.
5
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pigmento é a sua opacidade, pois este deve ter a capacidade de impedir a
transmissão da luz através de seu corpo, pois a cor do pigmento depende da sua
capacidade de absorção de certos comprimentos de ondas do espectro de luz
visível, dispersando as outras. Por exemplo, o bom pigmento branco tem a
capacidade de difratar todo o espectro de luz visível, ao contrário do pigmento preto
que absorve todo o espectro de luz visível. Esta capacidade do pigmento de colorir,
tornando opaca a matriz na qual é disperso é determinada pelas seguintes
propriedades físicas:
• propriedade óptica, que é em função do seu índice de refração e
da sua interação com o veículo;
• tamanho da partícula7, pois quanto menor for a partícula maior
será o espalhamento da luz e, por conseqüência seu poder de
tingimento;
• área superficial do pigmento;
•

formulação;

• concentração volumétrica;
• sistema de dispersão e moagem.
c) Poder de cobertura (índice de refração): é a capacidade do pigmento
para cobrir o meio em que é disperso. Portanto confere a capacidade a uma
determinada pintura de esconder o fundo sobre o qual é aplicada.
O índice de refração indica a relação entre a velocidade da luz no ar e
a velocidade da luz no pigmento. Quanto maior for o índice de refração, maior será
seu poder de cobertura.

7

O pigmento com dimensões entre 0,16 e 0,28 µm, produz máxima dispersão de luz visível.
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d) Forma das partículas: os fragmentos dos minerais apresentam
feições (chamadas de relevo) com superfícies desiguais, irregulares e às vezes
porosas. Após o processo de moagem, a maioria das partículas dos pigmentos é
disforme ou arredondada, em função do próprio processo utilizado. Neste processo
as partículas são trituradas e acabam perdendo os cantos vivos das bordas. Alguns
pigmentos apresentam uma superfície com aspecto áspero; outros apresentam
texturas e ondulações perceptíveis e outros ainda, apresentam a superfície quase
lisa.
e) Dispersabilidade: quanto menores as partículas do pigmento, maior
será a capacidade destas de solubilizarem-se na matriz, pois diminuindo o diâmetro
das partículas, aumenta a área superficial de contato total de determinada
quantidade de pigmento, aumentando assim, a refletância e a dispersão da luz
(Besso 2003).
É preciso considerar também que as partículas, em função das forças
de coesão, tendem a aglomerar-se em uma massa maior, que aumenta em função
da diminuição do tamanho das partículas.

Assim,

existe

uma

dimensão

do

diâmetro ideal para as partículas (entre 0,1µm e 10 µm), abaixo do qual, seu poder
de solubilização diminui e, conseqüentemente, diminui também o poder de
tingimento (Rinaldi 1986 e Besso 2003).
Torna-se importante, por isso, definir a distribuição granulométrica
ideal, que garanta não só certa velocidade de dissolução bem como a capacidade
pigmentante, isto é, a porcentagem ideal de pigmento, com dimensão conhecida, na
formulação da tinta. A moagem dos pigmentos pode ocorrer no estado seco, em
muitos casos auxiliada pela adição de sais inorgânicos, ou no estado úmido, por
meio de um solvente, que não dissolve o pigmento e não modifica a sua forma
cristalina.
f) Estabilidade à luz: o pigmento deve apresentar-se estável à agressão
da ação da luz e por isso, deve resistir por um período que englobe todas as
estações do ano, pois cada uma tem uma variação de agressividade, sem perder, no
entanto, suas características. A ASTM –D 4302-90 (American Society for Testing
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and Materials) convencionou 4 categorias de pigmentos, em função do grau de
fugitividade (lightfastness) que apresentam, conforme o quadro 12 a seguir:
CATEGORIA

CLASSIFICAÇÃO

1

****

EXCELENTE

- Pigmentos sem nenhuma tendência fugitiva
(sua cor não se altera quando exposto à luz)

2

***

MUITO BOM

- Pigmento que quando exposto à luz tem
comportamento considerado “ Muito BOM”

3

**

REGULAR

- Pigmento que quando exposto à luz tem
comportamento considerado REGULAR

4

*

FUGITIVOS

- Pigmento que exposto à luz tem sua cor
alterada

Quadro 12. Classificação dos pigmentos quanto ao grau de fugitividade (ASTM 4302-90).

g) Resistência à intempérie: além do efeito da luz solar deve ser
considerado o efeito da umidade, da temperatura e dos poluentes atmosféricos.
Também, neste caso é feita a avaliação por um período superior a 12
meses.
h) Resistência aos agentes químicos: para ser utilizado em um
determinado tipo de tinta o pigmento deve ter compatibilidade com os outros
elementos que o compõem (como álcalis tipo cal ou ácidos como ceras, óleos,
resinas e outros aglomerantes), sem sofrer nenhum tipo de alteração nas suas
características de cor (tonalidade e intensidade).
i) Resistência aos solventes: os pigmentos devem ser insolúveis no
meio em que são utilizados, podendo, no caso dos pigmentos orgânicos, ocorrer
certa solubilidade, principalmente em solventes orgânicos.
j) Eflorescência ou migração: pode ocorrer que os cristais de
determinado pigmento sejam removidos da superfície pintada, mas em seguida
retornam em uma forma de recristalização do pigmento na superfície do filme da
tinta.
k) Resistência ao sangramento: é a transferência do pigmento de um
filme para outro, quando aplicado sobre o mesmo.
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l) Absorção de óleo: é a quantidade mínima de óleo necessária para
molhar completamente todas as faces das partículas do pigmento, de forma a obterse uma pasta fluída. Geralmente é expressa em gramas ou ml de óleo de linhaça por
100 g de pigmento. É um parâmetro importante que estabelece o grau de
estabilidade cromática do pigmento nas tintas a base de água e a óleo.
Outro aspecto importante, cada vez mais considerado, é a toxicidade 8
do pigmento, pois vários destes produzem efeitos tóxicos quando manipulados.
O quadro 13, a seguir, faz uma comparação entre as propriedades de
pigmento de origem inorgânica e orgânica.

Propriedades

Inorgânico

Orgânico

Alta

Baixa

Normalmente alto

Baixo

Transparência

Baixa

Alta

Poder de tingimento

Baixo

Alto

Alta

Baixa

Normalmente alta

Depende da família

Alta

Depende da família

Normalmente alta

Depende da família

Densidade
Poder de cobertura

Resistência à variação Térmica
Resistência a ação química
Resistência ou estabilidade à luz
Resistência ao interperismo

Quadro 13. Comparação das propriedades físicas e químicas
dos pigmentos inorgânicos e orgânicos

6.3 Pigmentos naturais

Na natureza é possível encontrar uma vasta gama de tons de cores de
pigmentos, em função dos diversos tipos de rochas e solos, dos quais as civilizações
milenares souberam desfrutar, obtendo inúmeras tonalidades em suas pinturas. As
opções de escolha seriam praticamente infinitas se não existissem limitações
específicas para cada utilização, determinadas pelo intemperismo e meio ambiente,
pelo meio aglutinante, etc.
8

Nos Estados Unidos e nos países Europeus é obrigatório informar o grau de toxicidade, além do
grau de fugitividade e de opacidade dos pigmentos (ASTM D 4236).
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Durante séculos, poucos foram, na verdade, os pigmentos utilizados,
podendo ser citados entre eles: o branco de chumbo, o negro vegetal, negro de
osso, os ocres amarelos das terras, o azul do lápis-lazúli, as terras verdes, o verde
chumbo, o ocre vermelho, o vermelhão, o ocre castanho.

A exemplo dos artistas

que antigamente faziam uso destes pigmentos, com este número reduzido de cores
é possível obter inúmeras outras tonalidades. A respeito Plínio “O Velho”, escreveu:
“Com só quatro cores conseguiram executar obras imortais, os famosíssimos
pintores Apeles, Eziones, Melancio e Nicomaco...9 “
Outro exemplo foi o Perugino10, que teve a capacidade de reproduzir,
em suas obras, inúmeras tonalidades (Figura 49), criando uma nova sensibilidade
cromática11.

Figura 49. A entrega das chaves - Perugino - Roma, Capela Sistina (1481-1482)
(Foto Giraudon)

Por milhares de anos, praticamente até o final da Segunda Guerra
Mundial, os pigmentos naturais foram os mais utilizados para a pintura dos imóveis,
9

“Quattuor coloribus solis inmortalia illa opera fecere [...] Apelles, Aetion, Melanthius, Nicomachus,
clarissimi pictores, cum tabulae eorum singulae oppidorum venirent opibus. (Naturalis historia, XXXV,
p. 50)
10
Perugino, (1445-1523?), Pintor nascido em Cittá di Castello, na região da Umbria, no Centro da
Itália, que tem como cidade mais importante Perugia. Seu verdadeiro nome era Pietro di Cristoforo
Vannucci.
11
De acordo com Rosa (1937) com as quatro cores são possíveis milhões de combinações de
tonalidades.
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os quais eram apreciados pelos efeitos produzidos nas fachadas, pela resistência e
estabilidade.
Os

pigmentos

artificiais,

produzidos

industrialmente,

têm

uma

composição química especifica que se converte na capacidade de produzir
freqüências pré-estabelecidas e precisas, que a nossa percepção visual identifica
em uma cor bem determinada.
Já os pigmentos naturais, via de regra, não são puros, apresentam
outras substâncias com suas próprias cores, que, mesmo em pequena porcentagem,
interferem no resultado final da percepção visual de suas tonalidades, resultando em
efeitos mais suaves, brandos e com nuanças que tendem ao tom pastel.

6.3.1 Pigmentos naturais inorgânicos

Os pigmentos naturais inorgânicos provêm do solo, extraídos das
cavas. São materiais coloridos, derivados de metais contidos nas rochas ou solos.
A cor dos minerais presentes determina a cor da rocha. Nas rochas de
origem sedimentar os pigmentos são geralmente associados à presença de óxidos
de ferro; se o pigmento é limonítico (FeO-OH), produz a cor amarela; ou tende mais
para o vermelho se o pigmento é hematítico (Fe2O3).
É possível encontrar uma mistura entre as duas tonalidades de
pigmentos, que resulta no tom rosado. Os silicatos hidratados de ferro, magnésio e
alumínio, como o argilomineral denominado glauconita [KMg(Fe,Al)(SiO3)6.3H2O],
fornecem um tom de verde. Os óxidos12 de ferro naturais levam o nome da origem
do local de extração, como: “Terra de Siena”, “Vermelho de Espanha”, “Vermelho da
Pérsia”. As rochas magmáticas, constituídas em grande maioria por minerais
silicáticos, como feldspatos (das rochas graníticas), apresentam tonalidades que
podem ser o branco, o rosa e o vermelho, com todas as tonalidades intermediárias,
em função da quantidade e tipo dos materiais que compõem as impurezas.

12

Os óxidos apresentam forte ligação química metálica, por tal razão, possuem elevada resistência à
luz.
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De forma geral, os pigmentos naturais inorgânicos são insolúveis em
água, pouco transparentes e por isso, têm grande poder de cobertura.
Por terem estrutura cristalina, precisam de um ligante que os englobe
sem com estes interagir quimicamente.

Para a obtenção de um pigmento de qualidade, procede-se da seguinte
maneira:

1. Seleção das rochas ou terras, sendo que, via de regra, os solos ideais
deixam, nas mãos, ao serem pressionados, certo grau de cor.
2. Secagem por meio da exposição ao sol, principalmente se os minerais
contêm umidade.
3. Moagem do material, podendo ser executada em um pilão, de forma a
apresentar partículas finas e mais uniformes possível.
4. Peneiramento das partículas moídas, utilizando-se uma peneira de
malha fina, retirando-se as partículas maiores e eventuais impurezas.
5. Decantação das partículas selecionadas em um recipiente de vidro com
água, com a finalidade de eliminar a eventual presença de sais solúveis
e partículas suspensas que apresentam diâmetro muito reduzido. Este
procedimento deve ser repetido pelo menos 4 vezes com intervalos de
24 horas.
6. Secagem do material, armazenando-o em uma boneca de pano de
algodão, em local com sobra, pelo prazo mínimo de 24 horas. Alguns
pigmentos são obtidos por meio do processo de calcinação ou cozimento
a altas temperaturas (entre 800 a 1000°C). As terras que sofrem este
procedimento são denominadas de “terras queimadas”.
7. O pigmento obtido deve ser testado, por meio da exposição ao sol,
protegido da chuva e umidade, pelo período mínimo de 2 a 3 semanas,
para verificar sua resistência à luz e com o aglutinante com o qual será
utilizado.
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Entre os pigmentos mais utilizados podem ser citados:
• PIGMENTOS DA COR BRANCA:
- ALVAIADE, ou BRANCO DE PRATA ou BRANCO DE CHUMBO: do árabe “albeyde”, conhecido pelos romanos como “cerussa”, é um carbonato básico de
chumbo - cerusita – [2PbCO3·Pb(OH)2], um dos brancos mais utilizados desde a
antiguidade. Conhecido desde o século IV a.C., foi utilizado pelos gregos e
romanos, sendo utilizado até hoje. Comparado ao branco de zinco é mais
resistente e possui bom poder de cobertura, alta densidade e brilho razoável.
Atinge uma dureza superior a todos os outros pigmentos brancos. É insolúvel
em água; apresenta alterações e escurece se misturado com sulfetos como
vermelhão e cádmios. Pelo efeito de calcinação pode transformar-se em um
amarelo denominado de “massicot” e, numa segunda etapa, em vermelho
“litargírio”. Para alguns autores, este pigmento tem a capacidade de criar um
filme bastante esbelto e, por ser gorduroso, muito elástico, sendo capaz, com o
tempo, de atingir o mesmo nível de opacidade do branco de titânio.
Pode ser utilizado na técnica a óleo, e, pela sua rápida secagem, na pintura à
têmpera e no encausto. De acordo com Felipe Nunes13, era o único pigmento
branco utilizado na pintura a óleo. É desaconselhado para a técnica do afresco.
É tóxico e venenoso.

- BARITA ou BRANCO FIXO: é um sulfato de bário14 (BaSO4) cuja descoberta
para uso como pigmento se deu no início do século XIX (Descoberto por Sir
Humphrey Davy, em 1808). O Bário pertence ao grupo dos metais alcalinoterrosos, assomelha-se quimicamente com o cálcio e pode apresentar o aspecto
branco prateado15. Reage com água e álcool e oxida-se facilmente (deve ser
conservado em óleo ou em outro meio sem oxigênio).

É venenoso e

desaconselhado para a técnica do encausto (Doerner, 1985).

13

NUNES F. A arte da pintura. Lisboa. 1615
O termo bário deriva do grego “barys” que significa pesado.
15
A barita pode apresentar a coloração branca, azul, vermelho, amarelo, marrom, marrom-escuro,
cinza
14
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- BRANCO MEUDOM ou BRANCO DE TRÓIA, BRANCO DE ESPANHA,
BRANCO ou GESSO DE PARIS: é um carbonato de cálcio (CaCO3), conhecido
desde os tempos dos gregos e romanos. Era produzido misturando o carbonato
de cálcio com conchas e restos de madreperláceos. É utilizado no afresco, na
têmpera e na pintura a óleo. Também é empregado como base na pintura a base
de laca e na mistura de outros pigmentos como inerte.
- BRANCO DE ESTANHO: é um óxido de estanho (SnO2), utilizado na Europa,
sobretudo, entre os séculos XVI e XVII, em obras de miniatura. Possui um ótimo
poder de cobertura, podendo ser utilizado seja na técnica a têmpera que para a
técnica a óleo. É desaconselhado para o encausto e afresco.
- BRANCO DE ZINCO ou BRANCO DA CHINA16: conhecido pelos antigos
romanos como “ bianco cadmia”17. É um óxido de zinco (ZnO) – calomina sensível à luz e a temperaturas elevadas, apresenta poder médio de cobertura e
tintorial; tem tendência a migrar. Pode ser utilizado em todas as técnicas de
pintura.
-

BRANCO DE TITÂNIO18 ou DIÓXIDO DE TITÂNIO: é um composto químico
(TiO2) estável, insolúvel em água, em solventes, em soluções salinas, em
ácidos e bases diluídos, e na maioria dos ácidos concentrados. Apresenta alta
estabilidade térmica, é neutro e apresenta certo nível de toxicidade.

É o

pigmento mais utilizado por apresentar melhor relação entre custo e alto poder
de cobertura tintorial, alvura, opacidade, brilho e durabilidade. Apresenta-se em
duas formas cristalinas:
- ANATÁSIO: é menos utilizado, devido a menor estabilidade, pureza de cor e por
interferir em alguns pigmentos coloridos.

16

Denominação atribuída ao pigmento em 1834 da empresa “Windsor & Newton” em seus catálogos.
O nome branco cadmia é a denominação latina do óxido de zinco, condensado em fornos
apropriados. O termo deriva do greco “kadmeia”, que significa “de calamina”, mineral de zinco que se
encontrava em Kadmos.
18
A palavra titânio provém do latim “titans” (que na mitologia grega eram os primeiros filhos da Terra).
Foi descoberto por Gregor em 1791 e batizado por Klaproth em 1795.
17
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- RUTILO: com poder de cobertura entre 20 a 30% maior do que o anatásio
apresenta melhor qualidade e resistência química, sendo economicamente mais
viável.
O titânio é considerado o pigmento branco universal, pela sua
capacidade de se misturar com todos os pigmentos, por ser compatível com
praticamente todos os tipos de aglutinantes e de tingir e tornar opacos os meios
onde é incorporado. De acordo com Montagna19 (1993) é indicado para todas as
técnicas de pintura, exceto para o encausto.

A matéria-prima é encontrada

principalmente na Austrália, África, Canadá e Brasil.
- BRANCO DE SÃO JOÃO ou BRANCO DE ARMENINI ou BRANCO DO
CENNINI: é um pigmento que tem origem da cal (CaCO3). Conforme Cennini
não deve ser confundido com a cal, porque para se obter este pigmento, a cal
hidratada, após sua secagem é reduzida a pó e colocada na água. Durante oito
dias a água é trocada a cada dia e misturada com o pó. Após este período são
formados pequenos blocos que são deixados secar ao sol. Após esta operação
o material é de novo moído em partículas bem finas. É de origem medieval e
ainda hoje é considerado o branco mais indicado para a técnica do afresco. É
desaconselhado para a pintura a óleo e encausto.
- LITOPÔNIO: composto por mistura muito homogênea obtida por coprecipitação do sulfeto de zinco - esfalerita - (ZnS) e barita (BaSO4).

Sua

invenção se deve a Guillame-Ferdinand conte de Doudet, no final do século XIX.
É um pigmento que permanece inalterado em meios alcalinos e apresenta poder
algicida (Montagna 1993). Pode ser utilizado nas pinturas à têmpera e a óleo.
Não é aconselhado o seu uso para as técnicas do encausto e do afresco.
- CRÊ: pigmento de origem mineral, formado por um calcário-argiloso constituído
principalmente por carbonato de cálcio (CaCO3) e traços de silicatos. Utilizado
desde a antiguidade para o preparo da camada de fundo da pintura. Como
qualquer carbonato de cálcio, na presença de ácido sulfúrico, pode se

19

MONTAGNA, G. I Pigmenti, Florença: Nardini, 1993.
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transformar em gesso, e em função de seu aumento de volume, na presença de
água, pode provocar o destacamento da camada de pintura.
O quadro 14, a seguir apresenta o índice de refração dos pigmentos
brancos mais utilizados (Montagna, 1996):

PIGMENTO BRANCO

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

ALVAIADE

2,10

BARITA

1,64

CAL – BRANCO MEUDOM

1,65

BRANCO DE CHUMBO ou CERUSITA

2,10

BRANCO DE ESTANHO

1,99

BRANCO DE TITÂNIO ou
DIÓXIDO DE TITÂNIO

ANATÁSIO

2,55

RUTILO

2,70

BRANCO DE ZINCO ou BRANCO DA CHINA
ÓXIDO DE ZINCO

2,03 – 2,08

CRÊ

1,65

LITOPONIO

1,7 – 2,6

Quadro 14. Índice de refração dos pigmentos brancos de maior utilização.

Muitos dos pigmentos brancos são também utilizados também como
cargas, ou inertes, devido ao alto nível de opacidade e poder de cobertura.
• PIGMENTOS DA COR AZUL:
Entre os pigmentos da cor azul, podem ser citados:

-

AZURITA: é um carbonato básico de cobre [Cu3(CO3)2(OH)2], de cor azul

escuro, com tendência ao verde, apresenta poder de cobertura mais elevada que
o azul ultramarinho, com o qual é confundido. Conhecido desde a antiguidade
(Plínio “O Velho” o citou como “lapis armenius”) foi utilizado em todas as técnicas
de pintura. É um pigmento pouco estável que, na presença de umidade, tende a
transformar-se em malaquita, de cor verde. Por isso, seu uso ficou mais
esporádico.
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-

AZUL ULTRAMARINHO: é composto por lazulita e impurezas de pirita e

calcita [(NaCa)8 (SO4SCl)2(AlSiO4)]. Antigamente era proveniente da região, hoje,
do Afeganistão e pelo fato de chegar à Europa atravessando o mar, era chamado
de “oltremarino” (além do mar). A pedra, após ser moída em um pó fino, era
tratada com óleos e resinas, para parecer com o lápis-lazúli.

-

LAZULITA: é um aluminossilicato de sódio, magnésio e ferro hidratado

(Mg,Fe)Al2(PO4)2(OH)2, da cor azul violeta, as vezes esverdiado . Assemelhase ao Lápis-lazúli, e por isso é usado como substituto dele.

-

LÁPIS-LAZÚLI ou LAZURITA: mineral de cor azul, mais conhecido, composto

por sódio, alumínio, sílica com cálcio, ferro, manganês, enxofre e cobalto
[Na,Ca)8(Al,Si)12O24(S,SO2)]. Utilizado desde a antiguidade pelos egípcios, pelo
seu alto custo foi sendo substituído pela azurita. É desaconselhável seu uso na
pintura a óleo pela tendência em ficar cinzento.

Foto 50 – Lápis-lazúli (lapidado)
http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/silicatos/tectossilicatos/lazurita.html

- VIDRO DE COBALTO ou AZUL DE ESMALTE: os egípcios fabricavam o vidro
azul para decorar peças cerâmicas. Foi citado pelo Vitruvio e descrito por Plínio
“O Velho” como “Vitrum, Zaffro” e “Silis Caeruleum”, produzido no Egito. Mais
tarde, durante o Renascimento passou a ser utilizado, com o nome mais comum
de “smaltino” nos afrescos20. Era utilizado em função de seu custo ser inferior ao
de outros pigmentos azuis. É um silicato duplo de cobalto e de potássio com
óxidos metálicos [SiO2, K2O, Al2 O3, CoO], obtido pela moagem do vidro na água.
Tem um poder de cobertura fraco e pode ser utilizado nas técnicas do afresco,
sendo desaconselhado o seu uso nas técnicas de óleo, encausto, ou têmpera.

20

O vidro azul foi utilizado por Michelangelo no famoso afresco da Capela Sistina, nos fundos das
cenas bíblicas.
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• PIGMENTOS DA COR VERDE:
Entre os pigmentos da cor verde pode-se citar:

-

MALAQUITA ou VERDE DE ESPANHA: esta denominação é encontrada no

dicionário de Filippo Baldinucci (1681)21, que afirma tratar-se de uma “cor mineral
que chega da Espanha”. É um carbonato de cobre [Cu2CO3(OH)], da cor verde
brilhante.

-

CRISOCOLA: seu nome vem da língua grega khrusos (oro) e kolla (cola), é

um pigmento azul esverdeado [Cu2H2Si2O5(OH)4], antigamente extraído da
região da Alemanha, Inglaterra e da Ilha da Sardenha, na Itália. Conhecido desde
a antiguidade, foi citado por Cennini (final séc.XIV).

-

TERRA VERDE: é um sílico-aluminato com óxido de ferro, composto por

glauconita e celadonita, utilizado desde a antiguidade, sendo citado (“verde
apianum”) por Vitruvio (27 a.C.), Plínio “O Velho”(séc.I d.C), Theophilus (séc. XI e
XII) e Cennino Cennini (final séc.XIV). Conhecido como celadonita, verde de
Chipre, verde de Verona, em função de seu baixo custo é utilizado, quando mais
puro,

no

lugar

do

verde

malaquita.

As

terras

verdes

podem ser,

fundamentalmente, classificadas em dois grupos:
-

à base de serpentina, de origem magmática utilizável diretamente como
pigmento (terra verde de Verona, terra verde de Chipre).

-

à base de glauconita, de origem sedimentar, de menor brilho e mais opaca
(verde cal, verde irlandês).

Em ambos os casos os pigmentos têm melhor rendimento quando utilizados na
técnica de pintura a têmpera, em função do escasso poder de cobertura e como
corante em óleo.
- VERDE DA GRÉCIA (Antiga denominação do verdigris) ou VERDE DE
MONTPELLIER: pigmento artificial de acetatos básicos ou neutros de cobre
21

Baldinucci Filippo, (Florença 1625 – 1696) Famoso letrado e historiador de arte, autor da obra
Notizie de’ professori del disegno (1681-1728; publicada em partes, após sua morte) a primeira
tentativa, na Europa, de Historia Universal da arte figurativa. Em 1691 escreveu obra “Vocabolario
Toscano dell´arte e del disegno, o primeiro dicionário técnico da terminologia artística na Itália,
disponível pelo site: (http://baldinucci.biblio.cribecu.sns.it/baldinucci/html/_s_index2.html)
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[Cu(CH3COO)2* 2H2O]. Conhecido desde a antiguidade conforme descrito, entre
outros, pelo Plínio “O Velho”, Teofrasto e Cennino Cennini. Basicamente é obtido
pela exposição de chapas de cobre a vapores de vinho ou vinagre. Na França,
Wattin o descreveu no século XVIII, apontando para uma produção especifica e
renomada na região de Montpellier (de onde se origina o nome de “verde de
Montpellier”). Possui pouco poder de cobertura e estabilidade. Sua cor apresenta
leve tonalidade de azul. Por isso, para obter o verde claro era tradicionalmente
misturado com o açafrão.
• PIGMENTOS DA COR AMARELA:
Entre os pigmentos inorgânicos naturais amarelos, aqueles originados pelo óxido
de ferro são os mais comuns, utilizados desde a era paleolítica. São famosos os
amarelos chamados de terra de Siena. Além destes podem ser citados, entre
outros:

- ORPIMENTO ou AUROPIGMENTO: é um trisulfeto de arsênico (As2S3),
chamado pelos gregos antigos de “arsenicon”, foi durante toda a antiguidade o
único pigmento amarelo alaranjado disponível para quase todas as técnicas de
pintura, exceto para o afresco. Conhecido desde a antiguidade, foi citado, como
“auri pigmentum”, pelo Plínio (I séc. d.C), Vitrúvio (27 a.C.) e Cennini (final séc.
XIV). Deixou de ser utilizado no século XIX, pela sua alta toxicidade, no entanto,
na China é utilizado ainda sob o nome de “Ci huang”.
- AMARELO DE NÁPOLES: é um mineral também denominado de amarelo
mineral ou amarelo do Egito [Pb3(SbO4)2]. Conhecido desde antigamente pelos
povos assírios e egípcios; apresenta diferentes tonalidades, que variam do
amarelo-limão,

ao

amarelo

alaranjado,

esverdeado

e

rosado.

Tem

o

inconveniente de alterar-se na presença de pigmentos a base de enxofre, ferro e
em ambientes ácidos. Apresenta excelente poder de cobertura e por isso foi
utilizado em todas as técnicas de pintura. Atualmente não é mais utilizado devido
a sua toxicidade e elevado custo.
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- AMARELO DE CROMO ou CROCOÍTA: é um cromato de chumbo [PbCrO4] da
cor amarela com tonalidades que variam do amarelo-limão ao laranja. Apresenta
a característica de escurecer em contato com o ar e com o sulfeto de sódio e é
tóxico. Utilizado nas técnicas de pintura a têmpera e a óleo. Para a pintura a base
de cal e para o afresco é desaconselhado, pela sua instabilidade ao ataque da
alcalinidade da cal.

Não deve ser utilizado para a técnica do encausto

(Montagna, 1996).

- LITARGIRIO ou MASSICOTE: utilizado desde a antiguidade pelos egípcios,
gregos e romanos antigos. É um óxido de chumbo (PbO) com elevado poder de
cobertura e é tóxico. Utilizado antigamente como agente anti-oxidante, porém
muito instável.

• PIGMENTOS DA COR VERMELHA:
Entre os mais utilizados podem ser citados:

- TERRA VERMELHA: formada por argilominerais (Fe2O3), sendo, entre elas, a
mais conhecida a terra di Siena, também chamada de ocre vermelho.
- VERMELHÃO ou CINÁBRIO22: é um sulfeto de mercúrio (HgS), conhecido
desde a antiguidade, pelos egípcios e romanos, da cor vermelha e marromavermelhado. É utilizado principalmente para a técnica da pintura a óleo.
- MINIO ou CERUSSA: é um óxido de chumbo (Pb3O4), descrito por Vitruvio (27
a.C.), Plínio “O Velho” (séc. I d. C.), Cennino Cennini (final sec. XIV) e Filippo
Baldinucci (1681), foi utilizado desde a antiguidade até o século XIX. Apresenta
alto poder de cobertura e é altamente tóxico.

- VERMELHO DE CÁDMIO: é um sulfuro de cádmio (CdS), de origem inorgânica
mineral ou sintética, com tonalidade que vai do laranja claro até o púrpura.

22

O cinábrio é a designação normalmente reservada ao pigmento de origem natural e vermelhão é a
denominação reservada para a variedade artificial.
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6.3.2 Corantes naturais

As substâncias naturais orgânicas23, que contêm cadeias de carbono,
denominadas de corantes, podem derivar de plantas (do caule, das raízes ou das
folhas e flores) ou do reino animal, como o sépia (tipo de molusco) e o carmim24.
A cor dos pigmentos vegetais está associada à sua estrutura química e
das modificações ocorridas na molécula do pigmento, quando submetido a
diferentes valores de pH.
Grande parte das cores da natureza pertencem à família dos polifenois,
dos quais fazem parte os naftoquinonas, antraquinonas e os flavonóides que
subdividem-se em seis sub-grupos: flavanas (incolor), flavanonas (amarelo pálido),
flavonóis (amarelo pálido), flavonas que dão origem aos amarelos, isoflavonas
(incolor) e antocianinas25 que dão origem aos azuis e vermelhos.
Muito embora possuam cor, estas substâncias são geralmente
transparentes e, por isso, se diz que não apresentam corpo e precisam de um
suporte26 sem cor, que recebe a cor do próprio corante. As cores retiradas das
raízes são mais escuras e estáveis, enquanto as cores retiradas do caule são
intermediárias e aquelas das flores e folhas, embora bem mais luminosas, são
instáveis27, isto é, difíceis de fixar (Figura 51).

23

BESSO, F. Colori naturali. Milão: Fabbri, 2003. 96p. Há mais de 9.000 anos antes de Cristo, na
Anatólia, na cidade de Catal Huyuk, uma das mais antigas ruínas, há indícios do cultivo das espécies
de rúbia e glastro, com a finalidade de obter corantes.
24
O carmim (Dactylopius opuntiae) é um inseto
25
As antocianinas (do grego “anthos” que significa uma flor e “kyanos”, azul escuro) são o mais
importante grupo de origem vegetal.
26
O suporte para as cores orgânicas naturais são geralmente materiais inertes como caulim e leite de
cal.
27
Alguns pigmentos naturais, como as antocianinas, responsáveis por uma variedade de cores, como
azul, laranja, vermelho, rosa e violeta, mudam facilmente de cor na presença de ácidos ou bases,
tanto que, antigamente, eram utilizados como indicadores naturais do pH.
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TIPO DE
CORANTE

MAIS PRÓXIMOS
DA LUZ
- altamente voláteis;

CORANTE
FLORAL

- altamente instáveis;
- mais luminosos;

CORANTE DE
CAULES

CORANTE DE
RAIZ

- mais estáveis;
- mais resistentes;
- menos luminosos.

Figura 51. Esquema da estabilidade dos corantes vegetais.

Diferentemente dos pigmentos inorgânicos, os corantes orgânicos são
mais ou menos solúveis em água e precisam de um fixador ao fundo que interage
quimicamente.
.
Dentre os corantes naturais orgânicos mais utilizados podemos citar:
• CORANTES AZUIS:
- INDICO INDIANO ou ÍNDICO ANIL: obtido das substâncias da cor azul
presentes nas plantas do gênero indigofera (Indigofera tinctoria, Indigofera
hirsuta, Indigofera anil e Indigofera argentea). Hoje se encontra disseminada e
crescendo espontaneamente na maior parte do território nacional. Entre seus
nomes populares encontram-se: Anileira, Anileiro-da-índia, Caá-chica, Caobiindigo, Timbó-mirim e Timbozinho. Corante utilizado desde a antiguidade, citado
por Plínio “O Velho” (I Séc. d. C.) e Cennino Cennini (final séc. XIV). A sua
fabricação acontecia por esmagamento das folhas maduras em cisternas de
água e cal e sucessiva oxidação ao ar livre. A seguir sofria uma série de
purificações, até secar em moldes para ser comercializado. Apresenta a cor azul
escura, parecida com o Azul da Prússia, semitransparente e poder de cobertura
considerado bom, mas, instável à luz.
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-

INDICO DE GUADO: guado é o nome vulgar da planta herbácea perene,

bastante comum na Europa, da família das crociferas (Isatis tinctoria). É desde a
pré-história a mais importante fonte de corante azul e foi intensamente cultivada
durante o período Medieval até o século XVII. Seu nome vulgar se origina pelo
fato de ter tido seu cultivo mais intenso na pequena cidade de Gualdo, no Sul da
Itália, de onde recebeu o nome de guado. As folhas do Isatis contêm o mesmo
elemento corante do índico, isto é, o indicano. O material corante era extraído
por meio da moagem das folhas e a seguir era adicionado ao caldo o leite de cal.
O pigmento azul se formava por oxidação com o ar e era muito parecido com o
indico indiano, por isso foi também chamado de “indico bagadeo” isto é, de
Bagdá.

-

O quadro 15 apresenta uma lista de outros corantes azuis.

ELEMENTO CORANTE

ORÍGEM DO ELEMENTO CORANTE

CIANINA

- FLORES
- PELÍCULA DA UVA VERMELHA

FILOCIUNINA

- VERDE DAS FOLHAS
- VERDE DA CHINA

INDIGOTINA AZUL (ANIL)

- OXIDAÇÃO DA INDIGOTINA BRANCA
“Indigofera anil”

LEUCOINDIGOTINA
(Se transforma em altas temperaturas em
INDIGOTINA ou ANIL)

- FOLHAS DO ÍNDIGO “Indigofera anil”

PIOCIANINA

- SUPURAÇÕES AZUIS

SAPROCIANINA

- OSCILATÓRIA

Quadro 15. Elementos corantes da cor azul. (Adaptado de: BESSO, 2003 e SOUZA FILHO, 1964)

• CORANTES AMARELOS:
-

LACA DE GUALDA : é um corante obtido a partir da erva guada, também

conhecida como a resedá dos tintoreiros, (Reseda luteola). É uma planta
espontânea encontrada por toda a Europa, conhecida desde os tempos
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antigos28. O corante, produzido pela substância chamada lutelina, presente em
todas as partes da planta, era fixado no alúmem de potássio, obtendo-se uma cor
amarela esverdeada. Até o surgimento dos corantes sintéticos foi considerado o
amarelo mais resistente.

-

AMARELO D´AVIGNON, obtido das plantas das famílias das Remnaceae,

“Rhamnus catharticus”, a qual produz sementes, conhecidas como grãos de
Avinhon, que apresentam um produto corante amarelo esverdeado. As sementes
são fervidas com a água e o corante é obtido por precipitação do caldo obtido,
com alúmen e crê.

Vários tratados antigos29 citam este corante, inclusive

fornecendo receitas para a sua fabricação.

-

AMARELO DE CURCUMA: desde a antiguidade, no Oriente era extraído da

curcuna o amarelo, utilizado, principalmente para a tintura dos tecidos. De acordo
com alguns historiadores, os Antigos Romanos faziam uso deste corante, que
chegava do Oriente em pó, sendo chamado de “Terra merita”. O elemento
corante é encontrado no rizoma, sendo hoje, denominado de curcumina.

-

AMARELO ZAFERANO ou AÇAFRÃO: nome de origem árabe (zaf-faran) é

extraído das flores da planta “Crocus sativus”. É conhecido desde a antiguidade,
citado pelo Plínio, Teófilus e Cennini, na técnica de velatura, nas lacas e
misturado com pigmentos azuis para obter tonalidades de verdes.

O corante amarelo é extraído também das folhas do abacateiro
(Persea amereicana), da raíz, folhas e flores da arnica (Arnica montana), das
flores da calêndula (Calendula oficinalis), das folhas da camomila (Anthemis
catula), das folhas da carqueja (Baccharis trimera) das cascas do castanheiro da
índia (Besculus hippocastaneun), da macieira (Malus sieversii), do pessegueiro
(Prunus persica), pereira (Pyrus communis).
O quadro 16 apresenta uma lista de outros corantes amarelos:
28

Heraculis (504 ou 500 a.C.), no seu livro Sobre a natureza e Vitruvio (27 a.C.) mencionaram a laca
de gualda.
29
Entre os vários tratados pode ser citado o De arte Iluminandi de autoria desconhecida, escrito na
segunda metade do XIV séc.
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ELEMENTO CORANTE

ORÍGEM DO ELEMENTO CORANTE

ÁCIDO LUTÉICO

FLORES DA “Euphorbia cyparispia”

ÁCIDO LUTEOGÁLICO

NOZES DE GALHA

ÁCIDO MÓRICO

MOREIRA (MOREIRA DOS TINTUREIROS)

ÁCIDO MORINLÂNICO

OXIDAÇÃO DO ÁCIDO MÓRICO

ÁCIDO RUTÊNICO

FOLHAS DE ARRUDA

AMARELO DE CACHOU

SUCO DE CACHOU

AMARELO DE CÁRTAMO

FLORES DE CÁRTAMO

AMARELO DE GOMA-GUTA

RESINA DE GOMA-GUTA

ANTIRRINA

FLORES DE LINÁRIA

BARBERINA

RAÍZES DE BÉRBERIS

BILIFULVINA

FEL DO BOI

CALUXANTINA

HASTES DA “Calluna vulgaris”

CHELIDOXANTINA

RAÍZES, FOLHAS E FLORES DA CHEDÔNIA

CRISSORAMINA

SEMENTES VERDES DA PÉRSIA E DE AVIGNON

CROCOXANTINA

FLORES DO CROCUS

CURCUMINA

RAIZ DO RUIBARBO

DATIXINA

HASTES E FOLHAS DE DATIXA

FAMNOSCANTINA

RAÍZES DO BURDÉNE

FUSTINA

MADEIRA DE FUSTEL

GENCIANINA

RAÍZES DA GENCIANA

LUTEOLINA

HASTES DA LUTEOLINA

MORINDINA

RAÍZES DA AMOREIRA DAS ÍNDIAS

MUNGISHINA

RUIVA DAS ÍNDIAS

ORELINA

PARTE AMARELA DO URUCU

PIOXANTOSE

MATERIA AMARELA DAS SUPURAÇÕES AZUIS

QUERCETINA

CASCAS DO QUERCITRÔNIO

REINA

RAÍZES DO CURCUMA

RODOXANTINA

HASTES DO RODODÊNDRO

SCOPARINA

“Spartorium scoparis”

SPIREINA

FLORES DE ULMÁRIA

XANTEÍNA

FLORES AMARELAS DE DÁLIA

XANTINA

RAÍZES DE RUIVA

XANTINA DAS FLORES

FLORES AMARELAS

XANTOPURPURINA

RAÍZES DA RUIVA

Quadro 16. Elementos corantes da cor amarela. (Adaptado de: BESSO, 2003 e SOUZA FILHO, 1964)
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• CORANTES VERDES:
-

LIQUEN DA ISLÂNDIA ou MUSGO DA ISLÂNDIA: obtido através de suco do

talo da planta Parmeliaceae que contém o ácido cetrárico.
-

IRIS GERMÂNICO ou IRIS DE FLORENÇA: obtido através do suco das flores

da íris.

Conhecido desde a antiguidade, Heraclius o chamava de “Suecus

gladioli”.

No livro “De arte illuminandi” encontra-se uma receita para a sua

elaboração:
...Pegue destas flores frescas, na primavera, quando florescem; moa-as
em um morteiro de mármore ou de cobre, e esprema com um pano, o suco
dentro de um recipiente de vidro, imergindo no suco, outra peça de pano de
linho limpa, molhada uma ou duas vezes em água de alúmen de roca (de
potássio) e depois deixe-a secar. Uma vez as peças resultarem bem
impregnadas do citado suco de íris, deixe-ás secar na sombra e depositeas entre páginas de livros, pois deste suco, conservado desta forma, se
faz, com o amarelo, um verde belíssimo ...

O corante verde é obtido também pelas folhas do castanheiro
(Castanea sativa) e castanheiro da índia (Aesculus hippocastanum), do espinafre
(Spinacea oleracea), da malva (Malva silvestres) e do sabugueiro (Sambuscus
nigra).
O quadro 17 apresenta uma lista de outros corantes verdes:
ELEMENTO CORANTE

ORÍGEM DO ELEMENTO CORANTE

BILIVERDINA

BÍLIS DOS ANIMAIS

CLOROFILA

DAS FOLHAS E HASTES VERDES

ÍNDIGO VERDE DA CHINA

CASCAS DO LO-KAO

TALOCLORO

LÍQUEN DA ISLÂNDIA

SINANTERÁCEAS

FOLHAS DA ALCACHÔFRA

Quadro 17. Elementos corantes da cor verde.
(Adaptado de: BESSO, 2003 e SOUZA FILHO, 1964)
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• CORANTES VERMELHOS:
-

PÚRPURA GENUÍNA: é uma substância corante, densa e de cheiro forte

nauseante; conhecida desde a antiguidade, cobiçados pela intensidade e brilho
da coloração dada aos tecidos, era obtida de alguns moluscos gastrópodes do
Mar Mediterrâneo como o múrice (Murex brandaris), que dava a Púrpura de Tiro.
Durante a Idade Média, e mais tarde, na época Medieval, foi obtido pelo
quermes30 e pelos moluscos (Purpura lapillus) das águas do mar, ao redor das
ilhas britânicas. A substância era tratada com caulim, e utilizada nas várias
técnicas pictóricas como “purpurissum”. Também eram obtidas pela Cochonilha
da Polônia e a Cochonilha da Armênia, muito procuradas no Renascimento.

-

SÂNDALO VERMELHO ou VERMELHO ÍNDIO: é extraída da árvore da

família Santalum álbum, da espécie “Santalum rubrum”, nativa da Índia. Além de
um excelente óleo balsâmico, da sua casca é extraída a cor vermelha.

-

LACA DE RUBIA ou LACA DE GARANZA: é extraída das raízes de uma

planta da família das Rubiaceae (Rubia tinctorum). É uma planta nativa da
Grécia, cultivada em muitas regiões da Europa, principalmente Holanda e
França31 e na Ásia Menor, até a descoberta da produção sintética da alizarina32
que é o seu elemento corante. Como todos os corantes vegetais é sensível à
ação da luz, mas é considerada relativamente eficiente para substituir a púrpura.
No Brasil, segundo Pio Correia33, é conhecida como “Ruiva-dos-tintureiros” e
segundo este, existem três plantas da mesma família: a “Relbunium hirtum”,
“Relbunium humile” e “Rubia tetrágona”, que têm como matéria corante a
pseudo-purpurina.

30

Quermes é a fêmea de pulgão e o nome dado à excrescência por ela secretada sobre os ramos e
galhos de algumas espécies de carvalho, ou ainda, ao próprio corante vermelho; o animal é
denominado Coccus ilicis ou Kermes ilicis
31
Na França a laca de rubia era tradicionalmente produzida na região de Drome e Avinhon os mais
importantes centros de produção, onde teria sido introduzida, em 1766 pelo persa Althen,
32
A descoberta do processo de produção do princípio corante da rubia, hoje denominado de alizarina,
se deve a Grean e Liberman, acontecida em 1868.
33
CORREIA, P. Dicionário das plantas exóticas do Brasil e das exóticas cultivadas, Rio de Janeiro:
Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, v. 5, 1978.
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- VERMELHO CARMINIO ou LACA DE COCINILHA : corante obtido a partir dos
corpos essicados da fêmea dos insetos “Coccus cacti”, que vive em várias
espécies de cactus, principalmente

o “ Nopalea coccinillifera” do México e

outras regiões da América Centro-Meridional34. O elemento corante é o ácido
carmínico, o qual é produzido35 fervendo 1kg de material corante com 30 g. de
potassa em 1 litro de água com alúmen. Conhecida desde a antiguidade no
Oriente36, principalmente Pérsia e Índia, foi introduzida na Europa após a
conquista do América Central em 1523.

Apresenta a tendência a deixar

resíduos cinzentos ou pardos, por isso é pouco utilizada.
-

ROSA DE PAU BRASIL: é um corante que pode ser obtido da árvore nativa

brasileira, conhecida como “Pau Brasil”, da família da “Caesalpinia brasiliensis”.
O famoso texto anônimo “de arte Illuminandi”, De Mayerne37, Pacheco e outros
autores do século XV e XVI, mencionam este corante, chamando-o de “rosa
Brasil”, produzido pelo esmagamento da casca da árvore, misturando o suco com
vinagre, urina animal e alúmen de roca que funcionava como estabilizante.

A cor vermelha é obtida também da casca da acácia negra (Acácia
mearsii), do angico (Anadenanthera sp), do cajueiro (Anacardium occidentale), da
cerejeira (Prunus avium) e da nogueira (Junglas regia).

O quadro 18 apresenta uma lista de outros corantes vermelhos:

34

Um hectare de terreno cultivado com cactus chega a produzir aproximadamente 300 kg de
cocinilha, que pode ser transformado em 2kg de corante.
35
O primeiro a descrever a sua forma de produção foi o frade Homberg em 1656.
36
No Oriente era conhecido como Kermes
37
Theodore Turquet de MAYERNE (1573-1655), autor, em 1620, do livro Pittura, scultura e delle arti
minori. Anzio:1985.
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ELEMENTO CORANTE

ORÍGEM DO ELEMENTO CORANTE

ÁCIDO CÁRMINICO

COCHONILHA

ÁCIDO ERRÁLICO

FLORES DA DORMIDEIRA

ÁCIDO ERITROLÉICO

ORCELA DAS ILHAS

ÁCIDO RUBÍNICO

OXIDAÇÃO DA CATACHINA DO CACHOU

ÁCIDO TEADÍNICO

FLORES DA DORMIDEIRA

ALIZARINA

RAÍZES DA RUBIA (RUIVA-DOS TINTEIROS)

ANCHUSINA

RAÍZAS DE SOAGEM

AZOERTRINA

ORCELA DAS ILHAS

BISCUIT

SEMENTES DO URUCU

BRASILINA

PAU-BRASIL

CAROTINA

RAÍZES DA CENOURA

CARTAMINA

FLORES DO CÁRTAMO

CHICA

FOLHAS DA BEGÔNIA

ERITROLEÍNA

TORNEROL

ERITROLITMINA

TORNEROL

HEMATOXILINA

PAU-CAMPECHE

HIPERICINA

FLORES E FRUTOS DA
ERVA DE SÃO-JOÃO

INOCARPINA

CASCA E PERICARPO VERDE DO
FRUTO DO “Inocarpus evalis”

LEGULINA

FAVAS DO ALFINEIRO

PARACARTAMINA

FLORES DO CÁRTAMO

PORFIRRAMINA

SEMENTES DO “Peganum harmala”

PSEUDO-PURPURINA

GLAUCUN

PURPURINA

RAÍZES DA RUBIA (RUIVA)

PURPUROLCINA

GRUMOS DE SORGO AÇUCARADO

SANDALINA

SANGUE-DE-DRAGO

SPANILITMINA

TORNEROL

VERMELHO DO LITOSPERMO

RAÍZ DO LITOSPERMO

Quadro 18. Elementos corantes da cor vermelha.
(Adaptado de: BESSO, 2003 e SOUZA FILHO, 1964)
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• CORANTES PARDOS:
-

HENNA : é conhecida popularmente no Brasil como hena ou henê; extraído

da uma planta da família das Litracee a “Lawisonia inermis”. É conhecida desde a
antiguidade, principalmente como corante. O elemento corante lawsona era
utilizado nos cosméticos, para pintar as unhas dos pés, as palmas das mãos e
dos pés e para tingir cabelos e barba. A verdadeira henna indiana é a “Henna
mehandi”, da cor marrom avermelhado. No comércio a hena é encontrada com
corantes derivados de chumbo e mercúrio, portanto, tóxica, ficando da cor mais
próxima do vermelho escuro.
O quadro 19 apresenta uma lista de outros corantes pardos:
ELEMENTO CORANTE

ORÍGEM DO ELEMENTO CORANTE

ÁCIDO JAPÔNICO

OXIDAÇÃO DA CATACHINA DO CACHOU

AZOLITMINA

TORNEROL

FLOOBAFENO

CASCAS DAS ÁRVORES

Quadro 19. Elementos corantes da cor parda. (Adaptado de: BESSO, 2003 e SOUZA FILHO, 1964)

• CORANTES PRETOS:
-

NEGRO DE VIDEIRA: entre os tipos de preto foi o mais utilizado na

antiguidade, desde a pré-história, descrito por vários autores, ao longo dos
séculos. O preparo clássico deste corante era queimando nos fornos madeiras de
videiras e recolhendo o material carbonizado. Também podiam ser queimadas
madeiras de diversas espécies de árvores resinosas especialmente da família
das coníferas

-

NEGRO DE FUMO: utilizado também desde a pré-história era obtido pela

queima do material graxo38, especialmente óleo de linhaça, em fornos refratários,
com a regulagem da ventilação para uma combustão incompleta. As partículas
do material carbonizados, condensando-se, caíam em uma bacia cheia de água
fria, que funcionava como refrigeradora.
38

No tratado “De arte Illuminandi”

Materiais ricos em hidrocarbonetos.
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aconselhava-se preparar este corante utilizando também velas de cera virgem. A
cor do negro fumo é considerada a mais escura e resistente entre as outras de
origem orgânica natural.

-

NEGRO DE OSSO: também denominado de negro animal, é utilizado desde a

pré-histórica, era obtido através da queima de ossos de animais, previamente
desengordurados.

-

NEGRO DE MARFIM: de origem antiqüíssima, era obtido através do marfim

dos elefantes. É um pó muito fino, de cor preta aveludada.

Há ainda outros tipos de corantes, de tons negros, utilizados desde a
antiguidade, como o NEGRO DE ESPANHA e o NEGRO DA ALEMANHA.
A Comunidade Européia, visando reduzir os efeitos patológicos dos
produtos utilizados nas tintas tem incentivado a produção de pigmentos orgânicos
naturais, financiando parcerias com universidades e agricultores. Por meio do
Projeto “Cilestre”, por exemplo, tem financiado a pesquisa nas universidades de
Bolonha e Camerino39, em parcerias com agricultores, para a produção de espécies
vegetais que possam fornecer corantes, tais como:”Isatis tinctoria” para a cor azul;
“Carthamus tinctorius”

e “Rubia tinctorum” para o vermelho; “Reseda luteola”,

“Anthemis tinctoria”, “Genista tinctoria” e “Tagetes”, para a cor amarela, conhecidas
desde a antiguidade.

39

A Universidade de Camerino (UNICAM), localizada próxima à cidade de Macerata, no Centro-Sul
da Itália, é reconhecida como uma das mais modernas e eficientes, na área da pesquisa direcionada
ao setor da agronomia.
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7 AGLOMERANTES OU AGLUTINANTES

O aglomerante é o elemento que serve para unir, aglutinar as
partículas dos pigmentos e inertes para formar um tipo de revestimento cromático e
servir de cola para que este possa aderir ao substrato. Por esta função, é também
denominado de aglutinante, ligante ou mordente.
Pode-se concluir assim, que só é possível pintar uma superfície com o
auxílio de substâncias que funcionem como intermediárias (por isso, denominadas
também, de “médium”) entre os próprios pigmentos e entre estes com a superfície a
ser pintada. No processo de adesão dos pigmentos da tinta, o aglomerante age de
maneira a criar um estrato homogêneo, contínuo e aderente à superfície, em que
será aplicado e que, em certos casos, fundindo-se com o próprio suporte1. Para tal
função, deve apresentar determinadas propriedades físicas, óticas e químicas, quais
sejam:
a. Propriedades físicas:
• Propriedade adesiva: deve apresentar propriedades colantes, capazes
de manter unidas as partículas dos pigmentos entre si e fazer com que
estas, em uma camada mais esbelta possível, possam aderir ao
substrato a ser pintado.
• Estado fluido: o aglomerante deve apresentar o estado fluido, para
poder formar um composto mais líquido possível, capaz de auxiliar no

1

Nas pinturas minerais e na técnica do afresco a pintura acaba se fundindo na camada externa do
acabamento da superfície.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

104
contato com as faces das partículas do pigmento, na aplicação e na
estabilidade da tinta.
• Viscosidade: esta condição é muito importante para a aplicação e
estabilidade da pintura. O aglomerante, após a aplicação da pintura,
deve ter a capacidade de secar em um determinado período de tempo,
razoavelmente curto, transformando-se em uma camada fina e
resistente, sem ser pegajosa e com propriedade elástica, com
capacidade

de

acompanhar

os

movimentos

provocados

pelas

eventuais dilatações do substrato.

b. Propriedades óticas:

• Transparência e ausência de cor: o aglomerante deve ser o máximo
possível incolor, pois a cor deve pertencer exclusivamente às partículas
do pigmento, com todas as suas características de opacidade e
tonalidade2.

O aglomerante não pode alterar qualquer destas características e deve
permanecer inalterado o maior tempo possível, resistindo à ação da luz e das
intempéries. Caso sofra alterações pela agressão, principalmente da luz, este deve
contribuir com o pigmento para criar um efeito cromático mais aceitável, sob o ponto
de vista estético.

c. Propriedades químicas:

A transformação química no processo de mistura com os pigmentos,
inertes e outras substâncias eventualmente adicionadas, a adesão com o substrato
e a ação do meio-ambiente como chuvas ácidas, poluição, luz e outros, não podem
provocar deteriorações mecânicas ou óticas do aglomerante.
2

Nos casos em que se quer uma coloração branca, o aglutinante que apresente a cor branca pode
ser utilizado, por favorecer a situação desejada.
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Durante milhares de anos a escolha do mesmo foi resultado de
experimentações e experiências empíricas.
Até os tempos modernos, com a evolução da química e de seus
conhecimentos, o homem foi testando novos produtos e novas técnicas de
aplicação. Atualmente, com as mais modernas técnicas laboratoriais, com todo o
conhecimento científico e o desenvolvimento da química, pode-se afirmar que muitos
dos aglomerantes e técnicas utilizadas pelas antigas civilizações podem ser
considerados eficientes e idôneos para serem aplicados.
Os aglomerantes podem ser classificados de acordo com sua origem
em:
- Aglomerantes de origem sintética: quando obtidos por processos químicos e
da petroquímica, por meio de reações que resultam na formação de polímeros, como
as resinas sintéticas do tipo látex PVA (acetato de polivinila), látex acrílico, vinílica,
alquídicas, amínicas, hidrocarbonetos, epóxi, poliuretano, borracha clorada e outras.
- Aglomerantes de origem natural: obtidos na natureza, podendo ser de tipo
mineral, vegetal e animal.

7.1 AGLOMERANTES DE ORIGEM MINERAL:

Os principais aglomerantes de origem mineral provêm das rochas e
podem ser:
•

Cal hidratada ou cal extinta.

•

Silicatos.

•

Cimentos.

•

Argila.

•

Gesso.
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7.1.1 Cal hidratada ou cal extinta

Acredita-se que nas savanas de regiões hoje da Etiópia, Chade e Mali,
há mais de 4.000 anos atrás, os castelos de terra, obras primas da arquitetura
nômade, denominados de “casbás”, tinham suas fundações construídas com
grandes pedras, argila e cal hidratada3.
No Egito Antigo, conheciam-se as características da cal, tanto que a
mesma foi utilizada misturada com o gesso para assentar os blocos das pirâmides4,
técnica esta também utilizada pela civilização cretense, no seu apogeu, por volta de
1650 a.C., pelos gregos, pelos etruscos (800 a.C.) e na América Central, pelos
Maias e Incas, nas suas grandes obras.
O primeiro registro escrito sobre a cal foi por obra de Vitruvio, no seu
De Architetura. Libri X. (23-25 a. C.).
No Brasil, as primeiras “caieras” foram instaladas por volta de 1549,
pelos portugueses, para a fabricação de cal virgem, obtida a partir de conchas
marinhas5.
A cal hidratada é obtida da rocha calcária, constituída de carbonato de
cálcio (quimicamente CaCO3)6 (Figuras 52 e 53), que durante a queima (processo
denominado de ”calcinação”) perde o dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O) por
evaporação, resultando no protóxido de cálcio ou óxido de cálcio (CaO), ou na
chamada “cal viva” ou “cal virgem”, que é utilizada como ligante, seja na argamassa
de assentamento ou de revestimento para a técnica do afresco ou como leite da
pintura à base de cal.
100g Ca C O3 + 42 g kcal /mol

56g Ca O + 44g CO 2

3

Conforme o Departamento Nacional de Produção de Mineral (Brasil).
A pirâmide de Quéops, construídas em 2.700 a.C. na região de Khufu.
5
De acordo com o Departamento Nacional de Produção de Mineral as primeiras caieiras “foram
instaladas com a finalidade de produzir a cal virgem para a argamassa de revestimento e pintura do
Casario da cidade de Salvador-Ba, implantada pelo Fidalgo português Thomé de Souza, como capital
da terra recém descoberta”.
6
A procedência do carbonato pode variar, desde fósseis de carapaças e esqueletos calcários de
organismos vivos, que compõem os calcários fossilíferos, até por precipitação química. Os principais
responsáveis pelos depósitos provenientes de organismos sintetizantes do carbonato, dissolvido em
meio aquoso, são recifes de corais, conchas de moluscos, algas calcárias, equinodermas,
briozoários, foraminíferos e protozoários. (Forti, 2002)
4
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Figura 52. Cristais de calcita (CaCO3)

Figura 53. Cristais romboédricos de calcita:
direções ópticas e cristalográficas
(Foto: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html)

A transformação completa do carbonato em cal ocorre à temperatura
de 900°C, em que a tensão do vapor do CO2 se iguala àquela da atmosfera, sem
que ocorra a sobre saturação do mesmo nas áreas adjacentes ao calcar em
decomposição. Este processo é endotérmico, sendo que, para produzir 100 kg de
cal é preciso queimar 20 kg de carvão.
Na presença do ar o óxido de cálcio (CaO) torna a combinar-se com o
dióxido de carbono (CO2)7, no processo chamado de “carbonatação”, petrificandose.
evaporação

63g Ca(OH) 2 + 37g CO2

100g CaCO3 + 20 g H2 O + 42,5 kcal

Este processo é extremamente lento, pois, a quantidade de anidrido
carbônico presente no ar, da ordem de 0,03%, é a causa principal da lentidão do
processo de carbonatação.
A rocha calcária é composta, predominantemente por carbonato de
cálcio, mas podem estar presentes outros minerais, como magnésio (dolomita),
argilominerais, óxidos de ferro e quartzo.
Existem várias nomenclaturas para as rochas carbonáticas em função
de sua composição.
De acordo com o teor de magnésio (Mg) são classificadas, segundo
Pettijohn8 e Bigarella, conforme o quadro a seguir:

7

Gás Carbônico ou Dióxido de Carbono, símbolo CO2, é um gás transparente e inodoro.
Francis John Pettijohn (1904) professor e estudioso de geologia, autor do livro Manual of
Sedimentary Petrology (1938).
8
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Pettijohn
Bigarella
% de MgO
% de MgO
Calcário calcítico
0 a 1,1
0 a 1,1
Calcário magnesiano
1,1 a 2,1
1,1 a 4,3
calcário dolomítico
2,1 a 10,8
4,3 a 10,5
dolomito calcítico
10,8 a 19,5
10,5 a 19,1
Dolomito
19,5 a 21,7
19,1 a 22
Quadro 20. Nomenclatura das rochas carbonáticas,
conforme o teor de magnésio (Pettijon 1957 e Bigarella 1956).
Denominação

Outra classificação das rochas carbonáticas, menos ampla, utilizada
pelos produtores de tintas à base de cal, da Europa, em função da experiência
milenar, é:
• Calcário calcítico [CaCO3]9: quando o teor de magnésio (Mg) varia de 0
a 4%, sendo por isso, mais quebradiça, apresenta superfície mais
uniforme e mais plana.
• Calcário dolomitico CaMg(CO3)2 : com teor de magnésio (Mg) de 4 a
18%, sendo mais dura, em formato da concha, apelidada de “pedra
cascuda”.

Figura 54. Cristal de dolomita (envolvido em
quartzo) – CaMg (CO3)2

Figura 55. Cristal de dolomita:
forma cristalográfica da dolomita e
direções óticas

(Foto: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html)

De acordo com Forti10(2002), em função da quantidade de argila que a
rocha calcária apresentar pode-se denominar em:
9

Para a fabricação do cimento, é utilizado apenas o calcário calcítico.
FORTI, G. Antiche ricette di pittura murale. 4 ed. Accademia G.B. Cignaroli di Pittura e Scultura e
Scuola Brenzoni. Verona Cierre Edizioni. 2002. 296p. p.20.
10
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- Cal aérea: com quantidade inferior a 5% de argila, da qual pela
carbonatação se obtém a cal virgem, que após sua extinção é
denominada de “cal aérea”.
- Cal hidráulica: com porcentagem acima de 5% de argila, que após o
processo de calcinação é denominada de cal hidráulica (hidráulica
porque tem o processo de pega também na presença de água)11.

Conforme a porcentagem das impurezas presentes no calcário, a cal
pode ser classificada também de:
- cal gorda: quando o carbonato de magnésio e outras substâncias
estranhas estão presentes na proporção inferior a 10%, que, de acordo
com literatura técnica a respeito, é mais plástica e adesiva12.
- cal magra: quando as substâncias estranhas e o carbonato de
magnésio são superiores a 10%
A relação entre o volume da cal extinta (m³) para o peso inicial da cal
virgem (t), expressa o chamado “rendimento da pasta”:
Volume da cal extinta (m³)
Rendimento =
da pasta

Peso inicial da cal (t)

A extinção da cal virgem se dá com a água, pois, na presença desta,
se desenvolve a reação de hidratação, também chamada de “extinção”, na qual a cal
virgem, ao absorvê-la, aumenta seu volume, desencadeando o processo
denominado de exotérmico, no qual perde a anidrido carbônico (CO2), com sensível
elevação da temperatura. Transforma-se assim, em hidrato de cálcio [Ca(OH)], que
é um composto denso, meio gelatinoso, de cor branca, com textura bem fina,
denominado de cal extinta ou cal aérea porque, justamente sua pega e
11

O endurecimento da cal hidráulica deve-se à presença de silicatos calcíticos hidratados (C-S-H)
amorfos.
12
No caso de argamassas a base de cal, para alguns autores, a grandeza das partículas da cal influi
na plasticidade da mesma.
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endurecimento , acontece somente na presença do ar, pelo fato deste conter o
13

anidrido carbônico (CO2).
ESQUEMA DO ENDURECIMENTO DA CAL

CO2

PEDRA CALCÁRIA
Ca CO3

H2O

co2

CALCINAÇÃO

850--900°C
900°C
850

H20

CaO
CaO

APAGAMENTO

ÓXIDODE
DECÁLCIO
CÁLCIO
ÓXIDO

CAL VIVA
VIVA
CAL

EXTINÇÃO

H2O

PEGA
PEGA
ENDURECIMENTO
ENDURECIMENTO
-CARBONATAÇÃO-CARBONATAÇÃO-

Ca (OH)
(OH)22
Ca

Hidróxido de
de cálcio
cálcio
Hidróxido
CAL APAGADA
APAGADA
CAL

Cal Hidratada
Hidratada
Cal

Figura 56. Esquema de endurecimento da cal

Os calcários, na utilização da argamassa e para a pintura, de acordo
com várias literaturas técnicas, devem ser calcíticos, isto é, compostos por 95% de
cálcio e os restantes 5% de impurezas, inclusive de magnésio.
Esta proporção garante ao produto a homogeneidade necessária nas
diferentes etapas de produção da cal extinta e, conseqüentemente, maior poder de
adesão e brancura.

Existem, de fato, diferenças de comportamento entre a cal

calcítica e a cal dolomítica, tais como:
- A temperatura de dissociação no processo de calcinação e a proporção de
solubilidade, conforme apresentado no quadro 21 a seguir:

TIPO DE CAL

CALCINAÇÃO
-TEMPERATURA DE
DISSOCIAÇÃO-

PROPORÇÃO DE
SOLUBILIDADE
g/L água a 16°C

CALCÍTICA

850° - 900°C

1/27

DOLOMÍTICA

500 - 700°C

1/50.000

Quadro 21. Temperatura de calcinação e proporção de solubilidade
da cal calcítica e da dolomítica.
13

O efeito chamado de pega se da pela evaporação da água e o endurecimento se da pelo efeito da
carbonatação.
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- O volume da pasta da cal virgem em contato com a água aumenta em
função do tipo de cal, sendo que, na cal de origem dolomítica é maior, produzindo,
também, sais solúveis (principalmente, sulfato de magnésio [MgSO4]) que
enfraquecem o poder de adesão da cal virgem (D`Orazio 1999).
- A sedimentação da cal calcítica, por tratar-se de hidróxidos, é menos
favorável, por ser mais lenta que a da dolomítica.

7.1.2 Silicatos

Os ligantes à base de silicato foram aperfeiçoados pelos alemães,
tendo sido utilizados pela primeira vez por volta de 1846, na cidade de Munique.
Um dos primeiros teóricos foi o alemão Keim, que utilizou pigmentos
minerais fixados por meio de silicato de sódio e de potássio.
São sais neutros, portanto não alcalinos; porém, quando diluídos em
água passam a produzir reações alcalinas.
Para Pagliara (2001) e Travi (1996), a reação dos silicatos no processo
de secagem é bastante complexa e pouco conhecida; sabe-se que acontece em
duas fases: na primeira, o silicato reage com o anidrido carbônico (CO2), presente no
ar, formando o polissilicato e consolidando-se:

K2 O n SiO2 + CO2 + m H2O

n SiO2 m H2O + K2CO3

A esta reação se adiciona outra, na qual o silicato liga-se quimicamente
com a camada do substrato, por meio da reação com a alcalinidade calcítica deste
(carbonato de cálcio), formando o carbonato de potássio, o silicato de cálcio e
liberando a água.

K2 O n SiO2 + n Ca (OH)2 + CO2

n CaO SiO2 + (n-1)SiO2 + K2CO3 + nH2O

Os silicatos são utilizados como ligantes, da mesma forma que a cal na
técnica do afresco, produzindo uma camada externa de acabamento que, ao secar,

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

112
engloba os pigmentos, dando origem a um acabamento homogêneo e vitrificado,
bastante impermeável, sem a formação da camada filmógena ou película.
Para Pagliara (2001) a camada formada é muito resistente à umidade e
tem a grande vantagem de ser difusiva, isto é, permeável ao vapor de água,
permitindo a transpiração da parede pintada, portanto, indicada para áreas externas
e ambientes particularmente agressivos. Além disso, apresentam a característica de
desenvolver ação de consolidação em camadas de acabamentos de argamassa
friável. Também são resistentes à abrasão, ao fogo e são atóxicos.
Atualmente são utilizados os silicatos de potássio e de lítio, diluídos
com água pura, de preferência destilada, porque se assim não ocorresse, formariam
o vidro. O silicato de sódio não tem sido utilizado por apresentar, durante a fase de
secagem do produto, a formação do carbonato de sódio, que tem ação expansiva e
favorece o efeito da eflorescência, na superfície pintada (Pagliara, 2001).

7.1.3 Cimentos

O cimento, assim como o conhecemos, é um tipo de aglomerante14
relativamente novo, mas não é, certamente, difícil acreditar que os povos antigos,
gregos, fenícios e romanos, conhecessem algo bem próximo ao utilizado nos nossos
tempos. Basta imaginar que ao acender uma fogueira próxima de pedras calcárias
e gesso, essas com a alta temperatura descarbonatavam, formando um pó que, na
presença da umidade, água ou do próprio sereno, voltava a se aglutinar,
transformando-se em pedra. Existem, nos restos das construções dos povos das
civilizações antigas, tipos de argamassa com ligantes bem próximos aos nossos de
hoje, cuja formulação, fruto do conhecimento do artista da época, foi sendo
esquecida com o tempo. Os romanos definiam este aglomerante como
“caementum”, que deu origem à palavra cimento. Há registros escritos, por parte de
Vitruvio e por Plínio “O Velho”, da utilização junto com a cal, de material pozolânico,
cujo nome deriva da Pozzuoli, localidade perto de Nápoles, de onde era retirado
pelos romanos.
14

O cimento é um aglomerante que endurece quando em contato com água.
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Este material natural (pozolana) é de origem vulcânica, constituído por
70% de silicatos hidratados de alumina15, completado por outros elementos, como
óxidos, que junto à cal hidratada, formava uma argamassa com alto poder de pega,
mesmo na presença de água. Materiais como este16 são encontrados também na
Grécia, na Ilha de Santorini, na região do Trass, na Alemanha, Edimburgo na
Escócia, na França, Japão, e outras.
O marco fundamental para a confecção do cimento hoje utilizado foi
dado pelo inglês John Smeaton, que em 1758 obteve, por calcinação de calcários
moles e argilosos, com alta concentração de silício, um produto com alta resistência.
Em 1918, o francês Louis Vicat obteve resultados próximos aos de
Smeaton, sendo, por isso, considerado o pai do cimento artificial. Outro inglês, Josef
Aspdin, em 1924, na tentativa de aperfeiçoar a qualidade do cimento, definiu
proporções mais adequadas das matérias-primas e calcinação, a temperaturas mais
altas (aproximadamente 800°C), aprimorando ainda mais o produto.

Como o

material, por ele obtido, apresentava certa semelhança com determinado tipo de
pedra da Ilha de Portland (Sul da Inglaterra), batizou este produto de “Cimento
Portland”, recebendo a patente do produto, por parte do monarca inglês Rei George
IV.
Em 1926, surgiu a primeira fábrica de cimento Portland no Brasil, que é
hoje um dos maiores produtores mundiais. O cimento utilizado hoje, como ligante
para a pintura é o cimento Portland, obtido pela mistura de calcários, gesso, silício,
alumina e óxido de ferro. Apresenta, porém, o problema de deixar as tonalidades
dos pigmentos bem mais escuras, por isso, na maioria das vezes é utilizado na sua
cor natural ou misturado com o cimento branco, quando se deseja reproduzir a cor
do concreto a vista. O cimento branco pode ser utilizado principalmente, para a
pintura externa, embora em menor intensidade, sua secagem também, altere o tom
dos pigmentos deixando-os mais escuros e formando manchas. Forti (2002).
Na pintura à base de cimento, para evitar o efeito “casca de laranja”,
via de regra, limita-se sua porcentagem em 5% do volume total da tinta e são
incluídas, além de cargas para contribuir na resistência da camada pintada,
15

Os romanos a chamavam de “pulvis puteolanus” sendo constituída basicamente por sílica (Si O2) e
alumina (Al O3). A pozolana, pela riqueza em silicatos vítreos, é considerada rocha sedimentar de
natureza ácida, capaz de reagir com o óxido de cálcio (CaO), dando origem a silicatos amorfos de
carácter cimentante.
16
No Brasil é encontrado material de características semelhante, o leocofito [(SiO2)(Al2O3) (K2O)].
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substâncias impermeabilizantes e aglutinantes que ajudem a deixar o composto
mais elástico.

7.1.4 Argila
A argila17 é uma família de minerais filossilicaticos hidratados,
aluminosos de baixa cristalinidade, e de pequenas dimensões (partículas com
diâmetro inferior do que 4µm), como caulinita, illita, montmorilonita.
No solo é o componente mais comum do popularmente chamado barro
ou lama que contém também hidróxidos coloidais floculados e outros componentes
cristalinos ou amorfos.
A argila utilizada como aglomerante é, mais especificamente, a
bentonita, que tem origem das cinzas vulcânicas, com altas porcentagens de sílica,
muito plástica, e com propriedades impermeabilizantes. Mineralogicamente a
bentonita é constituída por argilominerais do grupo das esmectítas, mais
especificamente, uma esmectita sódica18.

Tem brilho semelhante ao da cera,

aparência e tato gorduroso e, ao entrar em contato com a água aumenta entre 10 a
25 vezes seu volume, originando um tipo de gel tixotrópico.

Figura 57. Cristais de bentonita em rocha

Figura 58. Direções ópticas e
cristalográficas da bentonita

(Foto: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html)

17
18

O termo argila também é usado na classificação granulométrica de partículas.
SANTOS. S.P., em Tecnologia das argilas.São Paulo:Edgar Blücher, 1975. 340p.
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No Nordeste brasileiro, foi muito utilizada a tabatinga
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ou terra branca,

que Montagna (1996) define como um material argiloso, sob forma de filosilicato
hidratado de alumínio {Al4 [(OH)8/Si4O10]} ou, Anidrido Silícico (SiO2), presente em
todos os continentes, conhecido pelas antigas civilizações. A tabatinga era utilizada
inicialmente, pelos índios, como corante, por apresentar, além do branco, outras
cores, e, mais tarde, como ligante para argamassa de revestimento, pela vantagem
de dispensar a caiação, por ser branca.
Nos primórdios da cidade de São Paulo, quando era apenas uma pequena
vila, muito pobre e a cal tinha custo elevado para a população, a tabatinga era
extraída das margens do Rio Tamanduateí e utilizada para pintura das paredes.

7.1.5 Gesso

Geralmente extraído de depósito de sal, ricos no mineral gipso20, ou
gipsita [CaSO4 2H2O], denominado de gesso natural, é transformada, pelo processo
de calcinação, em gesso [CaSO2 1/2H2O], (bassanita ou hemidratato ou semihidratado).

Figura 59. Cristais de gipsita

Foto 60. Direções ópticas e
cristalográficas da gipsita.

(Foto: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html)

É

um

material

utilizado

desde

a

antigüidade,

praticamente

contemporâneo à cal. Existem descobertas arqueológicas na região da Mesopotâmia
que datam de mais de 8.000 anos a. C., outras em Jericó, com mais de 6.000 a. C.,
sendo utilizado para moldagens e no substrato de revestimento de paredes, para
19

O termo tabatinga deriva do tupi “toba-tinga” que quer dizer barro branco, e era utilizado para a
pintura das paredes.
20
A rocha sedimentar de gipso é geralmente um tipo de evaporito.
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serem decoradas e pintadas. No Egito Antigo, era amplamente empregado como
ligante junto com a cal, para a construção das paredes, revestimentos lisos e para as
molduras. Na pirâmide de Queóps (2.800 a.C.) foi utilizado como aglomerante (não
existia ainda o cimento), junto com a cal, formando a argamassa de assentamento
dos imensos blocos21.
Na Grécia Antiga, temos o primeiro registro escrito de sua utilização,
por obra do filósofo Teofrasto22, citando as grandes regiões produtoras do gesso, da
época, e sua utilização para revestimento das paredes, para serem ornamentadas
com a pintura a cola, com efeitos de relevos para molduras e para produzir
estatuetas (Turco, 1996).
Na Roma Antiga, Catão23, Columela24 e Plínio “O Velho” citam o gesso
como elemento muito importante na decoração.
Durante a Renascença e no Barroco foi largamente utilizado nos
revestimento das paredes, nas decorações, nos relevos e apliques.
Pela sua qualidade de resistência ao fogo, na França, o Rei Luis XIV,
em 1667, após o grande incêndio ocorrido em Londres, determinou que as
estruturas

em

madeira

das

construções

fossem

revestidas

com

gesso,

generalizando assim, a sua utilização.
O primeiro estudo sobre os fenômenos que se desenvolvem para se
obter o gesso foi elaborado por Lavoiser25 em 1768.

Le Chatelier, em 1887,

explicou o mecanismo de hidratação através da teoria da cristalização.
Os blocos de gipsita, ainda na própria mineração, passam por uma
moagem e, antes de iniciar o processo de calcinação, na calcinadora, por mais duas
21

TURCO A. Il gesso. Lavorazione, trasformazione, impieghi. Milão: Hoepli, 1996. 610p.
Teofrasto (370- 286 a.C.) nascido em Ereso, na Ilha de Lesbo, Grécia. Foi discípulo preferido e
sucessor de Aristóteles, cuja nome, que na verdade seria seu apelido, significaria “Falante Divino”.
Seu nome real seria Tírtamo, relatou sobre o gesso na sua obra “Tratado da pedra”.
23
Catão – Marcus Porcos Cato (234 a.C. - 149 a.C). General e estadista da Antiga Roma nasceu em
Túsculo, na região do Lazio, no ano de 234 a.C. Conhecido como o Velho ou o Censor, e famoso
pela austeridade dos seus princípios. Reconhecido como o primeiro historiador de Roma e importante
pensador da língua latina. Escreveu sobre vários assuntos, tendo com uma das obras mais famosa a
De agricultura (160 a.C.), contendo informações sobre a fauna, flora, plantios e costumes de Roma
Antiga.
24
Columela – Luciu Junius Moderatus Colomella, agrônomo e agricultor de Roma Antiga, nascido em
Gades, hoje Cadiz, Espanha, foi seguidor das idéias sanitárias de Vitrúvio e Marco Terêncio.
Contemporâneo de Nero e dos Flávios. Escreveu De Re Rustica (Das coisas do Campo), obra em
quatro volumes, a mais completa sobre agricultura, da Antigüidade
25
Antoine-Laurent de Lavoisier (París, 1743 - 1794). È considerado como o introdutor da química
moderna, com seu livro Tratado elementar da química. A partir de 1775, Lavoisier estabeleceu as
propriedade do oxigênio, mostrando que existia no ar e na água, e indicando seu papel fundamental
nas combustões e na respiração.
22
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moagens, até se conseguir a granulometria mais indicada, para o melhor êxito neste
processo. A temperatura para a sua desidratação térmica encontra-se entre 100°C
e 200°C, e, dependendo da pureza da matéria prima, da granulometria e do tempo
de calcinação, resultará em produto com características físico-mecânicas a ser
utilizado para determinado uso26. Para obras da construção civil, em geral, seu
tempo de desidratação é maior que para utilização na fundição, sendo retirada,
desta forma, maior quantidade de água. O processo de calcinação é o seguinte:
CaSO4 2H2O

de100 à 200°C

Gipsita ou Dihidrato

calcinação

CaSO4 0,5 H2O + 1,5 H2O
hemidrato

Figura 61. Processo de calcinação da gipsita

O sulfato de cálcio hemidrato obtido apresenta-se como um sólido
microporoso, de cor cinza bem claro, quase branco. A seguir, o gesso calcinado
será submetido a outra moagem, visando obter maior uniformidade na sua
granulometria.

Em presença da água, ocorrerá o processo inverso, com

desprendimento de calor, voltando ao seu estado original27.
CaSO4 0,5 H20 + 1,5 H2O

CasO4 2H20 + calor

Pelo fato do gesso em pó absorver muito facilmente a umidade,
quando exposto ao ar, perdendo assim suas características, deve ser utilizado em
curto prazo de tempo, devendo ser conservado em embalagens herméticas.
Tem como característica a pega e endurecimento rápidos, formação de
pasta com grande plasticidade e, por isso, facilmente moldável; a formação de
superfície uniforme e lisa e a estabilidade volumétrica.
Entre as características mais importantes do gesso a serem avaliadas
é o seu tempo de pega28, que pode variar muito entre fabricantes.
Na sua preparação deve ser evitado o uso de instrumentos de ferro,
assim como na sua utilização. De fato, a sua forte higroscopicidade e o seu pH

26

É separado em frações granulométricas e classificado conforme o tempo de pega, de acordo com a
NBR 13207 (ABNT, 1994).
27
O endurecimento do gesso é um fenômeno mecânico devido ao aumento da concentração dos
cristais até o endurecimento da pasta.
28
Para a pega ou endurecimento do gesso o parâmetro de maior influência na hidratação e
conseqüentemente, no tempo de sua pega é a relação água/gesso. Também, influem a matéria prima
(impurezas) e as condições de produção.
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neutro provocam a oxidação de eventuais metais ferrosos presentes na própria
composição e estrutura.
Na sua utilização, outros fatores importantes a serem considerados,
são a restrição de seu uso para áreas sem a presença de umidade e seu aumento
de volume (aproximadamente 1%) durante a fase de pega.
A proporção geralmente utilizada é igual entre gesso e água, porém,
esta pode ser alterada de acordo com o uso, sendo que, para revestimento das
paredes, deve ter maior quantidade de água, para compensar aquela que é
absorvida pelo tijolo ou bloco e para diminuir o seu tempo de endurecimento.
Outro cuidado que deve ser tomado é de não encher grandes
cavidades com gesso, para evitar que seu aumento de volume provoque esforços
indesejados em outros elementos.

7.2 AGLOMERANTES DE ORIGEM VEGETAL

Os aglomerantes de origem vegetal, como qualquer produto natural,
têm a característica de não apresentar homogeneidade, por depender da espécie,
da variedade da planta, composição do terreno, altitude, clima, agentes
atmosféricos, orientação solar, substâncias poluentes da atmosfera e outros.

Os aglomerantes de origem vegetal mais utilizados são:

•

AMILÁCEOS

•

DEXTRINAS

•

ÓLEOS VEGETAIS

•

RESINAS - GOMORRESINAS ou RESINAS-GOMA e
LACTO RESINAS

•

CERAS
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7.2.1 Amiláceos

Podem ser formados por transformação dos amidos e féculas, pela
ação do calor (amilogêneos).

Antigamente eram aquecidas em água com suco de

alho29.
O amido é o produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis
dos vegetais, enquanto que, a fécula é extraída das partes subterrâneas, como
tubérculos, raízes e rizomas30. O amido é um hidrato de carbono, polissacarídeo de
reserva dos vegetais, de estrutura granular, insolúvel em água fria. Na água quente
forma uma gelatina que, ao ser submetida à temperatura de 160°C transforma-se
em dextrina, utilizada como adesivo em conjunto com as gomo-resinas.
Via de regra as colas vegetais são menos adesivas e resistentes à
ação da umidade que as colas animais, por isso é preciso incluir produtos com ação
hidrorepelente, tipo óleo de linhaça ou sabão de Marselha31.
Por tal razão, são mais indicadas na utilização para pinturas internas,
onde a agressão pela umidade é menor.
Entre as colas derivadas de amidos podem ser citadas a de trigo, de
cevada, de milho, de centeio, de soja e arroz, sendo que, a mais resistente é a de
centeio.
Entre as colas derivadas da fécula, a mais conhecida é a cola de
batata.

7.2.2 Dextrinas

As dextrinas são produzidas a partir do amido regular (ou em natura)
aquecido, com ou sem solução catalítica (ácida ou alcalina). O amido primeiramente

29

O alho, da família das Liliáceaes, contém allicina, substância com notável ação anti-bactericida.
Rizoma é o caule subterrâneo, no todo ou em parte, de crescimento horizontal, rico em reservas
nutrientes
31
O sabão de Marselha é um sabão que foi produzido pela primeira vez, no século XVII, na cidade
de Marselha (França), composto pela fermentação de diferentes tipos de óleos vegetais, entre os
quais o de oliva, sem nenhum tipo de substâncias sintéticas. Tem a característica de preencher os
poros vazios, deixando a superfície mais brilhante.
30
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é seco até possuir de 5 a 7% de umidade, a seguir é, na maioria dos casos,
acidificado e a seguir aquecido, dentro de reatores com agitadores, com a
temperatura sendo elevada gradualmente até a temperatura no qual é mantido por
um longo período de tempo. Desta forma, o grânulo não é destruído, mas rompe-se,
formando uma solução com reduzida viscosidade e solubilidade parcial em água fria
e baixa tendência à formação de gel.

7.2.3 Óleos vegetais

O uso dos óleos na pintura é bastante remoto; sabe-se que os gregos e
romanos já conheciam as propriedades de diversos tipos de óleos.
Vitruvio (27a.C.) já mencionava o óleo a ser utilizado em técnicas
mistas de pintura, junto à cera e colas.

Mais tarde Teófilo (séc. XI e XII), também

faz menção à utilização do óleo para pintar portas e janelas; algumas obras de
Giotto32 teriam sido executadas com técnica a óleo. O uso mais significativo desta
técnica ocorreu entre 1400 e 1500 d.C, época em que, várias literaturas atribuem a
um dos irmãos flamingos Van Eyck, provavelmente Jan, a invenção da técnica da
pintura a óleo, o que, na verdade teria sido mais um aperfeiçoamento desta técnica.
Existe uma grande variedade de compostos naturais de origem vegetal,
ou animal, formados por ésteres (ácidos graxos) e glicerol (tri-alcool), definidos como
óleos e gorduras.
Os óleos são materiais que até a quantidade de 9 carbonos, na
temperatura ambiente, se apresentam no estado líquido, enquanto que as gorduras
(acima de 9 carbonos) se apresentam no estado sólido ou semi-sólido33.
Quimicamente são triglicéridos, isto é, ésteres que derivam de ácidos
carboxílicos (ácidos graxos de cadeia não ramificada, geralmente com elevado peso
molecular) e de um álcool, o glicerol (propanotriol).

32

Giotto, pintor, escultor e arquiteto, nascido, provavelmente a Colle di Vespignano, perto de Vicchio,
por volta de 1267. Considerado o grande inovador da pintura do século XIV, por ter proposto nas
suas obras a volta da imitação da natureza e a realidade que existia ao seu redor.
33
Esta diferenciação geralmente utilizada é meramente arbitrária.
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Figura 62. Estrutura típica de um éster

Os ácidos triglicéridos, ditos também graxos ou gordos, podem ser
saturados ou insaturados não ramificados, apresentam cadeias longas, com 14, 16,
18 átomos de carbono, cujo comprimento depende da origem botânica da planta de
onde se extrai o óleo34.
Os ácidos graxos saturados são, por exemplo, o ácido palmítico (C16)
e esteárico (C18) que permanecem inalterados, isto é, não polimerizam, sendo que
suas cadeias se quebram facilmente, são definidos como rançosos e são mais
sólidos. Os ácidos graxos insaturados, que contém dupla ligações, são o ácido
oléico (C18:1), ácido linoléico (C18:2) e o linolênico (C18:3) .

FÓRMULA

NOME QUÍMICO

NOME CORRENTE
DO ÁCIDO

LÁURICO

C12H24O2

Ácido dodecanóico

C14H28O2

Ácido tetradecanóico

MIRÍSTICO

C16H32O2

Ácidohexadecanóico

PALMÍTICO

(sem duplas ligações)

C16H30O2

Ácido 9-hexadecenóico

PALMITOLÉICO

(com 1 dupla ligação)

C18H36O2

Ácido octadecanóico

C18H34O2

Ácido 9-octadecenóico

ESTEÁRICO
OLÉICO

(com 1 dupla ligação)

C18H32O2

Ácido 9,12- octadecadienóico

(com 2 duplas ligações)

C18H30O2

(com 3 duplas ligações)

Ácido 9,12,15- octadecatrienóico

LINOLÉICO
LINOLÊNICO

Quadro 22. Ácidos gordos mais comuns nos óleos

34

Os óleos vegetais, também classificados como fixos, podem ser extraídos quebrando tecidos e
células para liberar o óleo. Esta quebra é por meio mecânico, do tipo trituração, amassamento e
espremição. Após este procedimento são filtrados e para a extração da gordura, durante este
processo, são aquecidos.
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Os ácidos polinsaturados linoléico e linolênico tendem a polimerizar,
isto é, associar-se com o oxigênio e formam cadeias maiores.

TRIGLICÉRIDO
OXIGÊNIO

REDE TRIDIMENSIONAL
(POLÍMERO)

Figura 63. Esquema de secagem dos óleos (polimerização)

Os óleos podem ser classificados em três categorias35:
• secativos (como o óleo de linhaça, óleo de linho, óleo de papoula,
óleo de tungue, óleo de oiticica);
• semi-secativos (como o óleo de algodão, óleo de sésamo) e
• não secativos (como o óleo de azeitona, óleo de coco).

Para a pintura são utilizados os óleos secativos (ver quadro 23), que
contêm elevado teor de ácidos graxos como o linoléico e linolénico (mínimo de
65%)36, obtidos das sementes das plantas e que secam não por evaporação, mas
sim pela ação do oxigênio, formando uma película ou filme, transparente e resistente
a água.

Estes óleos são, na verdade, pouco resistentes à oxidação, pois na

presença do oxigênio suas macro-moléculas, que contêm entre 16 e 18 átomos de
carbono, tendem a polimerizar em função do oxigênio presente no ar, por ligação
entre as várias moléculas de triglicéridos (figura 51), eliminando alguns ácidos,
formando moléculas gigantes, transformando-se, assim, em uma substância sólida,
chamada “película linoxina”. Este processo é acelerado pela presença da luz, do
35

Há também a forma de definir o tipo de óleo, em função de sua composição, pelo “índice de iodo”
que é o número de gramas de iodo necessário para saturar 100g de óleo.
36
As porcentagens de ácidos graxos saturados e insaturados contidos nos óleos vegetais são
variáveis de acordo com as condições climáticas, os solos e as variedades ou os híbridos das quais
foram obtidos
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próprio ar e de alguns metais. O óleo, aplicado em camadas finas, formando uma
película esbelta, absorve gradativamente o oxigênio (por ex. o óleo de linhaça
absorve até 20-30% de seu peso), por meio da reação de oxidação.

Após 24 a 36

horas se formam peróxidos (H2O2) gerados pela adição de uma molécula de
oxigênio aos duplos ligantes do carbono, presentes no ácido gordo. Há, portanto um
considerável aumento de sua viscosidade, do índice de refração e de outras
propriedades físico-químicas.
Os grupos peroxídicos, por serem muito instáveis, quebram-se
facilmente, proporcionando a formação de radicais reativos, que dão início ao
segundo estágio da secagem, que consiste na polimerização.
A formação destas macro-moléculas corresponde à secagem dos
óleos, que no prazo de poucos meses é bastante intenso, mas que se completa em
períodos ainda hoje desconhecidos.

TIPO DE ÓLEO

ÁCIDOS GRAXOS

ÁCIDOS GRAXOS

SATURADOS

INSATURADOS

ACIDO

ACIDO

ACIDO

ÁCIDO

ÁCIDO

PALMÍTICO

ESTEÁRICO

OLÉICO

(C16) %

(C18) (*)%

(C18:1) %

(C18:2) %

(C18:3) %

LINOLEICO LINOLÊNICO

LINHO

8 – 10

4

18

15

55

NOZES

8

3

15 – 18

61

12

PAPOULA

10

2

11

72 – 75

-

3

13,5 – 20

70

3

CÁRTAMO

(*) A baixa porcentagem do ácido esteárico demonstra que o óleo é fluído

Quadro 23. Valores médios dos ácidos gordurosos presentes nos óleos secativos mais utilizados

Quando se quer reconhecer o determinado tipo de óleo utilizado na
pintura, recorre-se à relação entre o ácido palmítico com o ácido esteárico do óleo
pesquisado (P/E)37.
Para saber sobre o comportamento, a decomposição e como manuseálos, é preciso conhecer algumas de suas propriedades físicas tais como:

37

A relação P/E é importante para reconhecer o tipo de óleo para efeitos de restauro de pinturas
antigas.
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- viscosidade ou fluidez (medida de resistência interna ao escoamento
do líquido);
- estabilidade térmica.
O grau de fluidez é variável conforme a temperatura; de fato, na
presença do calor é mais fluido, enquanto que, no frio, principalmente quanto
misturado com pigmentos, tende a coagular-se, ficando mais duro.
De forma geral, todos os óleos têm a tendência, com o passar do
tempo, de amarelar, por processos ainda não completamente conhecidos.
Sabe-se, porém, que depende da pureza do próprio óleo, dos tipos de
tratamento sofridos, a presença de determinados óxidos dos pigmentos, da umidade,
da intensidade da luz e temperatura. Enquanto a luz, o calor e o ar aceleram a sua
secagem, o frio, a falta de luz e de ar, a retardam. De forma geral, é desejável que
estes óleos apresentem a maior transparência, clareza, flexibilidade, elasticidade e
resistência ao amarelecimento, para que possam ser utilizados também para os
pigmentos brancos e azuis, os mais delicados; por tal razão, na maioria das vezes
são clarificados, alguns deles, por meio da exposição ao sol.
De forma geral, no início, após sua aplicação e secagem, o óleo se
apresenta como material apolar e hidrorepelente; com o passar do tempo, com o
contato da atmosfera e com os pigmentos, a flexibilidade do filme diminui, devido a
determinadas reações que o deixam mais sensível à agressão da umidade e pelo
fato de sua película não apresentar estrutura homogênea.

Entre os principais óleos secativos utilizados, temos:
o Óleo

de

linhaça:

obtido

das

sementes

do

linho

(Linum

usitatissimum), planta originária da Ásia. Hoje os maiores países
produtores são o Canadá, Argentina, Brasil e Uruguai. De acordo
com distintos processos de trabalho tem-se:
- Óleo de linhaça cru: de cor amarelo claro, vem sendo purificado
com processos naturais. Cerca de 25 a 35% do peso específico do
grão constitui-se de óleo. A sua idoneidade para pintura deve ser
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testada espalhando uma camada de óleo, como fosse para pintura,
numa amostra de vidro plana. A seguir a amostra é exposta em
ambiente seco, mas ventilado; o óleo deve secar no prazo de 30
horas, sem dar sinal de pegajosidade.
- Óleo de linhaça cozido: extraído de sementes geralmente
selecionadas e submetidas ao cozimento, na temperatura de 130 a
180°C. De acordo com algumas literaturas, o óleo produzido na
Inglaterra seria o de melhor qualidade, pelo fato de ser cozido à
temperatura de 150°C, pelo período de uma semana. O Cennini
(final século XIV-1984-), afirmava que o ponto ideal de seu
cozimento seria, quando deixando cair uma gota no fogo, o óleo
não faria nenhum barulho proveniente da sua queima. O óleo de
qualidade, não pode conter água; para tanto, quando submetido à
temperatura de aproximadamente 130°C, se apresentar sinais de
espuma, significa que contém água.

-

Óleo de linhaça refinado: o óleo de linhaça bruto, passa por

processos de refinamento, artificial, tanto na pureza, como na cor.
O óleo de linhaça apresenta pouca acidez, cor amarelo dourado,
sendo que, entre os óleos secativos, é considerado o mais eficiente,
por ser o menos solúvel, o mais sólido, e mais resistente contra o
efeito da quebra da película. É utilizado na fabricação de tintas,
vernizes, encerados, mástiques, sabões em pasta e outros.
o Óleo de nozes: obtido das sementes das flores das nozes (Junglans
regia),

árvore

nativas

dos

Balcânicos

e

que

contêm

aproximadamente 45% de óleo; é purificado para se conseguir uma
coloração amarelo clara, é muito transparente e não amarelece com
o tempo.
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o Óleo de papoula: é obtido das sementes de papoula, planta da
família das papaveráceas38 (Papaver sumniferum), por meio de
prensagem a frio. Sua cor é mais clara que a do óleo de linho ou de
nozes e, por isso, é utilizado nas tonalidades em que é preciso
maior delicadeza. Possui também a característica de retardador de
secagem e não amarelece com o tempo.
o Óleo de cártamo: obtido das sementes da árvore “Carthamus
tinctorius”, è um dos óleos mais recentes utilizados na pintura.
Contém aproximadamente 40% de óleo. É bem claro, quase incolor
e límpido, não amarelece com o tempo.
o Óleo de tungue: produzidos das Euforbiáceas da família da
“Aleurites moluccana”, conhecida também como “nogueira-doiguape” ou “nogueira de Santa Catarina”, originária do Extremo
Oriente, China do vale do Yeng-tzê, da Malásia e da Oceania. O
primeiro a citar este óleo no ocidente, foi Marco Pólo, no século XIII.
Em 1905 foi introduzido o seu cultivo nos Estados Unidos
(Alabama, Flórida e Geórgia e Mississipi), hoje, um dos maiores
produtores, e de onde vieram importadas as primeiras mudas no
Brasil.

Seca muito rapidamente e possui qualidades de

conservação e de resistência à umidade. É utilizado principalmente
na fabricação de tintas e vernizes e como preservativo da madeira.
o Óleo de oiticica: proveniente da árvore de grande porte, a
“Meuragina umbsissima”, considerada o vegetal de maior porte das
caatingas, onde cresce principalmente à margens de riachos. Em
média, cada árvore adulta pode produzir cerca de 75 kg de frutos,
cuja sementes rendem 60% em óleo secativo.
o O óleo de uva: extraído das sementes de uva, é extremamente rico
em ácido linolénico (de 70 a 80%); porém, apresenta o problema de
38

A papoula é uma planta conhecida há mais de 5.000 anos, pois já os sumérios a cultivavam para
efeitos medicinais. Na Grécia e na Antiga Roma era utilizada para combater a insônia.
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sua cor verde para ser utilizado para a pintura, por interferir nas
tonalidade das cores.

Outro tipo de óleo, atualmente bastante utilizado, considerado por
muitos autores como o melhor para fins de pintura, é o chamado “Stand-oil”39,
fabricado por meio de um sistema de aquecimento do óleo de linho ou tungue, a
uma temperatura entre 250-300°C, sem a presença do ar (gás carbônico) e
descolorado enquanto ainda quente. Tem a característica de ser mais resistente à
umidade, ter a formação de sua película de forma mais lenta, mas bem mais flexível,
resistente ao tempo e ao amarelecimento.

TIPO DE ÓLEO

ORIGEM BOTÂNICA

TÉCNICA DE PINTURA

DE LINHAÇA

Linus usitatissimum

Óleo, cal, cera, têmpera.

Junglas regia

Óleo

DE PAPOULA

Papaver somniferum

Óleo

DE CÁRTAMO

Carthamus tinctoris

Óleo

DE TUNGUE

(Euforbeas) – Aleurites moluccana

Óleo

DE OITICICA

Meuragina umbsissima

Óleo

DE NOZES

Quadro 24. Principais óleos secativos para pintura

Alguns óleos, na maioria semi-secativos (Quadro 25), que contêm o
ácido linoléico (C18:2), considerados insaturados, porque oxidam com maior
facilidade, são também usados, frequentemente misturados, com outros óleorresinas
ou com óleos balsâmicos, em proporções que não superam o 5% do composto.
Entre estes, podem ser citados o óleo de rícino40, de algodão, de girassol, de soja,
de milho (mais), de arroz, de caju (de casca amarela - LCC-), de pinhão, de nabo, de
colza, de banana e de sésamo (gergelim).

39

São definidos como óleos estandolizados; óleos mais ou menos espessos, polimerizados por
simples aquecimento, sem oxidação.
40
Óleo de rícino é extraído da Palmeira de Cristo (Ricinus communis), é o único óleo que apresenta o
ácido ricinoléico, é ligeiramente amarelado, resistente à luz e bastante aglutinante, muito utilizado
para amolecer outros produtos gordurosos.
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ÓLEOS SEMI-SECATIVOS
TIPO de
ÓLEO

NOME
CIENTÍFICO

GIRASSOL

Helianthus

ÁCIDOS GRAXOS

ÁCIDOS GRÁXOS INSATURADOS

SATURADOS (%)

(%)

ÁCIDO

ÁCIDO

ÁCIDO

PALMITICO

ESTEÁRICO

5–6

4 - 13

17 - 51

38 – 57

1,5

15

2,3

25

50

1,5
10

OLÉICO

ÁCIDO
LINOLÉICO

ÁCIDO
LINOLENICO

annuus
Zea mays

MILHO

Germen de
SOJA

glycine Max L

10

25

50

COLZA*

Brassica napus

7

15

50

ARROZ

Oriza sativa

0,20

1,9

42,13

33,76

9,8

8,1

65,07

15,6

Anacardium

CAJU

occidentale

2,4

(*) Existe o óleo de canola que é desenvolvida geneticamente a partir da colza.
Quadro 25. Óleos semi-secativos mais utilizados para a pintura

De forma geral, os óleos devem ser purificados e clarificados por meio
de várias filtragens; alguns pintores costumavam purifica-los com água pura e
deixando-os expostos ao sol (a literatura indica que seja no período da primavera,
porque o sol do verão os tornaria mais densos) durante um período de tempo de
aproximadamente 60 a 90 dias.

Também podiam ser clarificados por meio da

mistura com a cal virgem, quando, após a reação, eram lavados para ser então
retirados bem mais claros.

7.3 Resinas

As resinas naturais são substâncias orgânicas, líquidas, viscosas não
cristalinas, insolúveis em água, que endurecem em contato com o ar, assumindo o
aspecto amorfo e brilhante.
Podem ser de origem vegetal, animal e mineral.
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7.3.1 Resinas de origem vegetal

São substâncias dificilmente encontradas de forma isoladas nas
plantas (por serem produtos integrantes das óleorresinas), produzidas por várias
plantas de origem fisiológicas ou fisiopatológicas.
A partir de cortes na casca das árvores, que pode ser provocado pelo
homem, pelo vento, fogo, raios e outras causas, é obtida uma secreção, um líquido
espesso, de consistência variável, denominado de óleorresina, composto de resinas
e óleos essenciais ou, de uma substância gomosa.
Existem grandes variedades de secreções, catalogadas de diferentes
formas. Dependendo de suas características, podem ser classificadas como:
a) ÓLEORRESINAS ou RESINAS MOLES: são soluções naturais de natureza mista,
por isso denominadas de óleorresinas, provenientes de secreções de determinadas
famílias de plantas resinosas, extraídas dos canais e bolsas localizadas
principalmente nas cascas das árvores; são semi-sólidas, amorfas e pegajosas e
contêm óleos essenciais.

Endurecem por evaporação e oxidação das suas

essências, quando expostas ao ar e à luz, resultando assim, substâncias com
características típicas da própria resina.
São empregadas principalmente, com a finalidade de aumentar as qualidades
plásticas das substâncias com as quais são mescladas.

Entre as óleorresinas mais utilizadas, estão:
- TEREBINTINA41: obtida por incisão dos troncos de diferentes
espécies coníferas, de Pinus, como o Pinus elliottii. É composta por
óleo essencial de essência de terebintina e resina de colofônia; se
misturam com óleos secativos e secam por evaporação de suas
essências.

Apresentam excelente resistência à ação dos gases

41

A terebintina é a fração mais volátil das resinas, sendo utilizada principalmente na função de
solvente.
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poluidores, à umidade do ar e conferem aos pigmentos tonalidade mais
clara e brilhante.
- ELEMI: produzidas por alguns gêneros da família das Burseráceas
(Canarium luzonicum Elaphrium, Icica, e Protium) originárias da Ilhas
Filipinas, produtoras de resinas oleosas, conhecidas genericamente
como elemi e constituídas de triterpenos tetracíclicos, entre outros. É
de consistência semi-sólida, pegajosa, de cor branca amarelada e de
elevada compatibilidade com graxas, ceras e com várias outras
resinas. É utilizada como plastificante para modificar a consistência e
aderência de vernizes e ceras para revestimento, sem alterar o seu
brilho. No Brasil é largamente encontrada na região amazônica, sendo
conhecida como “breu branco”, “almécega do Brasil” ou “goma limão”.
- COPAÍBA : extraída da árvore da família das cesalpiniáceas (Shorea
selanica,

Agathis

dammara,

Dammara

australis),

típicas,

principalmente, da região do Sudeste Asiático; apresenta a cor amarela
clara e é transparente. É encontrada em todo o Brasil, principalmente
no estado do Pará, sendo chamada de Copaibeira ou Pau d´óleo
(Copaifera sp), facilmente identificável pelo aroma de sua casca,
contendo mais voláteis e menos resina.

Conhecida pelos índios

brasileiros, provavelmente como “copei”, era utilizada por apresentar
forte poder cicatrizante e bactericida.
Apresenta baixíssimo grau de amarelecimento, elevada elasticidade e
secagem muito lenta. Para poder ser utilizado de forma eficiente, deve
ser diluído em essência de terebintina.

b) RESINAS DURAS ou SÓLIDAS: são quebradiças como o vidro e brilhantes,
sendo as mais utilizadas:

- COPAL: muito parecida com a resina âmbar, pois trata-se de uma
resina vegetal, não completamente fossilizada, proveniente da família
das Cesalpiniáceas. Uma forma de distinguí-la da resina âmbar é pela
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sua dureza (arranha facilmente), a qual corresponde a 2-3 da escala
Mohs. Sua cor se aproxima do azul pálido.

- COPAL DE MANILA: Existem vários tipos de resinas obtidas das
árvores da família das Cesalpiniáceas, das Filipinas, com variações no
grau de dureza e solubilidade em álcool. De qualidade superior às
copais ou resinas copais verdadeiras, são utilizadas, na maioria das
vezes, junto à goma-laca.

- DAMAR: é extraída de árvores originárias da Malásia, Java, Borneo e
Sumatra de clima tropical, da família das Dipterocarpáceas, das
espécies Shorea e Hopea. De qualidades diferentes, sendo aquela
que provém de Sumatra, denominada “Dammar Batavia”, por ser mais
clara, de melhor qualidade.
- RESINA DE JATOBÁ: é extraída da árvore do mesmo nome, o Jatobá
(conhecido também como, “Jatobá roxo”, ou “Jutahy assu” no
Amazonas, “Jitahy preto” em Alagoas), da família das leguminosas,
chega a ter aproximadamente 40 m de altura e se desenvolve em solos
úmidos e arenosos da América do Sul, América Central e Antilhas. A
secreção desta árvore é um líquido amarelado, transparente, com
cheiro aromático e brilho, que exsuda das cascas e se concentra
cristalizado em pedaços sobre as raízes. Esta resina já foi bastante
usada para a pintura42; hoje a sua utilização para esta finalidade caiu
em desuso, mas por ser um material facilmente encontrado e de baixo
custo, poderia tornar a ser utilizado.
Também são utilizadas como resinas, na região do Pantanal, o paurosa e o angico.
- PISTACHE: substância extraída da planta “Pistacia vera”, da família
das Anacardiáceas, originária do mediterrâneo, onde se desenvolve de
forma silvestre.
42

Este tipo de resina foi citada no século XIX pelo Bispo A. Coutinho como um dos componentes de
um tipo de verniz que imitava a laca chinesa, fabricada no Rio de Janeiro.
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- SANGUE-DE-DRAGO: resina obtida por incisão de diversas espécies
das famílias das Palmáceas (Copayba), originária da Ásia. É inodora,
insípida e friável, bastante transparente, de cor vermelha escura.
Também é utilizada como pigmento, porém, de acordo com Cennini
(séc XIV), como tal não deveria ser utilizada na pintura: “Deixe-o estar,
e não te importes muito, pois não é em condições de te fazer muita
honra..” porque, por ser de origem vegetal é muito instável.
- SANDARACA: resina conhecida desde a antiguidade, talvez com o
nome de “sandaracha”, originária da África do Norte, de países como
Argélia e Marrocos. Extraídas de várias espécies de árvores da família
das

Gimnospérmicas,

Coníferas

e

Pináceas,

como

Callitris

quadrivalvis, Juniperus Communnis, Juniperus oxicedrus e Juniperus
thunifera. A mais valiosa, a “goma sandrac” é extraída da árvore da
família da Tuia, a Callitris. É quase uma resina pura, composta por três
tipos de ácidos resinosos e pequena quantidade de essência.
Apresenta-se sob a forma de lágrimas, com formato cilíndrico e
transparente. Considerada uma das mais fracas entre as resinas é
utilizada como aglutinante e como verniz, por fornecer uma película
dura e muito brilhante, porém com certa tendência a escurecer.

É

também utilizada como aditivo para outros vernizes, com a finalidade
de regular a dureza do filme.

- RESINA MASTIQUE ou MASTICA: é obtida da árvore da família Das
Anacardiáceas

(Pistachia

lentiscus),

originária

da

região

do

Mediterrâneo. Conhecida desde a antiguidade, a de melhor qualidade
é denominada de “mastique de Quios” (do nome da ilha grega Quio,
onde foram os primeiros a utilizar a resina), tem cor amarela clara, bem
brilhante, escurecendo, porém, com o tempo.

É comercializada sob

formas de gotas com cerca de 5mm de diâmetro.
Para dissolver o mastique é preciso deixá-la exposta ao sol, ou em
banho-maria, sendo constantemente agitada.

Uma vez dissolvida,

após alguns dias de repouso, deve ser filtrada por várias vezes, até
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que fique depurada e bem clara. É também dissolvida em essência de
terebintina, formando um verniz claro, de alta qualidade. Para diminuir
sua tendência ao amarelecimento, deve-se deixá-la exposta aos raios
solares por vários dias.

Das óleosrresinas são separadas, por meio de destilação aquosa as
resinas, propriamente ditas, dos óleos essenciais, dos quais pode ser citada a
colofonia, também denominada de pez ou breu, que é a resina natural de maior
utilização, antigamente conhecida como “piche grega”, extraída da espécie Pinus
Eliottii. É composta, basicamente, por ácidos resinicos, da família dos terpenos,
como o ácido abiético e o levopimárico, é amorfa, inodora, transparente, quase
vítrea, de cor amarelo claro a vermelho escuro.
Já era citada na Bíblia, na construção da Arca de Noé, a qual foi
calafetada por este produto.

Foi encontrada nos pertences do “Homem de

Simulaun”43, pois sua flechas e seu machado tinham como cola o breu. Nos antigos
navios romanos, encontrados na região de San Rossore, antigo porto da cidade de
Pisa, na Itália, foi encontrada, além de impermeabilizante dos navios, como
calafetante de ânforas44.

Plínio, “O Velho” (séc.I d.C.) descrevia que, da árvore

chamada de “abete”, era obtida a “piche líquida”. Na antiga Grécia era produto típico
da cidade de Colofone; por isso, conhecida como “colofonia”. Hoje é utilizada na
indústria da tinta para dar mais brilho aos pigmentos.
No Brasil, se produz através de incisão na árvore, sendo a goma
destilada, obtendo-se, assim, a essência de terebintina e o resíduo sólido, a
colofonia, que é denominada de “pez-claro”, quando claro e, “pez-negro”, quando
escuro, quase preto.
c) GOMORRESINAS ou RESINAS-GOMAS: são emulsões de resinas e gomas,
sendo, vias de regra, acompanhadas de quantidade variável de essências e tem a
característica de amolecer na água. As mais comuns são:

43

O “Homem de Simulaun”, apelidado de Oetzi, foi encontrado nos Alpes Italianos, ao Norte da Itália,
e, que segundo estudos, teria vivido a 5.000 anos atrás.
44
A descoberta de vários navios da época da Antiga Roma, afundados provavelmente em função de
uma tempestade, é considerada, pelos historiadores e arqueólogos, tão valiosa quanto a descoberta
das ruínas de Pompéia e Herculano, em função da riqueza de materiais praticamente intactos ali
encontrados.
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- GOMA ARÁBICA: É a resina exsudada pelas árvores espinhosas
Acácia, originária do Senegal (Acacia Senegal). É, sem dúvida, a mais
antiga das gomas naturais, denominada também, de “goma acácia”, ou
“goma da Turquia”. Tem-se registro da utilização desta goma já no
antigo Egito, quando era denominada de “Kami”.

É extraída das

árvores localizadas em solo áridos e locais de elevada temperatura,
sem umidade. As árvores quando doentes, aumentam a produção da
goma. Para a sua utilização deve ser dissolvida em água morna; os
antigos incluíam mel e açúcar para aumentar seu brilho.

- GOMA BENJOIM: resina derivada das árvores da família das
Estiracáceas, originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático,
principalmente da Tailândia, Indonésia e Sumatra. Usada desde a
antiguidade pelos povos asiáticos, como aroma para combater o
cansaço mental e desgaste emocional. Apresenta custo elevado, mas
misturado com a goma-laca resulta em alta qualidade e brilho.

Outros tipos de gomas são mencionados por vários autores, entre os
quais Doerner (1965), Piva (1985), e Ronchetti (1989), como a goma da índia (que
substitui a goma arábica) a goma xantana, tragacanto, caraia, guar, de gálbamo, de
alfarroba, asefética, de guta, de guaico, de cereja, de manga, de cedro, de bétula, de
limão, de eufórbio, de macieira, de pereira, e de caju.
d) LACTO-RESINAS : são consideradas substâncias resinosas os láctices que,
pelas suas características, se aproximam das resinas. São formadas por emulsões
leitosas, geralmente da cor branca, que endurecem em contato com o ar, adquirindo
o aspecto resinoso. As mais utilizadas são:

- LÁTEX NATURAL: é uma resina, geralmente da cor branca, podendo
apresentar tonalidades de amarelo, alaranjado e vermelho, produzido
pelas árvores da família das Laticíferas, como a Seringueira (Havea
brasiliensis), o Guaiúle

(Parthenium argentatum)

a figueira-da-

borracha (Fícus elásticas), Árvore-vacada (Tabernaemontana utilis) e a
Papoula

verdadeira

(Papaver

somniferum),

que

apresentam
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concentrações de látex. É colhida em incisões feitas no tronco das
árvores, pelas quais escorre, apresentando fluidez de diferentes
graduações, que vão desde o aquoso até altamente viscosa.

É

altamente elástico, de acidez neutra, inodoro e sem resíduos.

O

produto obtido é submetido a processo mecânico para que seja
misturado, liberando-o de líquidos e eventuais impurezas.
O quadro 26 apresenta um resumo das características principais das
resinas de origem vegetal mais utilizadas na pintura.
TIPO

CLASSIFICAÇÃO
RESINAS

ÓLEORRESINAS
(RESINAS
MOLES)

RESINAS DURAS

GOMORRESINAS

LACTO-RESINAS

COLFÔNIA, BREU
ou PICHE GREGA

ASPECTO
Transparente, quase vítrea cor amarelo claro ou
vermelho escuro.

- TEREBINTINAS DO
PINHEIRO

Branca, quase incolor.

- DAMAR

Amarelo claro

ORIGEM

OUTRAS
PROPRIEDADES

Pinus eliottii

Aumento do brilho
dos pigmentos

Pinus eliottii

- Solvente
- Desinfetante

Shorea, Hopea
- Canarium luzonicum
- Elaphrium
- Icica protium

Modificadora de
consistência e
aderência.
Misturada com
graxas, ceras e
outras resinas.

- ELEMI

Branca-amarelada

- COPAIBA

Amarela-clara

- Shorea selanica
- Agathis dammara
- Dammara australis

- JATOBÁ

Líquido amarelo

Jatobá

- COPAL

Cor azul pálido

Cesalpinas –
quase fossilizadas

- COPAL DE MANILA

Líquido amarelo

Cesalpinas

- PISTACHE

Líquido amarelo esverdeado

Pistacia Vera

- SANGUE-DEDRAGO

Transparente com
tonalidade vermelho escuro

Copayba

- SANDARACA

Transparente

- Callitris quadrivalvis
- Juniperus oxicedrus
- Juniperus thunifera

Aumentar o brilho da
resina

- MASTIQUE ou
MASTICA

Amarelo claro

Pistachia lentiscus

Aumentar o brilho

- GOMA ARÁBICA

Amarelo escuro

Acácia

- GOMA BENJOIM

Amarelo escuro

Estiracacea

Cor branca

- Havea brasiliensis
- Parthenium
argentatum
- Fícus Elásticas
-Tebemaemontana utili

- LÁTEX NATURAL

Bactericida

Misturada à gomalaca

PARASTICIDAS

Quadro 26. Resinas naturais de origem vegetal mais utilizadas na pintura
(Adaptado de: CORREA, 1978 – DOERNER, 1965 - FORTI 2002 – LORENZI, 1992 –
MAYER, 2002 – RONCHETTI, 1989 - SOUSA FILHO, 1964 )
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7.3.2 Resinas de origem animal

É uma cero-resina, denominada de goma-laca45, obtida pela secreção
de insetos da família das cochonilha e do quermes, que se apresenta em pequenas
lascas duras, de cor vermelho escuro. É constituída por cerca de 80% de substância
resinosa e 10% de substância cerosa e, restantes 10%, de outras substâncias
diferentes. É quase que totalmente insolúvel em água, mas totalmente em soluções
alcalinas. Pelas suas características de elevada dureza, tenacidade, adesivas, é
utilizada para vernizes, misturada com álcoois.

7.3.3 Resinas de origem fóssil:

É a resina âmbar, encontrada em depósitos no solo, principalmente na
região da Prússia, ao longo do litoral do Mar Báltico (Norte da Alemanha) e em
algumas regiões da ilha da Sicília, na Itália, como resina fóssil de pinheiros, da era
terciária (família das Coníferas, Pinus succinifer), formada há mais de 50 milhões de
anos. A origem de sua denominação vem do árabe “anbar”.
Era usada antigamente, na época pré-histórica, como adorno e, depois era
utilizada porque acreditava-se que afastasse o mau-olhado46.
A sua natureza foi por muito tempo obscura; alguns achavam que se tratasse
de uma espécie de betume, outros, uma fruta de árvore ou uma goma.
Tem geralmente a cor que vai do amarelo (de melhor qualidade), leitosa, ao
amarelo com tons avermelhados ou acastanhados, sendo encontrada também na
cor verde e azul.
Entre as resinas é a mais dura; apresenta-se quebradiça e resulta
praticamente insolúvel em quase todos os solventes. Pelas suas características de
ser pouco flexível, deve ser utilizada a quente com terebintina. Secando, forma uma

45

A goma-laca é denominada equivocadamente de “laca” e é diferente da “laca da China” ou “laca do
Japão”, que são o resultado da seiva de árvores orientais, que endurece, formando uma película
delicada e brilhante.
46
Os romanos a chamavam de “sucinnum”.
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camada escura e brilhante, dura, de difícil remoção e resistente aos ataques
atmosféricos. É também usada para deixar os pigmentos mais estáveis e secantes.

7.4 AGLOMERANTES DE ORIGEM ANIMAL:

Os aglomerantes do tipo animal, são aqueles cujo elemento principal é o
colágeno, que é a proteína mais abundante do corpo animal, formadora das fibras
colágenas. Essas fibras se encontram em todas as células de origem animal e não
existem nos vegetais. Podem ser de origem protéicas, de óleos, ou de cera animal.
Na estrutura do colágeno se entrelaçam moléculas de aminoácidos, entre as
quais a hidroxiprolina, que caracteriza todo tipo de cola protéica, podendo ser:

7.4.1 Colas de origem protéicas

As colas animais são substâncias formadas por proteínas solúveis em
água. No comércio, a cola animal distingue-se em dois tipos:
• cola: quando formadas por substâncias protéicas impuras e
• gelatinas: quando as substancias protéicas sofreram tratamentos de
depuração e desbotamento e por isso, com menor poder de aglutinação.

As colas animais mais utilizadas são:

- COLA FORTE OU COLA DE OSSOS: é também denominada “cola
de marceneiro”, resultado de mesclas de pele, osso, cartilagens,
tendões e outras partes semelhantes dos animais, tratadas por meio de
água quente, acidificada ou não.
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Apresentam-se, em geral, em folhas espessas, em grânulos ou
palhetas, mais duras e quebradiças que as gelatinas, na cor que vai do
amarelo ao castanho-escuro, com cheiro forte. Para ser utilizada é
preciso que seja, primeiro imersa na água (na proporção de quatro
vezes o volume da cola) por um período de 24 horas, provocando
desta forma, seu aumento de volume e, em seguida deve ser
esquentada, em banho-maria, fogo brando, sem que atinja a fervura,
sendo continuamente remexida. A cola acaba derretendo em poucos
minutos, para atingir seu poder colante e ser utilizada. É um tipo de
cola considerada muito forte.

- COLA DE PELE DE COELHO: existem vários tipos de colas de peles,
como a de gato, de cervo, e de coelho. De acordo com textos antigos,
a cola de coelho, também chamada de “cola lapin” ou cola francesa, é
a mais elástica e, por isso, a preferida desde antiguidade.

- COLA DE PERGAMINHO: surgiu em função da proibição do Antigo
Egito de exportar o papiro.

No reino de Pérgamo, desenvolveu-se

então, uma técnica para um material a ser utilizado na escrita, o
pergaminho, feito de couro de cabra e de ovelha, curtido, lavado e
raspado e, por fim, branqueado por meio da cal. Obtinha-se então,
uma folha de escrever, de boa qualidade e durabilidade.

É uma das

colas citada pelo Cennini (séc.XIV), como de boa qualidade, por
apresentar cor bem clara e ser quase transparente.

- COLA DE PEIXE: resultado de mescla de detritos de peixes, como
peles, cartilagens, espinhas e barbatanas, tratadas em água quente.
Apresenta-se

como

líquido

gelatinoso,

quase

incolor,

sendo

considerada pela literatura a respeito, muito higroscópica.

- ICTIOCOLAS: obtidas por simples tratamento mecânico das bexigas
natatórias de certos peixes (sendo a mais nobre a do esturjão),
apresentando-se quando eliminada toda e qualquer impureza, como
peles externas e pigmentação; quase incolor, sendo por isso, também
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É comercializada no estado sólido, em

denominada de gelatina.

folhas delgadas ou tranças. Ao ser colocada em água, à temperatura
ambiente e deixada repousar por alguns dias, se infla sem se dissolver,
deixando a água extremamente pura.

Apresenta considerável

resistência à umidade.

- SEBO: de modo geral o termo sebo é utilizado para indicar tanto a
gordura animal como a graxa.

A diferença entre os dois tipos de

gorduras está no ponto de fusão, sendo denominadas graxas, quando
este ponto é acima de 40°C.
O sebo é formado pela gordura que envolve as vísceras e os músculos
dos animais da espécie bovina (os mais importantes), caprina e ovina.
É constituído por triglicerídios, isto é, ácidos graxos como o esteárico,
oléico e palmítico, sendo que os ácidos graxos livres são mínimos ou
inexistentes. Para a sua qualidade é importante a utilização dos
modernos processos de abate, estocagem e manuseio. O processo de
fabricação se dá a partir do abate do animal, quando há início a
decomposição, por meio de enzimas e bactérias. A cor da gordura, que
dos animais vivos é branca ou sem cor, muda assim, como a
composição dos ácidos graxos livres. A melhor qualidade de sebo é o
“premier jus”, que apresenta a cor branca ou amarela, praticamente
inodora, que, em contato com o ar, adquire o odor rançoso.

- CASEÍNAS: é uma fosfoproteína, principal contribuinte protéico do
leite, obtida a partir do processo de coagulação, que é precipitação,
geralmente por meio ácido (pH = 4,8) ou de coalho. Apresenta-se, via
de regra, como pó granuloso, de cor branca-amarelada, inodoro,
solúvel em meio alcalino, mas insolúvel em água.
Para a sua utilização é preciso que seja acrescentada a elementos
álcalis, como por exemplo, a cal extinta, obtendo-se o caseinato de
cálcio. Ao longo da história não tem sido, certamente, um aglutinante
muito

utilizado,

pois

descobriu-se

que

apresenta

processos

degenerativos após pouco tempo de uso, pela facilidade de
fragmentar-se devido a sua rigidez.
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Por isso, deve ser usada em pequenas quantidades, em camadas bem
esbeltas e, na maioria dos casos, em conjunto com outros
aglomerantes, com esta compatíveis e mais elásticos.

- ALBUMINA: são proteínas que podem ser de origem animal ou
vegetal. As de origem animal são mais eficientes como aglomerantes,
particularmente, a clara de ovo (ovoalbumina), a albumina do sangue
animal (soroalbumina), a albumina do leite (lactoalbumina) e a
albumina do peixe (ictioalbumina). São solúveis, tanto em água como
em meios alcalinos, sendo que se coagulam por meio do calor.
O leite, cuja composição aproximada (quadro 27), varia de acordo com
a espécie e raça animal, estado de saúde, alimentação, pasto, clima,
criação e outros, foi muito utilizado sem gorduras (o oxigênio presente
na gordura oxida, alterando a tonalidade das cores), na pintura a cal e
afresco, para aglomerar pigmentos, com resultados muito parecidos do
ovoalbumina.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

PORCENTAGEM APROXIMADA

ÁGUA

80 %

GORDURA
PROTEÍNAS

7% - 15%
CASEÍNAS

4%

PROTEÍNAS

1%

Quadro 27. Composição aproximada do leite animal.

- OVO: é constituído pela casca (98% de carbonato de cálcio) que,
praticamente, não tem nenhuma utilização; a gema (ver sua
composição no quadro 28) e a parte branca, denominada de albume
(ver quadro 29, de sua composição).
A gema, que constitui 1/3 do volume do ovo sem casca, é uma
emulsão aquosa coloidal, composta por algumas proteínas, óleos,
várias gorduras, entre as quais a licitina que contém ácidos graxos
ploinsaturados (ácido linoléico e linolênico); ao contrário do albume,
pela sua elevada porcentagem de gorduras, origina uma película de
excelentes propriedades mecânica, coesão, adesiva e flexibilidade,
que vão melhorando com o passar do tempo.
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COMPOSTOS
GEMA DO OVO

% DA COMPOSIÇÃO
(OVO FRESCO)

% DA COMPOSIÇÃO
( SECO)

ÁGUA

51

-

PROTEÍNAS

15

31

GORDURAS E LIPÍDIOS

22

45

LECITINA

9

18

SAIS

1

2

OUTROS

2

4

Quadro 28. Composição média da gema do ovo

O albume é constituído por proteínas e a albumina, pelo fato de não
conter óleos e gorduras, forma película mais frágil e sensível à água.

COMPOSTOS
ALBUMINA

% DA COMPOSIÇÃO
(OVO FRESCO)

% DA COMPOSIÇÃO
( SECO)

ÁGUA

85

-

PROTEÍNAS

12

80

GORDURAS E LIPÍDIOS

0,2

1

LECITINA

- (*)

- (*)

SAIS

2,8

19

(*) As vezes pode estar presente em pequenas quantidades
Quadro 29. Composição média da albumina do ovo

De forma geral, as substâncias encontradas no ovo têm poder adesivo;
por isso, desde a antiguidade foi utilizado como aglomerante na
pintura. A cola composta pela gema do ovo foi muito utilizada,
principalmente durante a Renascença, antes do advento da técnica da
pintura a óleo, por ser relativamente resistente à umidade e por
proporcionar tonalidades amareladas, de sensação muito quente.
Cennini (final do séc.XIV) ensinou como produzir a cola com a gema,
chamando atenção para eliminar a clara e para a justa escolha da
tonalidade da cor da gema, lembrando que o amarelo, dependendo de
sua intensidade, poderia interferir na cor final desejada.
Também, por ser produto orgânico, é imprescindível incluir elementos
capazes de evitar sua deterioração, como vinho, grappa (liquor
destilado formado da casca da uva), ácido salicílico, vinagre e outros.
Cennini (Séc. XIV) lembra que pode-se usar o leite de figo e, para as
tonalidades claras o vinho branco e para as tonalidades escuras, o
vinho tinto. Eram também utilizadas a cerveja e a baba de caracol.
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7.4.2 Óleo animal

O óleo animal é extraído principalmente de determinadas partes dos
peixes, denominados de “gordos” (bacalhau, sardinhas, linguado gigante, salmão) e
de mamíferos marinhos, como as baleias e focas.

De forma geral, é como as

gorduras animais, formado por ésteres de glicerol e ácidos graxos ou gordos, tais
como o ácido oléico, esteárico e palmítico; por isso, é denominado também, de
gordura. Os óleos utilizados, como aqueles de origem vegetal, têm a características
de serem oxidantes (ácido linoléico, linolênico e arachidonico); porém, no caso de
origem animal, pela porcentagem maior de ácidos graxos livres ou insaturados
(ácido esteárico e ácido palmítico), geralmente, são menos fluidos, demoram mais
tempo para secar e possuem tonalidades mais escuras.

É importante lembrar que colas de origem animal e vegetal podem ser
atacadas por mofos e bactérias, diminuindo suas propriedades adesivas,
deteriorando o aspecto visual e a salubridade do ambiente.
Por tal razão, devem ser adicionadas substâncias de ação bactericida,
como, por exemplo, o vinagre branco (ácido acético), o limão (ácido cítrico), o bórax
(ácido bórico), o caldo de folhas do chorão (ácido salicílico), e outros produtos.

7.5 Ceras

Do ponto de vista químico, tanto as ceras de origem vegetal como as
de origem animal, são compostas basicamente de ésteres de ácidos orgânicos
graxos, constituídas por moléculas de cadeia longa e álcoois alifáticos (C16 cetílico,
C24 carnaubilico, C30 miricilico).

Por esta composição química, têm certas

afinidades com as graxas e óleos, muito embora, delas se diferenciem47.
47

As ceras são ésteres como os óleos e as graxas, diferenciando-se deste pelo fato de conter álcoois
graxos, no lugar da glicerina. Também as graxas e os óleos são assimiladas pelo organismo humano
enquanto as ceras não o são.
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TEMPERATURA
AMBIENTE

LÍQUIDOS

ÓLEOS

SÓLIDAS

GRAXAS

ÁCIDO GRAXO + GLICERINA

ÉSTERES
ÁCIDO GRAXO + ÁLCOOL GRAXO

SÓLIDAS

LÍQUIDOS

CERAS

ÓLEOS

HIDROCARBONETOS
SÓLIDOS

CERAS

Figura 64. Esquema demonstrativo da composição das ceras, óleos e graxas

São geralmente estáveis à oxidação, dotadas de boa resistência aos
agentes químicos, insolúveis em água e, por isso, a esta repelente48, o que propicia
a sua utilização como impermeabilizante.
De forma geral, as ceras tornam-se brilhantes quando friccionadas com
ligeira pressão e, suas consistência e solubilidade dependem da temperatura.
Tomando-se como referência a temperatura de 20°C as ceras podem
ser classificadas em duas categorias:
• ceras moles: quando moles e moldáveis (ainda não viscosas e nem
líquidas);
• ceras duras: quando quebradiças.
O valor comercial de cada tipo de cera depende de certas
características, que devem ser consideradas na sua escolha, para determinada
função e exigência estética. Cor e brilho, propriedades emulsificantes, solubilidade,
resistência à água e ao vapor de água e propriedades adesivas, são as mais
importantes.
48

As ceras possuem estrutura linear, fator este, que facilita a agregação entre as moléculas,
formando cadeias hidrofóbicas que conferem a sua função impermeabilizante.
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Devem ainda ser observadas características físicas, tais como
densidade, consistência, ponto de fusão e características químicas, como o índice
de acidez e o índice de saponificação.
No comércio, tendo em vistas maiores lucros, é muito comum a sua
adulteração com outros ingredientes mais baratos, como graxas, resinas, féculas e
farinhas, ou mistura de ceras mais caras com outras de menor valor. Por isso, é
preciso detectar estas possíveis substâncias estranhas.
Uma referência bastante marcante das ceras é o sabor característico
que cada tipo apresenta de forma bem definida.
Para determinar a presença de parafina, graxas, ou resinas, além do
sabor diferente, existem métodos químicos tecnicamente apurados, porém o mais
simples é se colocar pequena amostra na boca, esta ficará pegajosa, aderindo aos
dentes.
É comum, para melhorar a mistura dos pigmentos e corantes e para
dar maior resistência e brilho no resultado final da pintura, misturar ceras de
diferentes naturezas.
Quando se fala em cera, é correto entender tratar-se da cera natural de
abelhas (é comum identificar como cera os produtos que a esta se assemelhem
quimicamente), pois as ceras de outra origem são identificadas pela denominação
da sua proveniência, como por exemplo, a cera de carnaúba, a cera Montana, etc.
Existem ceras de origem natural e sintética, sendo que as naturais, por
sua vez, podem ser de origem animal, vegetal ou mineral.

7.5.1 Ceras animais
• Cera de abelhas: a cera de abelhas, ou cera virgem, é um produto da
secreção das glândulas do abdome da abelha operária (Apis Mellifica) que
consumiu o mel, o qual é solidificado em lâminas delgadas, quase
transparentes.

Os seus principais componentes são o ácido palmítico,

esteárico, cerótico e melisco, contendo também, ésteres alcoólicos.
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A cera se apresenta, em temperatura ambiente, sólida e oleosa ao tato,
com vários graus de brilho, com certa plasticidade, cor amarelada49, gosto de
mel; tem elevado peso molecular e se funde com certa rapidez entre 62 a
65°C.
No comércio, é bastante comum adulterar a cera de abelhas com
outras substâncias mais baratas como a parafina, ceresina, estearina,
esperma de baleia, colofônia, sebo, óleos de palmas, amidos e outros.
Também, ainda na fase em que a cera é retirada dos favos, pode
ocorrer que, na raspagem efetuada sem muitos cuidados por parte do
produtor, ocorra a mistura com o própolis e mel.

Por isso, é importante

checar sempre a sua pureza, procedendo-se a alguns métodos como para os
agregados de parafina.
A parafina é utilizada para obter a cor mais clara, reduzindo, porém o
brilho. É uma mistura de alcanos superiores sólidos; se apresenta como uma
massa sólida, microcristalina, de cor branca opaca, inodora e quase insípida.
Seu ponto de fusão está entre 74 a 80°C, ferve a mais de 360°C, com
densidade de 0,920 a 0,940. É insolúvel em água, solúvel em 35 partes de
álcool absoluto, muito solúvel em éter, em benzol, clorofórmio e nos óleos.
Para determinar a presença da parafina na cera, deve-se tomar 5
gramas de cera, colocá-la em solução alcoólica de hidróxido de potássio a
12% e aquecer até que

a mesma adquira uma consistência pastosa.

A

seguir dissolve-se esta pasta com 20 ml de glicerina aquecida, com 50 ml de
água quente.
Caso haja a presença de parafina ou cersina, o composto forma uma
massa espumosa da cor branca.
• Cera branca de abelhas: também denominada de “cera virgem”, pode ser
tratada quando se deseja utilizá-la para um acabamento mais claro, sendo,
para isso, clarificada, por meio da exposição ao sol e ao ar, ou por processos
químicos.

49

No caso da cera produzida por abelhas em colméias localizadas na mata, sua coloração natural vai
do branco ao amarelo bem escuro, quase marrom, em função das cores das flores onde as abelhas
se alimentaram.
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Um dos métodos mais simples é descrito por Forti (2002), no seu livro
“Antiche ricette di pittura murale”:
“- dissolve-se lentamente a cera em um recipiente de ferro;
- deixa-se cair dentro de um cilíndrico imerso parcialmente em água fria.
Desta forma, a cera se transforma em uma lâmina fina que pelo movimento
do cilindro, quebra-se em pequenos fragmentos;
- estes fragmentos são, a seguir, espalhados em uma área e expostos ao
sol e ao ar, até atingirem a cor branca.

Outra forma de clarear a cera pode ser com pequenas quantidades de
terebintina. Também, de acordo com Plínio, “O Velho” (I séc. d.C), a cera
pode ser tratada mantendo-a exposta por certo tempo ao sol e com água de
mar, aquecida a baixas temperaturas. A seguir, quando derretida, separa-se a
parte mais clara e com a ajuda de água fria para voltar a sua consolidação;
novamente é exposta ao sol pelo período de um a dois meses, obtendo-se
assim, o que era chamada pelos antigos de “cera púnica”50
Sempre conforme Plínio “O Velho”(I séc.d.C.), o pintor romano Lúdio
conseguia a cera púnica substituindo a água de mar pelo sal grosso de
cozinha.
Segundo Forti (2002), atualmente acredita-se que a longa exposição da
cera ao sol provoca sua deterioração, acelerando assim, seu desgaste.
• Cera lanolina: este tipo de cera é produzida através do tratamento do pelo de
carneiro, que é untado por uma secreção das glândulas sebáceas e
sudoríparas, muito abundantes na pele, que serve para dar proteção ao
animal, suavidade e elasticidade, sendo denominada de suarda, unto ou
lanolina. A parte sólida tem a consistência da cera, de cor amarela castanho,
é pouco alterável ao ar, muito embora seja insolúvel em água, tem a
característica de grande absorção de água, podendo se transformar em uma
emulsão pastosa, conhecida como lanolina hidratada.

Sua função mais

importante é de colaborar na homogeneização dos pigmentos e corantes

50

Plínio “O Velho”: “cera punica fit hoc modo ventilatur sub die saepius cera fulva...”
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• Cera da China: também conhecida como “cera de insetos” ou “cera de
árvore”, é produzida por insetos (cochonilhas classificados como “coccus
ceriferus”), que a depositam nos ramos da árvore denominada somaco.
O produto, que se assemelha a uma eflorescência esbranquiçada, é
recolhido e tratado por fusão em água fervente e, posteriormente filtrado,
resultando em uma substância de cor branca ou amarela claro, brilhante,
cristalina e insípida, com cheiro ligeiramente parecido com o sebo. Esta cera
é utilizada também para preservar as superfícies da rápida secagem.
• Cera de goma-laca: é produto obtido da parte cerosa, da secreção ceroresinosa de um inseto da família das cochonilhas e do quermes, depositada
em camadas, nos galhos de árvores tropicais.

Apresenta-se com a cor

amarela bem escura e com cheiro de laca. Utilizada também para proteção
de superfícies pintadas ou tratadas com óleo-resinas.
• Cera estearina: é obtida dos resíduos da destilação da gordura animal (ácidos
graxos), resultando em uma massa viscosa, elástica, de cor branca opaca e
apresenta seu ponto de fusão a 60°C
• Cera de espermacete: também chamada de “branco de baleia” ou “branco de
cachalote”; é resultado da parte sólida, extraída da gordura ou do óleo, das
cavidades cefálicas ou subcutâneas do cachalote ou de espécies similares de
cetáceos. Em certos casos, é refinada por meio de soluções à base de soda
cáustica, tornando-se branca e bem brilhante.

7.5.2 Ceras vegetais

• Cera de carnaúba: também chamada de “cera do Brasil” ou “cera da palma” é
extraída da palmeira Copernica cerifica, vulgarmente chamada de “carandy”
ou “árvore da vida”, sendo originária do Norte do Brasil e da Venezuela.
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É uma das ceras vegetais mais duras, é quebradiça, insípida e inodora,
que apresenta seu ponto de fusão entre 83 a 86°C.. Por estas propriedades é
bastante utilizada para a preparação de ceras com muito brilho e, graças à
sua dureza, aumenta a resistência mecânica de outros tipos de ceras.
Apresenta várias cores, como marrom “verde sujo” e amarelo pálido,
chamada de carnaúba em flor. É solúvel em éter, benzina e aguarrás.
No mercado se encontra geralmente disponível em flocos.
• Cera de candelilla: provém da planta de Candelilla, (Euphorbia antisyphillitica
ou Pedilanthus pavonis) que cresce nas planícies do Nordeste, e Norte do
México e no Deserto de Chihuahua, áreas semi-áridas, com condições
topográficas bem acidentadas. A maior produção se dá pelas árvores que
crescem nas áreas mais quentes e secas. Tem como característica aumentar
o ponto de fusão das miscelas de outras ceras.

Outros tipos de ceras vegetais já foram ou podem ser utilizadas
também na pintura, como :
• Cera de licuri ou uricuri (ou auricuri): obtida através da raspagem das folhas
de

uma

palmeira

(Attalea

excelsea),

que

apresenta

características

equivalentes a da cera de carnaúba, com ponto de fusão a 89°C.
• Cera de palmeira: que exsuda espontaneamente das folhas da palmeira
“Ceroxylon andicula” a qual escorre ao longo do tronco da árvore. Esta cera
apresenta-se geralmente em pedaços de cor amarelo claro, quase branco,
esféricos, porosos e quebradiços.
• Cera de algodão ou cera de linho: extraída das fibras dos respectivos
vegetais.
• Cera de esparto: provém de uma planta herbácea, la “Stipa tenacisima” da
família das gramíneas, originária do Mediterrâneo ocidental e abundante na
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Espanha, onde cresce em terrenos pobres, formando matas e sem
necessidades de cuidados.
• Cera de ráfia: que provem das lâminas fibrosas do limbo das folhas de
alguma espécies de palmeiras, principalmente a “Raphia ruffia”, nativa da Ilha
do Madagascar.
• Cera de cana-de-açúcar: encontrada na superfície das canas no estado
natural e que se retira por meio de processo industrializado das espumas
depuradas do caldo, durante a fabricação do açúcar. É uma cera mole, da
cor amarelo cinzento, com cheiro de melaço de cana-de-açúcar.
• Cera de ocotilla: extraída das cascas da árvore existente no México.
Existem ainda outros compostos de resíduos cerosos que podem ser
obtidos de várias frutas, como laranja, abacate, manga, figo, banana, etc, sendo
algumas já utilizadas antigamente e hoje caídas no esquecimento.

7.5.3 Ceras minerais
• Cera ozoquerita ou ozocerita: é de origem fóssil, extraída das cavas,
constituída principalmente, de hidrocarburetos parafinicos, de cor pardo claro
e escuro. É resistente aos ácidos e álcalis e, com o tempo, ao envelhecer, se
retrai mais que a cera de abelha, apresentando maior dureza.
• Cera Montana: conhecida também como cera de linhita é obtida de restos de
combustão fóssil de materiais lenhosos contendo solventes, da época
terciária. Contém grande quantidade de ácidos orgânicos, principalmente
ácidos montanicos51 (C 28). Apresenta grande dureza e cor amarela bem
escura. Quando clareada e depurada obtém-se, porém, um tipo de cera muito

51

O ácido montanico é um ácido graxo alifático saturado, característico do tecido adiposo dos
animais.
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clara e de boa qualidade, sendo utilizada para ceras artificiais de qualidade. É
solúvel em solventes aromáticos

O quadro 30 apresenta uma lista das ceras naturais mais utilizadas em
pintura.

ORÍGEM

TIPO DE CERA

PROVENIÊNCIA

CERAS DE ABELHAS

Produzida pela espécie da abelha “Apis
mellifica”.

CERA LANOLINA

Proveniente do tratamento da gordura
da lã das ovelhas.

CERA DE INSETOS
ou CERA DA CHINA

Dos insetos classificados como “Coccus
ceriferus”, mais comumente conhecidos
como “cochonilhas”.

CERA DE ESPERMACETE
Também conhecida como “BRANCO
DE BALEIA” ou “CETINA” ou ainda
como “SUCCINUM MARINUM”

Obtida por separação do ólio graxo de
algumas espécies de cetáceos e do
“catodon macrrocephalous”

ESTEARINA

Da gordura animal.

CERA GOMA-LACA

Parte cerosa da goma-laca, da secreção
de insetos classificados como
cochonilhas e de quermes.

CERAS

CERA MONTANA

Obtida dos restos fossilizados
cristalizados, na Alemanha.

MINERAIS

CERESINA ou OZOQUERITA ou
OZOCERITA

Extraída do mineral ozoquerita, na
Austrália e Estados Unidos.

CERA DE CARNAÚBA
Também denominada “Cera do Brasil”
ou “cera de Palma”,

Extraída da Palma “Copernicia cerifica”,
vulgarmente chamada de “caranday” ou
“carnaubeira”, do Norte do Brasil e na
Venezuela.

CERAS ANIMAIS

CERAS
VEGETAIS

CERA DE CANDELILLA

Extraída da espécie “Euphorbia
antisyphillitica” ou “ Pedilanthus
pavoni”, em áreas semi-deserticas do
México.

Quadro 30. Ceras naturais mais utilizadas na pintura.
(Adaptado de: ALIO; KERRARA, 2005 - DOERNER, 1965 - MAYER, 2002- SPINNATO, 1962)
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O quadro 31 apresenta uma lista dos principais aglomerantes naturais,
utilizados nas várias técnicas de pintura.

TECNICA DE
PINTURA
AFRESCO

ORÍGEM DO
AGLOMERANTE
MINERAL

AGLOMERANTE MAIS
INDICADO
CAL
COLAS ANIMAIS

TÊMPERA

PROTEICA
POLISSACARIDE

OVOS
CASEINA E LEITE
AMILACEOS
CERAS
ÓLEOS

ÓLEO

ÓLEOS
SECATIVOS

ÓLEO DE LINHAÇA
ÓLEO DE TUNGUE
ÓLEO DE OITICICA
ÓLEO DE PAPOULA

CAL

MINERAL

STEREOCROMIA

MINERAL

HIDRÓXIDO DE CAL

SILICATO DE POTÁSSIO
SILICATO DE LÍTIO

ENCAUSTO

CERA PUNICA
(ABELHAS)

CERA VIRGEM DE
ABELHA TRATADA À
QUENTE

Quadro 31. Aglomerantes naturais utilizados para as várias técnicas de pintura
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8 SUBSTÂNCIAS NATURAIS COM FUNÇÃO AUXILIAR

Entre as substâncias que podem ser adicionadas à composição das
tintas, com a função de auxiliar, visando melhorar o processo de produção, as
características de desempenho e a aplicação das mesmas, estão os solventes,
também denominados de diluentes e os aditivos.

8.1 Solventes ou diluentes

Nas técnicas de pintura, são solventes1 aquelas substâncias que têm a
propriedade de diminuir a concentração de outro líquido, sem que sejam alteradas
suas características químicas.
Não existem substâncias definidas como diluentes, porque, na
verdade, passam a ter tal função, a partir da proporção da mesma em relação às
substâncias com que foram misturadas.
Os solventes ou diluentes são adicionados à tinta para torná-la mais
fluida, para que tenha melhor contato com o substrato, favorecendo, desta forma, a
sua aderência; por isso, são também chamados de veículo.
Na secagem da tinta, os solventes volatilizam, sendo que, via de regra,
são tóxicos2 e agridem o meio ambiente com os chamados VOC3.
A Comunidade Européia, considerando imprescindível a adoção de
medidas legislativas destinadas a proteger a saúde pública e o ambiente, das

1

Os solventes são também chamados de veículos ou meio.
A ação tóxica dos solventes naturais se da, sobretudo, por inalação.
3
VOC é a sigla dada para os compostos orgânicos voláteis.
2
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conseqüências da utilização de solventes orgânicos, em determinadas atividades e
instalações, a partir de 2001, pela Lei Diretiva 1999/13/CE4, estabeleceu limites de
emissão dos VOC no ambiente, principalmente no ar, descrevendo os riscos
potenciais à saúde e indicando os procedimentos para evitar exceder a tais limites.
De acordo com esta mesma Lei, entende-se como composto orgânico
volátil (VOC):
Todo composto orgânico volátil que apresente a 293,15°k uma
pressão de vapor igual ou superior a 0,01 kPa ou que tenha uma
volatilidade correspondente em condições particulares de uso.
É considerado um solvente orgânico todo composto que contenha,
pelo menos, o componente carbono e os bicarbonatos orgânicos dos
carbonatos. É considerado um solvente orgânico qualquer VOC usado
individualmente ou em combinação com outros agentes e que não sofra
uma transformação química com a finalidade de dissolver matérias
primas, produtos ou materiais de descarte, ou utilizado como agente de
limpeza para dissolver contaminantes, ou como solvente, meio de
dispersão, corretor de viscosidade, corretor de tensão superficial,
plastificante ou conservante.

Existem vários tipos de solventes dentre os quais, a água é,
certamente, o melhor, sendo conhecida como “solvente universal”. Outros solventes
como as essências vegetais , as terebintinas e os de origem química, derivados do
petróleo, via de regra, são voláteis, apresentam perigo à saúde, porque são tóxicos
e inflamáveis.
Uma das formas de classificação das tintas é também por meio do seu
solvente. As tintas à base de látex, por exemplo, têm como solvente a água e, por
tal razão, são chamadas de tintas à base de água.
As tintas insolúveis em água requerem solventes orgânicos, que
podem ser naturais ou subprodutos de petróleo; por isso, denominadas à base de
seu solvente.
Particularmente utilizados, nas tintas naturais, são as gomorresinas e
os óleos, para facilitar a mistura das partículas do pigmento com os quais foram
moídos e, eventualmente, para dissolver os elementos ou compostos aglutinantes.

4

Diretiva 1999/13/CE do Conselho de 11 de Março de 1999, relativa à limitação das emissões de
compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades e
instalações.
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Entre os solventes naturais mais utilizados, além da água, podem ser
citados a terebintina, tipo de óleo essencial, que tem também, propriedades
antimicrobianas, desengraxantes e removedoras, o óleo de pinho, que tem,
inclusive, propriedades bactericidas, o ácido oxálico, o ácido acético, o ácido fórmico
e os derivados de frutas cítricas que contêm o monoterpeno d-limoneno, de elevada
ação solvente, presente na casca de laranja (90%), do limão (65-70%), da tangerina
(70%) e no grapefruit (95%), os quais possuem, também, aroma mais agradável.

8.2 Óleos essenciais

Os óleos essenciais5 são produzidos em quase todas as plantas, em
especial pelas lauráceas, mirtáceas, labiadas, rutáceas, umbelíferas.
São encontrados em todas as partes das plantas6, particularmente, nas
flores, exercendo a função de atrair polinizadores, além de proteção contra ataques
de microorganismos e predadores.
Muitos destes óleos apresentam propriedades bactericidas, antisépticas, fungicidas e antiinflamatórias.
Produzidos por glândulas, canais resiníferos e idioblastos, podem ser
quimicamente compostos por centenas de substâncias, entre as quais: compostos
alifáticos7 (alcanos, álcoois, aldeídos, ácidos), hidrocarbonetos, cetonas, fenóis,
ésteres, e outros compostos orgânicos a base de nitrogênio e enxofre.
Cabe lembrar que a composição química de um óleo essencial ou
volátil extraído de um mesmo órgão de uma mesma espécie vegetal, pode
apresentar grandes variações, de acordo com a época, condições climáticas e solo.

5

São denominados de essenciais em função das “essências" ou componentes odoríferos das
plantas. São também chamados de óleos etéreos ou voláteis.
6
Embora todos os órgãos de uma planta possam acumular óleos, sua composição pode variar
segundo a localização. Os óleos voláteis obtidos de diferentes órgãos de uma mesma planta podem
apresentar composição química, caracteres físico-químicos e odores distintos.
7
Os compostos alifáticos são caracterizados, além do aroma, pelo baixo peso molecular, por isso são
bastante voláteis.
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Podem ser classificados como:
•

Aromáticos

•

Terpenóides8 (os mais importantes)

•

Fenólicos

De forma geral, são substâncias que variam de acordo com a planta e
passam ao estado gasoso (voláteis) com muita facilidade, mesmo a temperatura
ambiente.
Podem ser obtidos de plantas cultivadas pelo homem; neste caso,
apresentam maior produção e facilidade de recolher o produto. Existe, porém, o
inconveniente de que para a proteção e o aumento de sua produção, sejam
utilizados inseticidas, adubos e outras substâncias que acabam por influir na
qualidade do produto.
Já as plantas espontâneas têm como ponto positivo o fato de terem
sobrevivido, superando as dificuldades, as agressões, sem a ajuda do homem
durante o próprio crescimento, resistindo à competição do meio em que vivem,
tendo, portanto, rendimento menor, inclusive pelas dificuldades de recolher o
material, mas, de melhor qualidade.
Os óleos essenciais podem-se apresentar de forma isolada, misturados
com outros óleos ou resinas. Podem ser extraídos por processos físicos, como
destilação por arraste com vapor de água, destilação a pressão reduzida, extração
por gordura fria ou com solventes, além de outros métodos.
As essências têm a característica de oxidarem rapidamente pela luz e
em contato com o ar, transformando-se em resinas, perdendo o odor e a ação que
as caracterizam.

Por tal razão, as plantas e os óleos essenciais devem ser

guardados em recipientes fechados e sem o contato com a luz.
Os óleos essenciais mais utilizados para a pintura, conforme diversos
autores, entre os quais: Forti, 2002 e Mayer, 2002; encontram-se listados no quadro
32 a seguir:
8

Para alguns autores existe diferença entre terpenos (isoprenóides) e terpanóides, pois, estes últimos
seriam terpenos modificados, onde são movidos ou removidos grupos metila, ou são adicionados
átomos de oxigênio. Entre os álcoois terpênicos os mais importantes são o terpineol, o citronel, linalol
e o eucaliptol.
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ÓLEO
ESSENCIAL:

NOME BOTÂNICO

AQUILEA

Achillea millefolium

ALHO

Allium sativum

ALECRIM

Rosmarinus
officinalis

ANDIROBA

Carapa
guianensis Aubl.

BENZOIN

Styrax benzoin

PRINCIPAIS
COMPONENTES

OBSERVAÇÕES

Triacontano, cineol, azulene,
pinene tujone, achilleina,
potássio.
Sulfuro de allite, zolfo, iodio,
silício,allicina e allistatina.
Óleo essencial, terpenos,
flavonóides

Planta herbácea perene, Seu nome
provém do herói grego Aquiles, que
a utilizava para curar os feridos em
batalhas.
È um bactericida com grande
propriedades anti-virais.
Extraído das folhas é utilizado
como bactericida.

Ácidos: estárico, mirístico,
oléico, palmítico e linoléico.
Taninos e andirobina.
Ácido benzoico, benzoato de
coniferile, vanilina.

Tradicionalmente utilizado como
repelente e fungicida.
Anti-séptico, desinfetante em geral.
De origem incerta, parece que seu
nome derive da língua turca “ Bergarmidí”, que significa “pêra do
Senhor”.
Tem propriedades anti-sépticas e
balsâmicas.
Particularmente utilizada para
ambientes utilizados pelos
fumantes.

Citrus bergamia ou
Citrus aurantium

Bergaptene, bergamotina,
terpenos, alcanos

Calendula
officinalis

Caroteno, beta-caroteno,
saponina, alguns ácidos,
entre os quais pequenas
quantidades de ácido
salicílico.

CARDOMOMO

Elattaria
cardomomum

Limoneno, sabineno, cineol,
e borneol.

CEDRO

Cedrus atlântica

Grande quantidade de
tanino, cineol, cânfora e
canfene.

Originária da Índia e Sirilanka.
Utilizada contra cheiros
indesejados.
È a única essência capaz de
neutralizar o cheiro do alho,
Extraído das folhas, galhos,
madeira e casca da árvore.
É utilizado como anti-séptico.

Cymbopogon
nardus ou
Lenabatu

Canphene, citronellal e
geraniol.

Fungicida e repelente

CRAVO-DAÍNDIA

Syzygium
aromaticum

Eugenol (70-80%), acetato
de eugenol (15%).

Anti-séptico e bactericida, por
conter o eugenol.

EUCALIPTO

Eucalyptus
globulus

Eucaliptolo (85%), cineol,
pinene, limoneno, álcool
etílico, canfene.

Originário da Austrália, extraído das
folhas é utilizado para eliminar
parasitas.

LARANJA

Citrus vulgaris
aranticum

Limonenos, óleos essenciais

Extraída da casca.

LAVANDA

Lavandula
officinalis

Limonene, lavandulo
dipinene.

LIMÃO

Citrus limonum

LUPOLO
PAU-DEROSAS
SÂNDALO

BERGAMOTA

CALÊNDULA

CITRONELA

Nativa da região mediterrânea,
muito utilizada no caso de feridas
cutâneas, irritações da pele.

Originaria do Mediterrâneo,
extraída das flores. Era utilizada
para perfumar e desinfetar
banheiros e as termas pelos
antigos romanos.
Extraído da casca, é utilizada para
fins anti-séptico e bactericida.

Humulus lapulus

Limonene, monoterpenos,
pinenos, canfeno,
bergapteno
Fitostrogenos, flavonoidos

Aniba rosea
odora

Ácidos: oléico, palmítico e
linoléico. Taninos

Santalum álbum

Alfa-santalol, beta-santalol

Esencia extraída da casca, utilizada
como bactericida
Encontrado, sobretudo, na Ásia
Tropical, principalmente na Índia.
Tem a função desinfetante.

Tem a função de dilatador.

Quadro 32. Óleos essenciais mais utilizados na pintura.
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8.3 Óleos Balsâmicos

Caracterizam-se pela presença de substâncias resinosas que contêm
ésteres benzóicos e cinâmicos. São utilizados na pintura, misturados com os óleos
semisecativos para colaborar na formação da película linoxina.

BALSAMO

NOME BOTÂNICO

COMPOSTOS MAIS
IMPORTANTES

PERUVIANO

Myroxilon pereirae

COLOFÔNIA, ÁCIDO
BENZOICO, ÁCIDO CINAMICO

TOLU

Myroxilon balsamum

ÁCIDO BENZOICO, ÁCIDO
CINAMICO ESTERES,
VANILINA E OUTROS

BENZOIN

Styrax benzoin, Styrax
paralleloneurus

ÁCIDO BENZOICO, ÁCIDO
CINAMICO

Quadro 33. Óleos balsâmicos mais utilizados na pintura.

8.4 Substâncias de tipo aditivos

Entende-se por aditivo uma substância adicionada a um determinado
composto ou produto com a finalidade de modificar, melhorar ou adquirir
determinadas propriedades.
No caso das tintas naturais, podem ser citadas as seguintes
substâncias, mais utilizadas, com as respectivas finalidades:

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

158
• Acelerador e endurecedor: para encurtar o tempo, normalmente necessário,
para realizar o fenômeno de endurecimento ou pega, como a água de
cevada, amido, açúcar e cerveja.
• Adensante: com a finalidade de aumentar a viscosidade do composto, como
determinadas resinas e gomorresinas.
• Aerante: com o propósito de criar um sistema poroso ou aumentar a abertura
dos poros de um composto, incrementando sua capacidade de resistência a
baixas temperaturas, e o contato da superfície a ser pintada com o oxigênio
da atmosfera, como a cerveja.
• Anti-retração: com o propósito de evitar a retração do composto, geralmente a
base de ceras, alúmen de potássio ou elementos vegetais fibrosos.
• Microbiocidas: utilizados para prevenir a tinta contra ataques microbiológicos,
como bactérias, fungos, algas e musgos9, como o bórax, ácido salicílico,
ácido oxálico (ácido etanodióico), ácido fórmico, essência de andiroba, aloe e
outros.
• Retardante: para desacelerar a ação ou o fenômeno de pega, como
substâncias que contêm tanino, suco de malva e fibras vegetais.
• Impermeabilizante: para melhorar a resistência à ação da umidade, isto é, a
melhorar o poder de hidro-repelência, como a urina animal, alúmen de
potássio e silicatos.
• Plastificante: com o propósito de aumentar a maleabilidade do composto,
como o açúcar, o mel, óleos e resinas

9

Existem três fatores mais significativos para o aparecimento e desenvolvimento dos organismos
microbiológicos, quais: umidade, temperatura e nutrientes presentes na própria composição da tinta.
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O quadro 34 apresenta uma lista de algumas substâncias utilizadas
como auxiliares na composição das tintas, conforme literatura técnica a respeito.
SUBSTÂNCIA
AÇÚCAR
ALHO
ALÚMEN DE
POTÁSSIO

BATATA

FUNÇÃO
- Retarda a secagem das cores, mas menos
elástico do mel.
- Fluidificante.
- Elimina gordura na superfície a ser pintada
- Anti-séptico.
- Neutralizador da ação caustica do ácido
muriático.
- Substância adstringente
- Aumenta a resistência de tintas
- Aumenta o brilho dos pigmentos
- Elimina a gordura da superfície, inclusive
quando pintada a óleo.

BORAX ou BORATO
DE SÓDIO

- Conservante e bactericida

BORRA

- Aditivo para aumentar a resistência contra
a umidade.

CASCA DE LARANJA - Solvente
CEBOLA
CERVEJA
FENO DE BOI

- Elimina gordura e ajuda a aderência no
substrato
- Utilizada como diluente no lugar da água
- Aditivo aerante para conservar a tinta
- Aumenta a adesividade e brilho das cores

FOLHAS DO
CHORÃO

- Anti-séptico

LEITE DE FIGO
LIMÃO

- Bactericida
- Bactericida

MEL

- Retarda a secagem das cores

ÓLEO DE ABACATE

- Aumenta a luminosidade da tinta

ÓLEO DE JOJOBA

- Aumenta a luminosidade da tinta

ÒLEO DE CEMBRO

- Bactericida

ÓLEO DE CÕCO

- Para sabões e limpeza
- Limpeza da superfície
- Aumenta o brilho
- Diminui a tensão superficial da tinta.

SABÃO DE
MARSELHA

OBSERVAÇÕES

Todos os tipos de
pintura

Utilizada na pintura a
base de cal, têmpera e
afresco.

Utilizada na têmpera e
pintura a base de cal
Utilizado o caldo das
folhas por conter ácido
salicílico.

Utilizada na pintura a
têmpera
Pintura a base de cera
Às vezes confundido
como tipo de cera.
Usada na pintura a base
de cera
Claro e límpido como a
água
Utilizado na pintura a
cera e pintura à base de
cal.
Utilizado nas técnicas
da têmpera, afresco e
pintura a base de cal.

- Detergente
- Conservante
- Bactericida
-Utilizado como diluente no lugar da água
VINHO
-Dissolve óleos e resinas
-Aditivo para melhorar a aderência.
URINA ANIMAL
- Hidrorepelente
Quadro 34. Substâncias utilizadas como auxiliares e solventes nas tintas para pintura imobiliária.
VINAGRE
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9 CARGAS OU INERTES

Com o termo “carga”1 se definem as partículas inertes, que podem ser
de origem inorgânica ou orgânica, cuja finalidade é contribuir para a opacidade da
tinta e colaborar para a melhora de determinadas propriedades físicas e mecânicas
desta.
Geralmente são utilizadas nas tintas sob a forma de pó, como
preenchimento da parte sólida, podendo auxiliar na sua estrutura, conferindo maior
consistência e durabilidade, aumentando, inclusive, o volume do produto final.
A característica da carga de reforço é definida como “aspect ratio”, que
é função da relação comprimento/diâmetro da partícula ou fibra. Quanto maior o
“aspect ratio” da carga maior será sua atuação como reforço.
Os materiais utilizados como inertes apresentam, via de regra, custo
baixo e facilidade de manuseio; por isso, ajudam a diminuir o custo final da tinta.
Cada tipo de carga tem um comportamento próprio com relação ao
meio aglomerante utilizado conferindo determinadas características na tinta.
No caso de tintas de tonalidades brancas, o próprio inerte pode
funcionar também como pigmento.
As características principais de um material utilizado para cargas além
da facilidade de disponibilidade e do baixo custo, são:
• Alto grau de brancura;
• Elevado índice de refração, para contribuir na opacidade da tinta;
• Peso específico aparente baixo, para apresentar-se leve e volumosa;

1

Também são chamadas de extensores.
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• Elevada finura de suas partículas (entre 0,15 a 0,2 µm de diâmetro), pois o
tamanho médio das partículas e a distribuição destas tem influência nas
propriedades físico-mecânicas e reológicas do composto, por isso, devem
ser bem controladas. O excesso de partículas com diâmetros maiores, na
composição da tinta, pode prejudicar as suas propriedades mecânicas,
isto porque, em igual volume, tais partículas apresentam área e
imobilidade maior e, portanto possuem a tendência de deixar mais e
maiores vazios, piorando o contato da carga com o meio aglomerante e a
sua adequada dispersão2.
• Insolubilidade na presença da água;
• Elevada inércia química, sendo importante a sua pureza química, pois
determinados metais oriundos de óxidos (ex. ferro, manganês, cobre),
podem atuar em eventuais processos de alteração ou degradação do meio
aglutinante;
• Resistência à luz e ao intemperismo;
• Ausência de abrasividade.

9.1 Cargas de origem mineral
A maioria das cargas minerais, pelas suas características morfológicas,
auxilia no aumento da rigidez das tintas. As mais utilizadas são:
• Caulim, também chamado de “argila da china”, que é uma argila classificada
de primária, por ter sido formada pela alteração da rocha mãe, no próprio
local, por decomposição das rochas feldspáticas e não ter sofrido
praticamente nenhum ataque dos agentes atmosféricos.

É um silicato de

alumínio, com partículas mais grossas que, pela pureza, apresentam a
coloração branca.

Moída em partículas menores, possui a capacidade de

aumentar o volume e a impermeabilidade à água da tinta.

2

O excesso de partículas maiores pode ocasionar problemas patológicos como efeito manchado ou
raiado da tinta.
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• Carbonato de cálcio [Ca CO3], mais precisamente pó de mármore, derivado
de calcários compactos e cristalinos. Devem sofrer processo de moagem,
decantação e secagem para resultar em um tipo de pó branco, que além de
ótima cobertura, proporciona maior resistência à abrasão e impermeabilidade
à água, muito embora, seja muito sensível à ação dos ácidos, mesmo dos
mais fracos.
• Branco de Espanha ou branco de Paris, também conhecido como “branco
meudon”, é um carbonato de cálcio conhecido desde os tempos dos egípcios,
que vinha sendo fabricado com crê3 misturada com conchas e fragmentos
madrepérola, usada também para fazer anéis e, que por isso, era também
denominado de “crê anularia”.

Não é certamente um dos melhores

elementos para ser utilizado como pigmento branco, pois não tem muito poder
de recobrimento, mas é muito denso e, por isso, é bom para ser utilizado
como carga ou inerte.
• Pó de quartzo: obtido pela trituração em pó fino do quartzito, constituído
quimicamente por óxido de silício (SiO2) e mineralogicamente por quartzo,
muito fino e leve. Apresenta, porém, a característica de ser abrasivo, fator
este que limita sua utilização para determinados usos.
• Dióxido de titânio ou bióxido de titânio: é utilizado, principalmente, como
pigmento branco, devido ao seu alto poder de cobertura, alvura, durabilidade,
brilho e opacidade.

É obtido por meio de um processo à base de cloretos.

Hoje existe a tendência de ser substituído por outros pigmentos considerados
menos caros e menos agressivos ao meio ambiente, muito embora, sob o
aspecto toxicológico seja inócuo.
• Litopônio ou branco de bário: é uma mistura muito homogênea, obtida por coprecipitação de ZnS (esfarelita) e BaSO4 (barita), a partir de BaS + ZnSO4 .

3

O crê é uma substância calcário-argilosa, constituída por carbonato de cálcio e silicatos, muito
porosa, e redutível a um pó finíssimo.
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• Branco de barita: é um mineral - Ba SO4 - que ocorre como ganga em veios
hidrotermais, associado a mineralizações de Ag, Pb, Cu, Co, Mn e Sb. Ocorre
associado à calcita, em veios de rochas calcárias ou em depósitos argilosos
residuais sobre calcários. É comum e de ampla distribuição.

Figura 65. Cristal da barita

Figura 66. Forma cristalográfica da barita

Foto: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html

• Talco: é um silicato de magnésio [Mg3 (Si4O10)(OH)2] com partículas
prismáticas pseudo-hexagonais4, da cor verde pálido, amarelo ou cinzaesverdeado. É o mineral mais frágil (primeiro grau da escala de Mohs), um
pouco gorduroso ao tato, com certo brilho perolado.

Figura 67. cristal de talco

Figura 68. Direções ópticas e
cristalográficas
http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html

• Mica: é um grupo de aluminossilicatos, natural da argila, com estrutura em
lâminas5 e alto poder de preenchimento.
4

Segundo a forma geométrica de seus cristais, os minerais cristalinos são divididos em 6 sistemas:
cúbico isométrico, tetragonal, hexagonal, ortorrombóico,monoclínico e triclínico.
5
A mica tem a propriedade de dividir-se em planos paralelos e lisos entre si (clivagem), em uma
única direção (lâminas).
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• Agalmatolito: é uma rocha de extrema pureza composta de silicato de
alumínio de estrutura lamelar (pirofilita). É relativamente rara, encontrada
principalmente, nos Estados do Pará e Minas Gerais, vem sendo utilizada
desde os anos 40, mas atualmente, tem sido utilizada com mais intensidade.
Apresenta grande inércia química frente ao ataque de ácidos, alta
homogeneidade, alvura elevada e alto poder de difusão como pigmento.

Figura 69. Agalmatolito
www.mines.com.br/ agalma.htm

• Sílica diatomácea ou farinha fóssíl: é uma farinha fóssil quimicamente
constituída por sílica (SiO2).

É encontrada em cavas sedimentares de

esqueletos de diatomáceas, organismos unicelulares fossilizados. É muito fina
e leve; é utilizada para controlar o brilho das tintas e vernizes.
• Óxido de zinco (branco da China): é um pigmento bastante resistente aos
raios solares, à agressão de bactérias e à corrosão.

9.2 Cargas de origem vegetal
As cargas de origem vegetal têm a propriedade de atuar também no
controle reológico das tintas, favorecendo o menor gotejamento, escorrimento e
borrifos, na sua aplicação e como uma espécie de armação, que reforça a estrutura
das camadas de tinta, auxiliando na resistência ao impacto e à tração, agindo assim,
contra a dilatação do substrato. São geralmente constituídas por minúsculas fibras,
obtida pela trituração de vegetais fibrosos tais como: juta, ramí, sisal, coco, malva,
tucum, arumã, calafeta, cânhamo, conforme quadro 37, a seguir, de raízes de
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determinadas gramíneas, de cascas duras como as de nozes, emboeiro, cocos e de
celulose das madeiras.
Denominação
Algodão

Descrição
Fibra proveniente das sementes de planta de algodão. (Gossyplum).

Capoque
Linho

Fibra proveniente do interior do fruto da capoque (Celba pentandra).
Fibra proveniente do líber do linho (Linum usitatissimum).

Cânhamo

Fibra proveniente do líber da planta do Cânhamo (Cannabis sativa).

Juta

Fibra proveniente do líber da planta do Corchórus olitorius e do líber da
Corchórus capsularis.

Abacá
Alfa

Fibra proveniente das luvas foliares da Musa textilis.
Fibra proveniente da folha da Stipa tenacissima.

Coco

Fibra proveniente da Cocos mucifera.

Retama ou Giesta
Kenaf

Fibra proveniente do líber do Cytisus scoparius e/ou do Spartum junceum.
Fibra proveniente do líber do Hibiscus cannabinus.

Rami

Fibra proveniente do líber da Boehmeria nivea e da Boehmeria
tenacissima.

Sisal

Fibra proveniente das folhas da Agave sisalana.

Sunn (Bis Sunn)
Henequen (Ter Henequen)

Fibra proveniente do líber da Crotalaria juncea.
Fibra proveniente da Agave fourcroides.

Maguey (Quarter Maguey)

Fibra proveniente do líber da Agave cantala.

Malva
Caruá (Caroá)

Fibra proveniente da Hibiscus sylvestres.
Fibra proveniente da Neoglazovia variegata.

Guaxima

Fibra proveniente da Abutilon hirsutum.
Fibra proveniente do fruto da Tucumã bactris.

Tucum

Quadro 35. Principais fibras vegetais utilizadas como cargas.

9.3 Cargas de origem animal
As cargas de origem animal são a lã, crinas ou pelos e a seda,
conforme quadro 36 a seguir. Na civilização cretense, eram utilizados também
cabelos humanos e a crina de cavalos para reforçar as camadas de argamassa
destinadas à pintura de afresco.
DENOMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

Lã

Fibra do velo do carneiro ou ovelha (Ovis aries).

(Precedidos ou não de denominação
“pelo” ou crina”) alpaca, angorá,
camelo, cabra, cachemir, castor,
guanaco, iaque, lhama, lontra,
mohair, vicunha.

Pêlo ou lã dos animais: alpaca, angorá, camelo,
cabra, cachemir, castor, guanaco, iaque, lhama,
lontra, mohair, vicunha.

Seda

Fibra proveniente exclusivamente dos casulos de
insetos sericígenos.
Quadro 36. Cargas de origem animal
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10 AFRESCO

O termo afresco significa “a fresco”, indica a pintura sobre parede
preparada com um revestimento de argamassa à base de cal ainda fresca, não
curada1. O procedimento desta técnica exige que a pintura seja executada enquanto
a cal, sob forma de hidrato de cálcio [Ca(OH)2], presente na argamassa, encontre-se
ainda molhada. Desta, forma, o hidrato de cal, migra do interior da argamassa, para
a face mais superficial, reagindo com o anidrido carbônico (CO2) presente no ar. Na
secagem, a argamassa forma uma camada quase cristalina, incorporando os
pigmentos utilizados, diluídos com água, formando um único composto, de grande
resistência2. Nesta reação de secagem, que acontece pela presença do anidrido
carbônico

(CO2),

desencadeiam-se

vários

processos

químicos

entre

os

componentes da argamassa3 (areia, cal e água) e os pigmentos (na maioria dos
casos, de origem mineral), que reforçam a tonalidade, a intensidade e o brilho das
cores.
Vitruvio (23-25 a.C.) já afirmava, no livro De architectura, cap.VII, que:
... seria necessário dar às paredes uma camada de argamassa, executada
com precisão, por meio da régua na horizontal, aprumada e com os cantos
em perfeito esquadro [...] uma vez consolidada, as paredes irradiarão o
mais deslumbrante brilho...; poderão apresentar não somente solidez, mas
também um aspecto esplêndido e uma excelente qualidade, destinada a
durar no tempo (p.30)

1

A cura da argamassa é definida como o processo produzido pela reação do cimento com a água ou
pela carbonatação da cal, que provocam o endurecimento da própria argamassa.
2
CASTELLANI, P. Técnica della pittura a fresco. Urbino: Quattroventi, 2003.
3
O principal processo é o de “carbonatação”, responsável para a cristalização do composto. A cal
retorna ao seu estado natural e fica insolúvel à água.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

167
Giorgio Vasari, no seu livro Le vite de´piú eccellenti architetti, pittori et
scultori (1550), assim se manifestou sobre a técnica do afresco:
De todas as outras modalidades que os pintores executam, o pintar
na parede é a mais refinada e bonita, porque consiste em fazer em um dia
somente aquilo, nas outras técnicas, pode-se fazer outras... por ser esta
verdadeiramente a mais viril, a mais segura, mais definida e durável entre
todas as outras técnicas; é aquilo que, quando executado, adquire
continuamente beleza e união, infinitamente maior que as outras.

Forti (2002) chega a dizer que “a pintura do afresco pode muito bem
ser considerada a pintura mais durável, pois as cores penetram no reboco,
unificando-se a este e duram tanto quanto o próprio reboco” (2002, p. 59).
O processo de carbonatação, pelo qual a argamassa endurece, é
rápido na superfície, mas lento no interior da camada de argamassa, pois são
necessários meses para que o anidrido carbônico, presente na atmosfera, possa
entrar em contato com a cal hidratada e para que a água da argamassa evapore
completamente. Em função da rapidez desta reação, na superfície, é preciso
programar o trabalho, para executá-lo antes da secagem desta.
Por tal razão, o trabalho era realizado dia-a-dia4, e caso não fosse
possível a pigmentação da determinada área, esta era retirada, deixando um chanfro
a 45°, para que na continuação, no dia seguinte, a nova camada executada,
pudesse aderir melhor na outra já existente.
O afresco é uma das técnicas mais antigas de pintura, sendo
encontrados registros na Ilha de Creta, em 1700 a 1400 a.C. (Figuras 70 e 71)

Figura 70. Palácio de Cnosso:
vista dos afrescos nas paredes

Figura 71. Afresco
Thera na Ilha de Santorini

4

O prazo máximo de um dia, em que deveria ser executado o trabalho de pintar a superfície ainda
úmida, era definido como “giornata”.
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Vitruvio (27 a.C) e Plínio “O Velho” (I séc. d.C.), relatam que na Grécia
Antiga, um dos mais famosos pintores, Polignoto de Tasso,5 teria executado uma
obra com esta técnica na Pinacoteca da Acrópole de Atenas. Foram citados também
por estes autores, outros artistas como Apeles6 e Protógenes7.

Na civilização

etrusca e na Roma Antiga, há registros não só escritos, mas também, de obras
praticamente intactas, desta técnica.
Os exemplos mais expressivos são encontrados em Pompéia, com
suas casas decoradas com esta técnica. De acordo com estudiosos, as pinturas das
paredes eram executadas conforme as descrições de Vitruvio, no seu “De
Architettura” As paredes, após pintadas, recebiam uma camada protetora de um
composto a base de graxos, provavelmente cera, definido como “brunitura”.
Estudiosos sobre o assunto, entre os quais o alemão August Mau
(1840-1909) classificaram quatro modas decorativas, conhecidas, hoje, como os
“quatro estilos pompeianos”, cujas épocas de execução, não são distintas, mas se
sobrepõem.
No quarto estilo, dos últimos anos de Pompéia, antes da grande
erupção do Vesúvio que destruiu a cidade, desenvolveu-se também o gosto das
paredes monocromáticas, com grande fantasia de cores8.

As paredes das

residências eram pintadas com uma única cor: vermelho, branco, verde, preto e
outros. Por isso, algumas casas receberam o nome de acordo com a cor de suas
paredes, tais como a “Casa da Parede Vermelha”, a “Casa da Parede Preta” e
outras.
O elemento base do afresco é o substrato, que deve ser realizado com
todos os cuidados, para que seja o mais resistente e liso possível. A argamassa
deve ser elaborada, preferencialmente, com areia rica quartzosa, bem lavada e sem
nenhum tipo de resíduo de óxido de ferro, pirita9, marcassita10 nem matéria orgânica,
para evitar o efeito de oxidação, decorrente do contato com o oxigênio da atmosfera,
5

Polignoto de Tasos, pintor grego, criador da composição tridimensional, aperfeiçoou a "técnica das
quatro cores" (vermelho, negro, amarelo e branco).
6
Apeles, nascido na Ásia Menor, viveu durante o século IV a.C. e tornou-se pintor da corte da
Macedônia, principalmente de Alexandre “O Grande”
7
Protogenes pintor grego, contemporâneo e concorrente de Apeles, conforme Plínio, no seu livro
Natulais historia (XXXV. 88, 81)
8
Ducati P. em Pittura etrusca-italo-greca e romana (1942).
9
A pirita é um sulfeto de ferro (FeS2), que cristaliza no sistema cúbico.
10
A marcassita tem a mesma fórmula química da pirita, é de cor amarelo latão, pálido e cristaliza no
sistema rômbico.
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Era

comum usar inclusive, pó de mármore e de pedras de origem vulcânica, como a
pozolana, que apresentam a vantagem de conferir maior resistência às cores. A
água utilizada na composição da argamassa deve ser isenta de substâncias ácidas.
Pode ser utilizada a água potável.
O ligante para a argamassa mais indicado é a cal aérea11 por ser,
segundo Forti (2002), menos cáustica.
Cennino Cennini (séc.XIV), a respeito dos materiais para a execução
do afresco, no seu livro Il Libro dell´arte, orienta para executar o revestimento da
parede com argamassa de cal bem “gorda”12 e fresca, a qual requer duas partes de
areia grossa, e a terceira de cal. Mistura-se bem o composto... deixa-se repousar o
tanto necessário para que saia o “fogo” (isto é, deve ser deixada repousar para ficar
“bem apagada”) pois quando “fogosa” estoura o reboco executado13.
É importante conhecer bem a cal, sua causticidade e suas qualidades
adesivas, para não comprometer a estética e as características de resistência do
afresco.

Secando a argamassa de cal, os pigmentos passam a fazer parte da

própria superfície. A maior vantagem que o afresco apresenta é a sua resistência, o
fato de não provocar reflexos e ser lavável. A desvantagem desta técnica está na
dificuldade de efetuar correções. Em caso de necessidade de correções é preciso
utilizar a técnica da pintura à base de têmpera, se não se quer destruir o que foi feito
e recomeçar tudo de novo.
Pacheco (séc. XIV), também afirma que os pigmentos devem ser de
“tierras naturales” e com relação a cal a ser utilizada na camada para a pintura,
recomenda que seja “muy morta”, isto é, bem apagada, tendo sido mantida em água
potável por mais de dois anos e deve ser misturada com areia fina. Deve-se preparar
apenas a quantidade suficiente, para quanto seja possível pintar em um dia, para a
cal permanecer sempre fresca14.

11

A cal aérea apresenta quantidade inferior a 5% de argila, após a carbonatação se obtém a cal
virgem que após sua extinção é denominada de “cal aérea”.
12
A cal gorda apresenta baixos teores de magnésio e outras impurezas.
13
Cennini: (...Quando vuoi lavorare in muro, ch´é la piú dolce, il piú vago lavorar che sia, prima abbi
calcina e sabbione, tamigiata bem l´um l´altra. E se la calcina é ben grassa e fresca, richiede le due
parti di sabbione, la terza parte di calcina. E Intridili bem insieme....lasciala riposare bene qualche di
tanto che ne esca il foco che quando é cosi focosa, scoppia l´intonaco che fai.” )
14
Pacheco F. El arte de la pintura. Madrid 1990.
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10.1 Execução do afresco

Cennini (séc. XIV) orienta eliminar toda a poeira da parede e molhar
abundantemente a superfície, antes de revesti-la com a camada de argamassa de
cal e areia, até se obter um acabamento bem executado e um pouco áspero15, para
permitir maior aderência da outra camada que, posteriormente, será aplicada na
parede.

Pode também ser utilizado o cimento, que aumenta a resistência do

revestimento. Porém, conforme alerta Forti (2002, p.61), tem a característica de
“queimar“ as tonalidades das cores, deixando-as mais escuras16.

Melhor é o

cimento Portland branco, devendo-se, mesmo assim, considerar seu tom cinzento
para a tonalidade da cor base”.
O revestimento da parede é executado em, no mínimo, três diversas
camadas, sendo:

-

Primeira camada: definida pelos antigos como “rinzaffo” que, na verdade, é
uma camada de regularização, preparada com argamassa composta por 5
partes de areia média 1 de cal gorda. É executada para regularizar a parede,
eliminando furos, deformações, ondulações e falta de prumo. Sua superfície
deve ser áspera para permitir a adesão da camada sucessiva.

-

Segunda camada: definida como “arriccio”, equivalente ao reboco, executada
com 3 partes de areia fina e 1 parte de cal gorda. Os antigos, para deixar esta
camada mais resistente aos esforços de dilatação térmica ou de pequenas
movimentações estruturais, costumavam adicionar cabelos, na Ilha de Creta,
mais tarde, em Roma, entrelaçados de fibras. A partir do século XIV, eram
formadas estruturas com canas de bambu secas, denominadas de
“canniccio”17, que tinham, também, a função de isolante térmico.

-

Terceira camada: definida como “intonachino”, executada com 2 partes de
areia fina peneirada e uma parte de cal gorda. Parte da areia era,

15

Cennini fala em ..bem arricciato e poco poroso... , isto é, bem executado, firme e um pouco áspero.
Diversas literaturas técnicas, sobre o assunto, alertam que o cimento na argamassa a rendem mais
resistente, porém menos elástica e sujeita, portanto, a fissuras.
17
Os trabalhos mais antigos são encontrados na cidade de Pisa, no Camposanto Monumentale, no
“Trionfo da Morte”, “Juízo Universal” e outros.
16
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Esta camada deve ser

extremamente fina e destinada a receber o pigmento para a sua coloração. A
pintura deve ser executada enquanto esta estiver ainda molhada. Para pintar
temas artísticos foram desenvolvidas técnicas, como a sinópia18 (Figura 72),
que permitiam a execução dos desenhos e sucessivamente a pintura das
áreas com os pigmentos coloridos, misturados com água (Figura 73).

Figura 72. Sinopia de afresco - Pisa.

18

A sinopia é uma técnica que os pintores utilizavam, para traçar as linhas das coordenadas
espaciais, de estrutura dos desenhos, como a linha do horizonte e as linhas verticais. Para executar
as linhas era utilizado um fio de corda, molhado em um composto de água e terra vermelha,
inicialmente originária de Sinipe, cidade da Turquia, perto do Mar Negro (de onde se originou termo
usado de sinopia). Estas linhas sumiam com as demãos de pintura.
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GÁS CARBÔNICO
- CARBONATAÇÃOFormação da camada
de carbonato de cálcio

Pigmento
3a camada
Com hidróxido de cálcio
Ca (OH)2

2a camada
p/ revestimento
1a camada de regularização

Figura 73. Esquema da técnica do afresco

10.2 Pigmentos para o afresco

A presença da cal no composto da argamassa do afresco, não permite
a utilização de qualquer tipo de pigmento, devido à sua elevada alcalinidade19.
Via de regra, os pigmentos de origem mineral são mais adequados
para o afresco, porém, é preciso sempre proceder à verificação desta idoneidade.

19

Para MUSCOLINO, C.; MORELLI, A.L. em L´affresco tra tecnica e restauro. Gli affreschi
trecenteschi da Santa Chiara in Ravenna. Ravenna. Longo Ângelo. 1997, a argamassa do afresco
pode até alcançar o pH =13.
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Os mais indicados são os que provêm das terras, cuja coloração devese, na maioria dos casos, à presença dos óxidos de ferro, que podem oferecer uma
grande variedade de amarelos, vermelhos e pardos. A terra que fornece a cor verde,
não pode conter impurezas, pois, com o tempo, descolore. Augusti (1967), na sua
obra I colori Pompeiani, cita as cores utilizadas nos afresco de Pompéia. Entre eles:
-

o “ceruleum”: um azul de origem mineral, conhecido também como azul
pompeiano, provavelmente, originário da cidade de Alexandria, no Egito;

-

o “syricum”: um vermelho obtido artificialmente por calcinação da terra ocre
amarela (cerussa usta) a base de mínio20 de chumbo, misturada à rubrica.
Era a cor característica de Pompéia, por isso, também chamado de vermelho
pompeiano;

-

o “sil atticum”: era o amarelo, que segundo Vitruvio era superior aos ocres
marelos. Era uma cor extremamente difusa para a pintura das paredes.

O preto era, provavelmente, o “atramentum”, obtido pela combustão da
madeira de videira, misturada com um aglutinante à base de glúten. O verde era
uma terra, provavelmente rica de hidrato de ferro, ou originado pela malaquita
moída e misturada com pigmentos originados de terras da cor amarela.

Cennini (séc. XIV) alerta para que sejam evitados pigmentos muito
densos, pelo fato destes serem mais sensíveis à variação de temperatura, podendo
provocar fissuras na pintura. Determinados corantes de origem vegetal, como o
negro e as lacas, requerem um aglutinante, sendo o de caseína o mais indicado. De
fato, a caseína junto com a cal, forma um composto, o caseinato de cálcio, muito
resistente, inclusive à umidade. Para retoques, pode-se utilizar pigmentos com
aglutinantes à base de gema de ovo, bem batido e misturado com água, na
proporção de 10 vezes o seu peso.

20

É tetróxido de trichumbo (óxido salino de chumbo, mínio - fórmula aproximada [Pb3O4] ). Obtém-se
a partir do monóxido de chumbo não fundido (massicote), é um pó muito denso (densidade de 8 a 9),
tóxico, de cor vermelho - alaranjada.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

174
Durante a execução da pintura, deve-se sempre manter levemente
molhada a superfície, podendo ser esborrifada água, tendo presente que o excesso
de umidade prejudica o resultado final, pois, forma-se uma camada em que os poros
ficam saturados e os pigmentos têm dificuldade para penetrar.
O tempo de secagem varia de 5 a 8 horas, e é em função das
condições ambientais, como temperatura, ventilação e das características da
argamassa da base, com relação a sua capacidade de absorção dos pigmentos.
Em caso de grandes superfícies deve-se dividir a área a ser pintada em
porções menores, em função da previsão da possibilidade de realizar a pintura no
prazo de 5 horas, período este que era chamado pelos antigos de “giornada”.
Existem procedimentos parecidos com o afresco21, tais como o afresco
a seco, afresco a base de caseína, spirit fresco, o wasserglas (ou waterglass), a
pinura sobre o “scialbo” e a estéreocromia.

10.3 Pintura sobre Scialbo
Nesses últimos anos e após a execução de vários restauros chegou-se
à conclusão de que muitos trabalhos, considerados como executados com a técnica
do afresco, foram, na realidade, executados com outras técnicas, entre as quais a
têmpera sobre o scialbo. Chegou-se à conclusão de que os artistas, para obter
efeitos especiais, para desfrutar dos efeitos de luz e sombra, das diferenças de
profundidade, utilizavam técnicas diferentes num mesmo ambiente. A técnica da
pintura sobre o scialbo, já foi citada por Armenini22, mesmo que em termos
negativos, como um método alternativo ao “buon fresco” por não necessitar de todo
o preparo e não apresentar as limitações deste.
Esta técnica era realizada sobre o reboco já seco, cobrindo a parede
com uma camada fina de leite de cal, chamada de scialbo. Uma vez seca esta
camada, era nela aplicada a tinta, que podia ser à base da própria cal ou à base de
têmpera.

Este procedimento agredia menos a tonalidade dos pigmentos, deixando-

os mais brilhantes.
21

O afresco é também denominado de “buon fresco” (no caso “buon” tem o sentido de verdadeiro)
para ser distinto de outras técnicas similares, principalmente, da pintura à base de cal ou de tempera
sobre o scialbo.
22
ARMENINI , G.B. Dé veri precetti della pittura. Livro II. Turim: Einaudi, 1988.
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11 PINTURA À BASE DE CAL

A pintura à base de cal era usada já na antiguidade, para pintar
superfícies das paredes, durante milhares de anos.
Na Ilha de Creta, na Grécia e Roma antiga a cal já era utilizada para
pintar tecidos e paredes das casas1.
A pintura a base de cal foi transmitida de gerações a gerações, com
um contínuo aprimoramento dos conhecimentos, tanto do material como das
técnicas de preparo e aplicação. Foi, na antigüidade, a primeira demonstração de
utilização da pintura como meio de proteger as paredes das construções contra a
agressão do clima2.

Era utilizada nas paredes de barro, de taipa, das rochas

utilizadas para a construção e na madeira. Também, em função de sua ação
bactericida, era utilizada para fins de combate ao alastramento de doenças.
É uma técnica de pintura bastante econômica, de fácil preparação,
aplicação e que não requer pigmentação branca. Atualmente, em função de
sistemas de pintura derivados da petroquímica caiu em desuso, sendo utilizada
principalmente para pintar áreas poucos nobres, edificações de baixo custo ou
rurais, para fins de restauros de edifícios antigos ou como pintura alternativa para a
1

José Epitácio Passos Guimarães, no seu livro A Cal – Fundamentos e Aplicações na Engenharia
Civi l - faz referência à data de 2.700 a.C., em que, na vedação da Pirâmide de Quéops, a analise dos
materiais demonstrou a presença da cal. Nos palácios de Cnossos, na ilha de Creta, foram
encontrados locais com as paredes com duas camadas de argamassa contendo a cal e fibras de
cabelo, utilizadas para a técnica do afresco; na Itália Central, por volta de 800 a.C. a civilização
etrusca utilizava a argamassa com a cal, na construção de túmulos, conforme provas encontradas
nas cidades de Chiusi, Gubbio e Volterra; os romanos usaram a cal, quando em 600 a.C., Tarquínio
fez construir em Roma a “Grande Cloaca” (rede de esgoto) e de acordo com relatos de Vitruvio e
Plínio “O Velho”, utilizava-se a pintura à base de cal nos palácios romanos.
2
No Brasil, a primeira referência da cal, utilizada na pintura, foi em 1549, na pintura do Casario da
cidade de Salvador - BA. Esta técnica foi levada pelos portugueses, principalmente para proteger das
águas de chuvas tropicais e da agressão da maresia, as paredes das casas, que eram construídas
com a taipa e as fortificações. (GUIMARÃES J. E.P.1977)
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Um dos fatores desta marginalização é o

desconhecimento de suas qualidades e, pelo fato de apresentar, quando aplicada de
forma pura e sem algum tipo de aglomerante, pouca durabilidade, por ser
pulverulenta, em função da pouca coesão entre suas partículas e pela sua baixa
aderência ao substrato.
A cal utilizada para pintura tem a propriedade de endurecer tão
somente com a presença do ar que contém o anidrido carbônico (CO2). Por isso,
com o passar do tempo, estando em contato com o ar, seu processo de
endurecimento continua, condição esta, que é melhorada quando o composto da
tinta contém pigmentos naturais à base de óxidos.
Devido a esta propriedade, a pintura a base de cal recém utilizada na
superfície, apresenta-se pulverulenta e, com o passar do tempo, vai ficando mais
coesa, perdendo, assim, esta característica.
Este tipo de pintura oferece a vantagem de elevada luminosidade
superficial, pelo fato de que no processo de reação química de carbonatação são
formados cristais de calcita os quais, pela sua configuração prismática romboédrica3
(Figura 74), apresentam dupla refração, isto é, a luz que incide sobre tais cristais é
refletida em dobro, além de serem, também, resistentes à ação dos raios
ultravioletas.

Figura 74. Cristais romboédricos de calcita:
direções ópticas e cristalográficas
http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco.html

3

Gallo G. Studio microscópico delle malte aeree. Gazzetta Chimica Italiana, 1908. p. 142/156.
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Ao contrário dos outros materiais derivados do petróleo, utilizados para
a pintura, a cal não é filmógena, isto é, não forma película e, por isso, é um
revestimento permeável ao vapor de água, permitindo a transpiração4 das paredes
da construção, possibilitando a saída do vapor de água para o exterior e não
apresentando fenômenos de descascamento.
A natureza alcalina do minério de cálcio (calcita), como também as
propriedades do hidróxido de cálcio, que derivam da dissociação iônica em íons
cálcio e íons hidroxila, além do fato do carbonato de cálcio apresentar características
químicas de um óxido ácido fraco, contribuem para o combate à condensação e,
portanto à umidade, possuindo propriedades biológicas e antimicrobianas, que
combatem a proliferação de mofos e de colônias de bactérias.
Com o passar do tempo, este tipo de pintura envelhece, apresentando
um aspecto estético que é definido como “efeito antigo”, utilizado para determinados
acabamentos arquitetônicos, enquanto que, outros materiais, via de regra, se
desgastam de tal forma que deixam a edificação com aspecto deteriorado, acabando
por depreciar a edificação.
A este respeito é importante citar o que o famoso arquiteto Le Corbusier5 no
seu livro Polycromie architeturale (1998), escreveu:
"... O leite de cal existe em todo lugar onde os povos conservaram
intacto o edifício equilibrado de uma cultura harmoniosa. Está vinculado à
moradia dos homens desde o nascimento da humanidade. Calcinam-se
pedras, trituram-se, diluem-se com água e as paredes ficam no mais puro
branco. Um branco extraordinariamente belo. Se a casa é totalmente
branca, o desenho das coisas nela se destaca sem transgressão possível.
Nela, o volume da cor aparece nitidamente. Nela a cor das coisas é
categórica. O branco de cal é absoluto, tudo nele se destaca. Escreve-se
absolutamente preto no branco. É franco, leal. O leite de cal é a riqueza do
pobre e do rico, de todo mundo, como pão, o leite e a água são a riqueza
do escravo e do rei. A obra da época tão ousada, tão aventureira, tão
belicosa, tão conquistadora, parece esperar de nós que pensemos contra
fundo branco"

A tinta a base de cal é um produto resultado de uma mistura de cal
virgem (CaO) extinta com a água - hidróxido de cálcio [Ca(OH)2], que, na presença
do ar, por absorção do dióxido carbônico ou anidrido carbônico (CO2) nele presente,
endurece de forma lenta, processo este, denominado de “carbonatação”.

4

Alguns autores utilizam, para a pintura a base de cal, a definição de “difusiva”.
Charles Eduard Janneret , conhecido com o pseudônimo de Le Corbusier, nasceu em La Chaux-deFonds, na Suíça, em 1887 e morto por afogamento em Cap Martin em 1965. Foi arquiteto, urbanista,
escritor, pintor e escultor.
5
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Esta combinação acontece porque a rocha calcária, constituída de
carbonato de cálcio - quimicamente é o [CaCO3] - durante a queima (processo
denominado de ”calcinação”) perdeu o dióxido de carbono (CO2) resultando no óxido
de cálcio (CaO) ou na chamada “cal viva ou cal virgem” :
Ca CO3

Ca O

AQUECIMENTO

(CARBONATO DE CÁLCIO)
PEDRA CALACÁRIA

(CALCINAÇÃO)

(ÓXIDO DE CÁLCIO)

PERDE
C O2

CAL VIVA ou
CAL VIRGEM

(dióxido de carbono)

Figura 75. Esquema da transformação do carbonato de cálcio em cal viva

Ao óxido de cálcio (cal viva ou cal virgem) se junta a água6, no
processo denominado de “extinção da cal” ou “hidratação da cal”, resultando em
hidróxido de cálcio7:
Ca O

Ca (OH)2 + calor

ÁGUA H2 O

CAL VIVA ou
CAL VIRGEM

APAGAR ou
EXTINGUIR

HIDRÓXIDO
DE CÁLCIO

Figura 76. Esquema da extinção da cal viva

O hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] ao ser aplicado na superfície entra em
contato com o ar que contém o dióxido de carbono ou anidrido carbônico (CO2) e
retorna ao estado sólido, petrificando-se, sob forma de [CaCO3].
Ca (OH) 2
HIDRÓXIDO
DE CÁLCIO

AR
Com CO2
ANIDRIDO
CARBÔNICO

evaporação

Ca CO3 + H2O
CARBONATO
DE CÁLCIO

Figura 77. Esquema de endurecimento do hidróxido de cal.

Esta combinação acontece primeiramente nas partículas mais externas
ou superficiais, para então, aos poucos acontecer para as partículas mais internas.

6

A quantidade de água é aproximadamente 2 vezes maior que a necessária para a reação da
hidratação. O excesso de água tem a finalidade de controlar, por meio da evaporação, a elevação da
temperatura provocada pela reação exotérmica que desenvolve aproximadamente 1.140KJ/kg de
CaO e temperatura superior a 100°C.
7
Para cada 2m³ de calcário são produzidos aproximadamente 3m³ de hidróxido de cálcio.
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Neste processo, chamado de carbonatação, o composto torna a ter a
mesma composição química, com a estrutura cristalina inalterada (romboédrica),
porém, com a grandeza dos cristais menor que dos originais.
Na pintura a base de cal é importante para um bom resultado final que
a matéria-prima seja de boa qualidade. Por isso deve ser isenta de impurezas, pois
estas podem produzir efeitos indesejáveis após o uso, como a expansão de seu
volume e o desprendimento da camada de tinta no substrato.
A origem do calcário é muito importante pelas características físicas e
composição química que pode apresentar8, sendo que, o mais indicado é aquele de
natureza calcítica, composto de 95% de carbonato de cálcio, e com impurezas, de
no máximo 5% de outros minerais, como carbonato de magnésio, argilominerais,
óxidos de diferentes naturezas e por resíduos insolúveis. Até o início do século 20
era comum ser utilizada a cal também de origem dolomítica, isto é, contendo alto
teor de magnésio, até que alguns estudiosos sobre o assunto, entre os quais Gino
Gallo9, reputaram como danosa a presença do magnésio.
Gallo, em sua análise, divulgada em 1908, na Gazzetta Chimica
Italiana, (1908. p. 142/156) concluiu que:
...a presença do magnésio na cal...é particularmente danosa; apaga-se
muito lentamente e reduz sensivelmente a qualidade da cal extinta...por
isso que se prescreve que a cal deva conter, no máximo 5% de magnésio.

justificando o porque da sua conclusão, o mesmo assim escreveu:
...há grande diferença de solubilidade própria do óxido de cálcio e do
óxido de magnésio...
...enquanto a cal é solúvel na proporção de gr 1,27 por litro de água a
16°C, aproximadamente, o magnésio só é solúvel na proporção de gr 1 para
50.000 litros de água.

Continuou afirmando que:
8

Guimarães (1998) alerta que “Uma condição básica para a fabricação de cal que atenda às
melhores normas técnicas é o exame das características das rochas carbonáticas antes de serem
carregadas ao forno”. p.33 – Calcinação: Fatores de influencia na calcinação9
GALLO (1905) elaborou os estudos no Laboratorio de Química Applicada aos Materiais de
construção civil, da Regia Scuola di Ingegneri.
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“...a reduzida solubilidade do magnésio faz que seja mínima a quantidade que
esta possa dissolver na massa de água presente, e por outro lado, torna-se
ínfima a absorção do anidrido carbônico, por parte da própria solução.”

E, o mesmo conclui que, em função disto:
... a cal tem sua pega retardada, desagrega-se mais facilmente por não
acontecer a transformação desta em carbonato e, inclusive, várias partes
ficam

desagregadas

pela

interposição

da

partículas

inativas

de

magnésio...”

Outro pesquisador, L. Bertelli10, em 1912, com relação à cal na
argamassa afirmou:
“... o magnésio, de fato, sendo base mais fraco de que o cálcio, hidrata-se
muito mais lentamente, por produzir um hidrato menos solúvel (0,0029%)
do correspondente hidrato de cálcio (0,176%); não executa ação
sensibilizadora sobre a sílica da areia e permanece na argamassa como
material inútil e danoso.”

O processo tradicional de fabricação da cal, denominado de
“calcinação”, é bastante simples, pois, o calcário, utilizado como matéria-prima, deve
sofrer processos de adequada trituração, para obter partículas finas11, de
decantação e purificação, para ser colocado no forno, que pode ser construído para
este fim12, queimando por aproximadamente 72 horas na temperatura de
aproximadamente 850°C, temperatura esta, necessária para atingir a parte mais
central das pedras. Se a rocha sofreu uma queima insuficiente, o núcleo da pedra
permanecerá na forma de calcário diminuindo assim, o teor de cálcio disponível e
aumentando o teor de CO2 provocando a diminuição de seu poder de colar
(aglomerar). Na queima a temperatura acima do ideal forma-se uma camada
superficial de aproximadamente 0,8 a 1,2 mm de composto de cálcio sinterizado, de

10

BERTELLI, L. Cementi e calci idrauliche. Fabbricazione, proprietá, applicazioni, Milano, 1912
A dimensão das pedras deve ser entre 12 a 15 cm.
12
Além dos fornos tradicionais, executados em poços, cavernas ou de rochas de basalto, existem
hoje, fornos de alta tecnologia, verticais horizontais e rotativos. Para vários autores os tipos de forno e
do combustível influenciam a qualidade final da cal.
11

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

181
alta dureza, não solúvel em água no tempo hábil do processo de tratamento,
apresentando-se na forma de areia abrasiva e inerte.
Nesta etapa é eliminado o vapor (H2O) e se desprende o óxido carbônico
(CO2), formando-se o óxido de cálcio (CaO), também denominado de cal virgem ou cal viva,
que é um sólido da cor branca, amorfo, que não é decomposto pelo calor, muito cáustica e
de forte afinidade com a água e, por isso, deve ser mantido em recipientes inatacáveis, em
lugares secos, longe da umidade, inclusive do ar, pela sua facilidade de reagir com a água.
Deve ser feita ainda nesta etapa, uma seleção do material, descartando as impurezas que
restaram da queima, como partículas pretas ou de aspecto vítreo e visando obter partículas
uniformes e pequenas. A seguir a cal é juntada à água (sempre nesta ordem, pois ao
contrário, ao juntar á água na cal, a reação pode levar até a uma explosão).

A proporção mais utilizada é de uma parte de cal e duas de água, ou,
no máximo, três de água. A água a ser utilizada deve apresentar uma temperatura
entre 20 a 30°C, para ajudar na mistura molecular e a secagem, contribuindo, assim,
para deixar um acabamento uniforme na superfície a ser pintada (Forti 2002).
A proporção água/óxido deve ser cuidadosamente determinada para
que a velocidade da reação não proporcione falhas de “requeima da cal” ou do
“afogamento da cal”.
No caso em que a adição de água em excesso é feita rapidamente ou
de uma só vez, os grãos maiores, ou torrões, se hidratam rapidamente na superfície,
com enorme perda de porosidade, o que tende a impedir a passagem de água para
o interior das partículas componentes, provocando assim, o “afogamento da cal”.
Por outro lado, quando o volume de água é inferior ao necessário, há
geração de calor excessivo em determinados pontos da massa de cal virgem, de
200ºC até 280ºC. Isto, eventualmente, pode desidratar a partícula vizinha de hidrato
já formado, o que pode, também, pelo aumento das dimensões dos cristais (na
transformação hidrato/óxido), impedir possivelmente a penetração da água para o
interior da partícula, provocando assim a “requeima da cal”. Em ambos os casos são
criadas partículas inertes que irão prejudicar a sua aderência e homogeneidade.
O óxido de cal (CO) reage com a água (H2O), formando o hidróxido de
cal

[Ca(OH)2],

com a

reação

denominada

exotérmica,

com considerável

desprendimento de calor, podendo chegar à temperatura de até 150°C13. Durante o
processo de hidratação, quando a partícula de cal virgem reage com a água, a
13

Guimarães (1998)
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formação do hidróxido é acompanhada por uma “explosão” que pode produzir
fragmentos de dimensões de até 0,1 micrômetro.
Quanto maior o teor de pureza que a cal viva apresentar, mais rápido
será o processo de hidratação e, portanto, menor será o tempo necessário para ser
extinta.

Consegue-se assim, a chamada “cal extinta” ou “cal hidratada” pouco

solúvel em água. A solução líquida é denominada de “água de cal” enquanto a
pasta formada pela cal apagada, destemperada na água, é denominada de “leite de
cal”. Nesta fase é importante proceder à mistura e à peneiração das partículas14
com a malha de, no máximo, 2 mm eliminando assim, partículas maiores que não
hidrataram.
Antes de sua utilização deve-se esperar, pelo menos, 2 ou 3 meses,
para que aconteça a extinção da cal, da forma mais completa possível. Os antigos
chegavam a esperar até dois ou três anos antes de sua utilização.
Os romanos, conforme descrições de Vitruvio (27 a.C.) e Plínio “O
Velho” (I séc.d.C.), conheciam a importância de deixar “envelhecer” a cal virgem,
pois sabiam que com isso proporcionava-se:
• a decantação das impurezas;
• a completa hidratação e o apagamento homogêneo das partículas;
• a eliminação de grumos.
Atualmente, sabe-se que durante este descanso não acontece
nenhuma alteração do ponto de vista químico, mas tão somente físico. De fato, os
cristais do hidróxido de cal, de uma situação de completa desordem passam
gradativamente a ordenar-se em várias fileiras paralelas. Esta nova ordem microfísica deixa o material mais compacto e resistente (Forte 2002).
Se a cal virgem não hidratou suficientemente, mantendo ainda elevado
teor de óxidos, terá menor reatividade ou, poder de “colar”, e provocará o surgimento
de vesículas.
No comércio é facilmente encontrada a cal virgem para pintura, a qual
deve ser utilizada após sua transformação em “leite de cal”, por meio de adição de
14

A dimensão dos cristais inferior a 1µm colabora no poder de aglutinação com o substrato, na
trabalhabilidade e plasticidade do material, na retenção da água, no aumento da velocidade de
carbonatação e, pelo fato de resultar menos cáustica, menor agressão à tonalidade e brilho das cores
dos pigmentos.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

183
água, isenta de sais, ácidos e outras impurezas, até se obter uma mescla com
densidade da aparência do leite.
Antes de sua utilização é importante deixar descansar o leite de cal, no
mínimo, entre 6 a 8 horas para permitir que todas as moléculas do pó da cal entrem
em contato com a água de forma uniforme.
De acordo com Forti (2002), existem algumas crenças que na verdade
são equivocadas15, tais como:
-

Não é verdade que a tinta a base de cal, passada na argamassa de
revestimento ainda fresca, contribua para melhorar a qualidade da pintura,
visto que, nesta situação cria-se uma camada que dificulta16 a penetração da
tinta na superfície do substrato.

-

É incorreta a afirmação de que a cal apagada por longo tempo seja mais
resistente. Todo tipo de cal permanecendo apagada tem a única prerrogativa
de agredir menos as tonalidades das cores dos pigmentos pelo fato de
apresentar-se menos cáustica17.

11.1 Técnica de execução da pintura à base de cal

Antes de pintar a parede é preciso, que o substrato, com suas
características físico-mecânicas, o tipo de acabamento e as condições termoclimáticas apresentem todas as prerrogativas ideais, já mencionadas neste trabalho,
para permitir um bom resultado final.
A temperatura entre 20 e 35°C e a ventilação moderada podem
favorecer a secagem mais rápida da pintura, propiciando a uniformidade do
acabamento. Porém, temperaturas acima de 35°C podem provocar a secagem
excessivamente rápida da camada de pintura, dificultando sua adesão, pois sua
15

FORTI, G. 1989, p.123
Segundo alguns autores a superfície molhada do substrato, dificulta a adesão da pintura à base de
cal, entre outros, pelo fato dos vazios entre os cristais da cal estarem saturados e, também, pelo
efeito definido como “tensão superficial”, comum nos líquidos.
17
A cal acaba carbonatando, baixando assim, o seu pH.
16
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secagem deve acontecer de forma lenta, para permitir que haja a completa
carbonatação da camada de tinta.
Via de regra, o intervalo entre as demãos, na temperatura de
aproximadamente 30°C, é de, no mínimo, 4 horas, sendo que, alguns textos técnicos
recomendam o mínimo de 12 horas. No caso de baixa temperatura (mínimo de
14°C) e umidade relativa do ar elevadas (acima de 75%), é preciso esperar mais
tempo (mínimo de 5 dias)18 para a aplicação de outras demãos de pintura.
O número de demãos que devem ser dadas é em função das
características de porosidade do substrato e da habilidade do pintor, mas, via de
regra, são aplicadas três demãos. A tinta deve ter a consistência parecida à do leite
e cada demão deve ser aplicada de tal forma que, se obtenha a camada mais fina
possível, para facilitar a carbonatação e para evitar a fissuração, o que poderá
ocorrer caso haja abundância de tinta. Claro que, pela própria característica da tinta,
dificilmente será possível a aplicação em camadas muito espessas.
A tinta a base de cal não é uma solução, mas sim uma suspensão, pois
a cal é praticamente insolúvel em água. Desta forma a tinta deve ser
permanentemente agitada durante a sua aplicação, para se evitar a sedimentação.
De qualquer forma, sabe-se que os melhores resultados são obtidos
quando a tinta já na primeira demão é praticamente esfregada por meio de escovas
ou broxas, com movimentos circulares, espalhando o máximo possível na superfície
a ser pintada19.
A pintura a base de cal pode ser aplicada aproveitando-se a sua cor
branca, neste caso, denominada de “caiação”. Para se obter a cor branca mais
brilhante é importante eliminar da matéria prima os óxidos de ferro, obtendo-se o
chamado “Branco de São João”; outras cores são obtidas pela mistura de pigmentos
coloridos com a cal hidratada, sendo, nesse caso, denominada de “velatura” 20.
Os pigmentos mais indicados para a tinta de cal são de origem mineral,
encontrados nos diversos tipos de solos. São denominados de “terras corantes”,
geralmente, óxidos, sais não solúveis e sulfetos. São estáveis, apresentam bom

18

Bob Bennet, membro fundador da Building Limes Fórum e da Lime Centre, reconhecido
especialista de tintas a base de cal, recomenda em casos de dias chuvosos, que o ideal é aguardar
pelo menos 5 dias, entre cada demão de aplicação de tinta a base de cal.
19
FRAZZONI, D. L´imbianchino decoratore stuccatore, Milão: Hoepli, 1998. 308p.
20
Camada de tinta, com pequena dosagem de pigmentos ou corante, de forma a ficar quase
transparente.
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poder de cobertura, não se decompõem quando misturados entre eles e, geralmente
de baixo custo.
Já os corantes de origem vegetal21, na sua maioria, não são indicados
porque são instáveis à luz e facilmente agredidos pela ação cáustica da cal.
Os vários pigmentos podem ser misturados entre eles para obter-se
tonalidades diferentes.
Para conseguir a tonalidade desejada é recomendável que seja feita
uma experiência, pois ao secar, geralmente assumem variações de tonalidades
diferentes.

A pintura a base de cal se desenvolve nas seguintes etapas:

- Na primeira demão, a tinta deve ser diluída com água na proporção de 1
volume de cal e dois de água, sendo melhor ainda a utilização da água de cal,
utilizada na extinção da cal virgem. Se a tinta for colorida, nesta demão pode-se
misturar na cal o pigmento e, dependendo do efeito desejado, na proporção máxima
de 10% sobre o volume do leite utilizado para a pintura, no caso de tonalidades mais
escuras.

- Na segunda demão, a tinta deve ser diluída na proporção de 1 volume de
cal para 1,5 de água, aplicada na direção vertical, de cima para baixo, e se for
colorida é recomendável a utilização de percentual menor, de no máximo 5% sobre o
volume do leite de cal utilizado.

- Na terceira demão, a tinta, na proporção de 1 volume da cal para 1,5 de
água, deve ser aplicada na direção perpendicular á janelas ou vãos, e se for
colorida, também com percentuais menores de 5% de pigmento colorido sobre o
volume do leite de cal.
De acordo com dados técnicos de empresas que atuam no ramo22 e
literatura a respeito, o rendimento médio da pintura a cal é de 6 a 8 m2 por cada litro
de produto.
21

Leone Augusto Rosa (1937) menciona que existem poucos tipos de pigmentos vegetais extraídos
das raízes que podem ser utilizados por serem resistentes.
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Hoje, já existem técnicas para a pintura a cal que utilizam bombas,
parecidas com os pulverizadores23 agrícolas utilizadas nas lavouras para inseticidas,
permitindo maior controle e homogeneidade da tinta. Neste caso, a superfície a ser
pintada deve ser bem molhada, pelo menos um dia antes, com água de cal e, no dia
da pintura, pela manhã, mais uma vez com mais água de cal e após 4 horas
(condições climáticas permitindo), pode ser pintada.
Para este tipo de procedimento geralmente duas demãos de tinta são
suficientes.
A pintura de cal sobre superfícies antigas deve ocorrer somente após
ter sido limpa a área a ser pintada. As camadas de pinturas antigas devem ser
removidas com espátulas, escovas de aço e lixas24.
É importante lembrar que a tinta de cal, não pode ser aplicada sobre
massa fina a base PVA e sobre antiga camada de pintura a látex PVA ou Acrílico.
Forte (2002) e Frazzoni (1998) recomendam para que a parede, uma
vez limpa e sem poeira, seja neutralizada com ácido muriático ou ácido clorídrico,
diluídos na proporção de 1 parte de água para 10 de ácido,
O ácido clorídrico deve ser também neutralizado, por isso, deve-se
utilizar uma solução de alúmen potássico [KAl(SO4) 11H2O], diluída na água na
proporção de 1:5.

Figura 78 – Cristal de alúmen potássico (Calinita)
http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/sulfatos/alumen%20potassico.html

22

Aglaia/Neuma Casa, Rossetti Vernici, Venezia Tinta, Bioffa, I Colori della terra, Oikos colori e
vernici senza solventi.
23
O equipamento de pulverização com ar, recomendado para casos em deve ser pintadas grandes
áreas, deve ser ajustado para ter a combinação correta de volume, pressão de ar e caudal de fluido,
para evitar possíveis defeitos na tinta e perda de material.
24
Na restauração das fachadas um dos problemas mais comuns é a existência de lacunas, tanto na
camada pictórica quanto no próprio reboco. Visto pelo prisma da conservação dos materiais, a
postura que normalmente se prega é a de recompor apenas as áreas faltantes, buscando a
compatibilização entre os novos materiais e os remanescentes
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Antes da pintura deve ser recuperada a superfície, deixando-a acabada
e molhada, pelo menos um dia antes da nova pintura.

11.2 Têmpera a base de cal

A pintura de

cal

apresenta

resistência limitada aos agentes

atmosféricos e ao contato, isto é, à abrasão. Para que a pintura das paredes tenha
maior durabilidade, pode-se adicionar produtos com propriedades colantes,
impermeabilizantes ou isolantes25.
É importante que a inclusão de outros produtos seja feita de forma tal a
preservar as características e os efeitos típicos da pintura a base de cal.
Na prática, como explica Forti (2002):
“.... é preciso obter uma tinta hidro-repelente ou melhor, lavável que não
seja atacada pela ação da chuva,. Além disso é preciso obter uma
superfície lisa sobre a qual a chuva escorregue conseguindo ao mesmo
tempo lavar as danosas manchas de pó. ....”

Isso porque, o pó é um dos agentes mais agressivos da pintura, porque
depositando-se, assume uma característica de camada composta de diferentes
substâncias que com a água provoca ação corrosiva, servindo inclusive de alimento
para mofos e fungos e conseqüente proliferação destes.
Estes produtos adicionados ao leite de cal podem apresentar
resultados diferenciados em função dos cales utilizados, e das características de
absorção do substrato, por isso é preciso ir testando a composição, para verificar e
se chegar ao resultado final desejado.
Segundo Kai L. Uemoto26, estes produtos contribuem para melhorar a
aplicação da tinta, o poder de cobertura, a capacidade de resistência à abrasão por
meio do aumento da coesão superficial e a fixação no substrato de suas partículas
(Quadro 37).

25
26

FORTI, G., 2002. p.129.
UEMOTO, K.,L., O leite branco da cal Revista técne, mar/abr – 1995 n° 15
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GRUPOS

TIPO DE AGENTES

CARACTERÍSTICAS

PRODUTOS

IA

FORMADORES DE
FILME

Substâncias com propriedades
aglutinantes que permitem a
formação de filme

Clara de ovo, leite fermentado,
goma arábica, cola de origem
animal,
amido
de
milho
(maisena), gelatina.

IB

FORMADORES DE
FILME

Substâncias formadoras de
películas que polimerizam por
oxidação do ar.

Óleos de soja, de milho, de
amendoim, de mamona, de tungue
e de linhaça.

II

SECANTES OU
FIXADORES

Geralmente sais minerais que
aceleram a carbonatação da
cal

Sal de cozinha, cloreto de cálcio,
alumen.

III

DISPERSORES,
ESPESSANTES OU
RETENTORES DE
ÁGUA

Substâncias que afetam as
propriedades reológicas do
leite de cal, facilitando a
aplicação (tixotrópicos).

Sabão em pó, produtos a base
de derivados de celulose,
bentonita.

PRESERVATIVOS

Bactericidas que ajudam a
preservação das adições do
tipo caseína ou produtos à
base de derivados de celulose.

NIVELANTES

Agentes
com
poder
de
enchimento, que nivelam e
corrigem
imperfeições
de
superfície.

IV

V

Ácido bórico, sulfato de amônio,

Gesso, crê, barita, caulim.

Quadro 37. Produtos naturais que melhoram as qualidades da pintura a base de cal
(UEMOTO, K.,L., O leite branco da cal Revista técne mar/abr n° 15– São Paulo:Pini1995)

Para vários autores, a utilização de inertes pode colaborar, deixando o
leite de cal mais espesso e menos pulverulento, ajudando na aplicação e na
resistência à abrasão da pintura.
Cria-se, desta forma, uma espécie de argamassa e, dependendo da
proporção entre cal e inertes (por exemplo, 1:1 ou 1:2), obtém-se, na verdade, um
tipo de estuque.
Existem vários tipos de cargas ou inertes que podem ser utilizados com
eficiência, entre os quais, podem ser citados :
- Caulim: também chamado de “argila da china” que, moída em
partículas menores, juntando-se ao leite de cal, têm a capacidade de
aumentar a sua brancura e sua impermeabilidade à água. Porém,
muito embora se obtenha uma tinta com tons aveludados, é preciso
ainda adicionar um elemento aglomerante, como por exemplo, óleos
secativos, para conseguir uma tinta resistente à umidade.
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- Carbonato de cálcio (CaCO3): mais precisamente pó de mármore, o
qual confere à tinta maior resistência á abrasão e impermeabilidade à
água.
- Branco de Espanha ou branco de Paris, também conhecido como
“branco meudon”: é um carbonato de cálcio, obtido com crê misturada
com conchas e fragmentos madrepérola.

Também podem ser utilizados a farinha fóssil, farinha de quartzo, óxido
de titânio, litopônio ou branco de bário, branco de barita, talco, mica, agalmatolita,
alvaiade.
Além de material inerte, para deixar a tinta a base de cal mais
encorpada e, portanto mais resistente, podem ser utilizados produtos com poder
aglomerante, para reforçar o poder de coesão entre as partículas dos pigmentos e
inertes e, destes com o substrato.
De forma geral, é possível misturar à cal todos os tipos de colas que
podem ser diluídas com a água, desde que a percentagem não ultrapasse 10% da
quantidade de cal, pois, grande quantidade de cola pode provocar o efeito de
rugosidade (definido como casca de laranja) da pintura na superfície.

Para a pintura de interiores as colas podem ser adicionadas também,
após ter sido pintada a superfície, mas para as áreas externas é importante que
estas sejam adicionadas ao leite de cal, por terem maior peso molecular
constituindo-se em colóides com maior poder de aglutinação.
Os óleos secativos misturados à cal, de acordo com Forti (2002) e
Frazzoni (1998) podem conferir as seguintes propriedades:
• Facilitar a aplicação da tinta por deixar a superfície mais escorregadia para as
outras camadas.
• Deixar a tinta mais homogênea.
• Economia de uma demão de tinta.
• Deixar mais esbelta a camada de tinta, contribuindo para eliminar o efeito de
craquelamento (ou efeito casca de laranja) da tinta.
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Ainda de acordo com os mesmos a proporção ideal é de 2% de óleo,
no máximo, no volume total da tinta. Excedendo desta quantidade, poderá ocorrer a
diminuição das características de adesão da cal, a formação de uma película ou
camada pulverulenta, que poderá destacar-se, e a diminuição da transpirabilidade
da tinta.
De acordo com Doerner (1965), Rojas(1994), Frazzoni (1998) e Forti
(2002) pode-se montar o quadro 38, dos tipos de colas que podem ser adicionados
para a pintura à base de cal:
ORÍGEM
MINERAL

TIPO DE PRODUTO

TIPO DE COLA/SUBSTÂNCIA

-CIMENTO BRANCO
-BENTONITA
-ALUMEN POTÁSSICO
-SILICATO DE POTÁSSIO

COLÁGENOS

- COLA FORTE (de ossos, pele, nervos e tendões)
- COLA DE PELE COELHO (COLA FRANCESA)
- COLA DE OSSO
- COLA DE PEIXE (detritos de peixes como cabeças,
peles, cartilagens, espinhas e
barbatanas).
- ICTIOCOLA (bexigas natatórias de certos peixes,
especialmente o esturjão).

ANIMAL
DERIVADOS DO LEITE
(CASEINA)

- LEITE FERMENTADO
- LEITE COAGULADO
- LEITE DESNATADO
- QUEIJOS
- YOGURTES

OVOS

- CLARA DE OVO (OVOALBUMINA)
- GEMA DE OVO (COLOIDE)
- OVO INTEIRO

AMILÁCEOS

- AMIDO DE ARROZ
- ÁMIDO DE FARINHA DE TRIGO, SOJA.
- FÉCULA DE BATATA

ÓLEOS

- LINHAÇA
- PAPOULA
- NOZES

VEGETAL

Quadro 38. Tipos de cola para pintura à base de cal.

Segundo Forti (2002) dependendo do tipo de cola eram misturados
produtos aditivos com função anti-séptica, que na maioria dos casos, servem
também para não permitir a coagulação das soluções de colas, tais como:
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27

-

vinagre branco (ácido acético );

-

limão (ácido cítrico28);

-

ácido salicílico29

-

bórax30;

Para dar maior brilho, no acabamento, pode-se adicionar algum tipo de
óleo-resina, óleo secativos como de linhaça, de papoula e de nozes; sabão de
Marselha, que contém fosfato trioxidico, e até, no final, quando completamente seca,
cera a base de carnaúba ou abelhas, auxiliando, inclusive, na impermeabilização do
acabamento.

27

O ácido acético (C2H4O2) ou ácido etanóico, como também é chamado, é um ácido orgânico, ou
seja, apresenta o radical carboxila: - COOH. Com forte cheiro de vinagre é solúvel em água em todas
as proporções.
28
O ácido cítrico (C6H8O7) é um composto naturalmente presente em frutas cítricas como limão e a
laranja, pode ser obtido através de fermentação biológica. A descoberta do ácido cítrico é atribuída ao
alquimista islâmico Jabir Ibn Hayyan no oitavo século depois de Cristo.
29
O ácido salicílico foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e analgésica.
Desde 400 aC. se sabe que a casca do salgueiro, também vulgarmente conhecido como chorão,
possuía estas propriedades. Em 1827, o seu princípio ativo, a salicilina, foi isolado. Dele se extrai o
álcool salicílico, que tem ação antimicrobiana, age evitando a contaminação por bactérias e fungos
oportunistas.
30
O bórax é o mineral borato de sódio [Na2B4O5(OH)4.8(H2O)], formado pela evaporação das águas
de vários lagos e depósitos salinos, nos quais se encontra dissolvido.
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12 PINTURA MINERAL À BASE DE SILICATOS

A pintura mineral à base de silicato, também denominada de
stereocromia, tem origens bem remotas. Sabe-se que na antiga Mesopotâmia e,
mais tarde, no Império Persa1, já era conhecida, mesmo que de forma ainda
rudimentar.

Era utilizada a areia de quartzo, submetida ao calor, a qual, pela

presença do silício2, formava uma pasta clara, transparente, bastante maleável e
pegajosa, que tinha a função de aglomerante, na qual eram incluídos pigmentos e
que, ao solidificar-se, formava uma camada de revestimento vítrea e impermeável.
Este tipo de pintura ainda era usada na época Medieval, citada em
tratados, preservados pelos monges, como “liquor silicium” conforme relatado pelo
poeta, escritor e cientista Johann Wolfgang von Goethe3 que retomou o interesse
sobre esta técnica de pintura, cujo processo de produção foi sendo perdido no
tempo. As pesquisas sobre esta técnica foram intensificadas a partir do incentivo do
Rei da Bavária Ludwic I4, um grande apaixonado pela arte, que, ao visitar o Norte da
Itália, ficando encantado com as cores das pinturas dos afrescos, desejou que
também no seu reino tivesse o mesmo tipo de pintura. O clima, porém, mais rígido,
destruía as obras executadas com a técnica do afresco. Foram então encarregados
vários pesquisadores para conseguir produzir cores e pinturas mais resistentes, que
apresentassem a mesmas características do afresco.

1

O Império Persa durou do século VI ao V a.C. A cidade de Babilônia, foi durante esta época, a
cidade mais importante do Oriente.
2
O silício (Si) e o oxigênio (O) são os elementos químicos mais presentes na Terra. Combinando-se
entre si formam a sílica (SiO2) que é o componente mineral básico das rochas.
3
Johan Wolfgang von Goethe, nascido em Frankfurt, na Alemanha, em 1749, escritor, cientista nas
áreas da botânica, mineralogia, da cor e da política. Autor do famoso romance “Faust”. Morreu em
1830.
4
Rei Ludwic I, da Bavária (1786-1868) dito o “Louco”, era um grande apaixonado pelas artes.
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Para Doerner (1965), teria sido Johan Nepomuk Fuchs , um químico,
5

em 1857, a conseguir formular um composto de vidro solúvel, para ser utilizado na
pintura, como o afresco, denominado de “estereocromia”. Mais tarde, Adolf Wilhelm
Keim6 teria desenvolvido o composto e determinadas cores, à base de minerais, que
melhor se fundiriam com este, obtendo excelentes resultados de permeabilidade e
resistência.

Em 1878, Keim obteve a patente deste produto, sendo até hoje

conhecido como “sistema Keim”.
Travi (1998) descreve o processo de produção do silicato de potássio
ou vidro líquido, como sendo, ainda, o mesmo desde a sua descoberta. O silício,
encontrado sob a forma de dióxido de silício (conhecido também como sílica [Si O2]),
na areia a base de quartzo, é misturado com carbonato alcalino e juntos, submetidos
à fusão, em fornos com a temperatura entre 1200 e 1500°C., acontecendo a
seguinte reação:

nSiO2 + Me2 CO3

Me2 O – nSi O2 + CO2

O produto7, resfriado, solidificado e moído, é dissolvido dentro de
especiais autoclaves, em água com elevada pressão e temperatura.
Pagliara (2001) relata que a tinta à base de silicatos, devido à sua
elevada instabilidade, pois reage facilmente com metais reativos, seus relativos
óxidos dos pigmentos e pela absorção do anidrido carbônico (CO2), presente no ar,
apresentava certa facilidade de endurecer ainda na própria embalagem; por isso, era
inicialmente produzida como bi-componentes, composta pelo silicato líquido e o pó
dos pigmentos e cargas. Os dois componentes, 12 horas antes da aplicação, eram
misturados e deixados em repouso, para possibilitar uma melhor amálgama entre os
mesmos. A aplicação devia ocorrer no prazo máximo de 24 horas.
Também havia o inconveniente estético de apresentar manchas pela
sua elevada reatividade com a camada do substrato, em função das diferenças
quanto à porosidade e prazos de cura; a ventilação, insolação e a temperatura

5

Johan Nepomuk Fuchs (1842-1899)
Adolf Wilhelm Keim, famoso mineralogista, nascido em Mattenzell, perto de Bremberg, Bavária,
(Alemanha), em 1774, escreveu vários livros, entre eles a Influencia atual da química e da
mineralogia e o tratado Preparação e propriedade do vidro. Faleceu em 1856.
7
Este processo é uma dissolução de elementos, portanto a qualidade final do produto é função direta
da qualidade dos mesmos.
6
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podiam alterar a tonalidade da pintura e poucos pigmentos minerais podiam ser
utilizados, limitando as cores da pintura.
Atualmente, com novas técnicas que permitem a estabilização do
silicato8, a tinta é produzida sob forma de monocomponente, com maior variedade
de cores.
A técnica utilizada para a pintura à base de silicatos ou stereocromia é
a mesma do afresco, que tem como princípio básico a mistura de um aglomerante
mineral, no caso, à base de silicatos (potássio, sódio ou lítio), com pigmentos,
aplicada enquanto a camada do reboco encontra-se ainda em fase de cura, para
que, endurecendo, incorpore as cores do pigmento e se misture, reagindo com o
anidrido carbônico do ar e com o hidróxido de cálcio, presente na própria argamassa
do substrato. Portanto, com esta técnica não é criada uma película independente,
mas sim um tipo de revestimento homogêneo que, pelo processo de mineralização,
também conhecido como “processo de agregação”, se integra com a camada do
revestimento, criando um único material, com aspecto vítreo, bastante resistente e
permeável à umidade, mas, ao mesmo tempo, impermeável à umidade externa.
Dentre as características desta técnica de pintura, podem ser citadas:
• Permeabilidade: esta característica permite a saída da umidade
presente nas paredes, proporcionando vantagens com relação à
salubridade dos ambientes e diminuindo as patologias como
destacamento de películas do substrato, fissuras ou esfarelamento da
tinta e das camadas do substrato.
• Resistência aos raios solares (UV): é estável aos raios UV, portanto
não amarelece, refletindo luz e calor, colaborando para a diminuição
da carga térmica.
• Resistência ao fogo: é um tipo de pintura resistente às altas
temperaturas, proporcionando ao material pintado, como madeira,
papelão ou tela, maior resistência ao fogo, sendo que, também em
caso de incêndio, não forma gases tóxicos.

8

A estabilização do silicato é principalmente em função da redução do pH, que deve ser inferior a 10.
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• Alta resistência aos ambientes ácidos e corrosivos.
• Inodora: não apresenta odores, por não possuir solventes nocivos que
possam, eventualmente, provocar algum tipo de alergia.
• Bactericida: a sua estrutura inorgânica e o elevado índice do pH,
dificultam o surgimento e a proliferação de organismos orgânicos.
• Os silicatos solúveis são inorgânicos e não provocam algum dano ao
meio ambiente.
• Acompanha as deformações do substrato: este tipo de pintura, por
solidarizar-se com a camada do substrato, tem a característica de
acompanhar melhor a movimentação, por dilatação térmica das
paredes, pelo fato de apresentar o mesmo índice de dilatação térmica
das mesmas.
• Confere maior solidez ao substrato: o silicato, além de ter capacidade
cimentícia, quando aplicado em um material poroso, preenche os
espaços vazios deste, conferindo-lhes maior solidez.

Os silicatos utilizados são soluções de sal silícico de metais alcalinos
como :
• SILICATO DE POTÁSSIO
• SILICATO DE SÓDIO
• SILICATO DE LÍTIO
A fórmula geral è: n SiO2 : Me2O
onde:
Me = Na, K, Li
e n = fração molar entre: moles SiO2 / moles M2O
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O silicato de potássio (K2O . nSiO2 ) é atualmente o mais utilizado, pois
o de lítio (Li2O nSiO2) não é facilmente encontrado no comércio, enquanto que o
silicato de sódio (Na2O nSiO2), conforme Pagliara (2001) apresenta o inconveniente
de propiciar a formação do carbonato de sódio (Na2CO3) que, durante a secagem do
produto, tem ação expansiva em função da reação de hidratação e pode provocar o
efeito da eflorescência na superfície da parede.

12.1. Preparo e aplicação da pintura a base de silicatos:

O silicato utilizado apresenta-se sob a forma líquida, e, de acordo com
Forti (2002), com uma densidade máxima de 20 a 30 Bé (Baumé)9. É diluído com
água, que deve ser o mais pura possível, não podendo apresentar sais, nenhum tipo
de resto orgânico ou cal e não deveria, inclusive, ser utilizada a água potável.
Com relação aos pigmentos10, de forma geral, quase todos aqueles
utilizados para o afresco, podem também ser empregados para esta técnica, com a
exceção do branco da cal. Porém, é aconselhável, antes de utilizá-los, fazer um
teste, dissolvendo o pigmento com o próprio silicato que será usado.

Se os

componentes, depois da mistura se separam, havendo a precipitação, significa que
não há compatibilidade; caso contrário, se os elementos, mesmo que separados,
mas sem que tenha acontecido a precipitação, podem ser utilizados.
Os pigmentos, para serem utilizados na pintura a base de silicatos,
devem sofrer o seguinte processo (Forti, 2002, p.112-113):

-

Pré- lavagem: para eliminar as partes hidrossolúveis, visando obter a
estabilidade cromática.

-

Seleção dimensional: para obter maior uniformidade e poder de
cobertura no acabamento.

9

Baumé é a unidade de medida de uma escala empírica para a medição da densidade relativa de um
liquido, do nome do químico francês. O símbolo do grau Baumé é o Bé. É utilizada para medir a
densidade do petróleo a 60°F (16°C).
10
Os silicatos em solução são geralmente incompatíveis com a maioria das substâncias orgânicas.
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Proteção das partículas dos pigmentos: para anular a reação com os
agentes poluentes.

O pigmento branco mais indicado é o de zinco, quimicamente óxido de
zinco, que não altera as outras cores dos pigmentos e nem escurece quando
submetido à luz, muito embora apresente um poder de cobertura limitado. Também
podem ser utilizados o bióxido de titânio, o Branco Meudon ou o Branco
Champanhe.
Para a sua utilização, a superfície a ser pintada deve ser, seca, limpa,
retirando todo tipo de gordura e poeiras sendo preciso aplicar uma camada de fundo
(para saturar os poros desta e diminuir a absorção da tinta), sempre a base de
silicato; no caso de superfície nova deve-se utilizar fundos a base de minerais como
o fluor-silicato de magnésio, para neutralizar a alcalinidade da cal ou do cimento
(Pagliara, 2001).
O composto deve ser aplicado com no mínimo duas demãos, sendo:

-

Primeira demão: diluída na proporção de 20% até 50%, dependendo da
porosidade do substrato, visando melhorar sua penetração no mesmo.

-

Segunda demão: diluída na proporção de no máximo 20%, pode ser
aplicada após um período de 4 a 6 horas, dependendo da temperatura
e umidade relativa do ar.

A aplicação pode ser executada com rolo, trincha ou pistola, tendo-se
os devidos cuidados como a utilização de luvas e óculos de proteção, devido à sua
alcalinidade.

Para não apresentar manchas, o composto de silicato deve ser

aplicado no período máximo de três horas para áreas externas e seis para as
internas. Por tal razão, é indicado preparar uma quantidade de produto, que pode
ser aplicada neste período de tempo, para não haver perda de material.

A

temperatura ideal para a sua aplicação é entre 15° e 20°C, sendo possível, porém, a
pintura com temperatura de até 5°C. Com relação às condições climáticas, deve-se
evitar vento e sol forte que contribuem para o aceleramento da secagem da mesma,
impedindo a ação de penetração da tinta no substrato, proporcionando falta de
resistência.
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Para utilizar a pintura de silicatos, mesmo em superfícies que
apresentem ainda alto grau de umidade11, segundo o Forte (2002), deve-se proceder
da seguinte forma;

-

Molhar a superfície com ácido clorídrico diluído com água, na

proporção de 1:8 ou 1:10, repetindo a operação por no mínimo três vezes.

-

Molhar a superfície com um preparado de alúmen de potássio diluído

na água, na proporção de 15 a 20% (de alúmen de potássio), para
neutralizar a ação do ácido clorídrico.

-

Pintar a superfície após 48 horas, com o composto de silicato.

Para Travi (1998) o prazo aproximado de sua secagem é de 2 semanas e
a pintura à base de silicato pode ser aplicada sobre todo tipo de substrato à base
mineral, exceto o gesso e o cimento expansivo.
Não deve ser aplicada sobre superfície de madeira e superfícies já
pintadas com tintas formadoras de películas filmógenas, tipo óleos, resinas,
emulsões e látex.

11

Forti (2002) aconselha este procedimento também par o caso de ser aplicada a pintura de silicatos
em substratos de argamassa composta por cal.
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13 PINTURA A TÊMPERA

A técnica da pintura a têmpera1 é resultado da utilização dos pigmentos
dissolvidos em água e aglomerantes, de diferentes tipos, como cola, ovo ou goma2.
Quando é utilizada a gema do ovo, como aglomerante, esta técnica
oferece cores densas e quentes, com tonalidade pastel, pela presença do amarelo
do ovo, enquanto que, a cera e as resinas provocam o aumento do efeito do brilho
das cores.
É uma das mais antigas técnicas de pintura utilizadas pelo homem,
conforme as manifestações de pintura rupestres, realizadas no período Paleolítico,
na Caverna de Chauvet, na França, datadas de 35.000 anos. As pinturas eram,
provavelmente, executadas com pigmentos, de origem mineral, dissolvidos em água
e fixados nas paredes da caverna por meio de algum tipo de aglomerante, de origem
animal, como a gordura.
Mais tarde, outras civilizações fizeram uso da técnica da têmpera, entre
os quais os antigos egípcios, profundos conhecedores de diferentes tipos de
materiais, utilizados na pintura.
Da civilização grega, existem poucas informações sobre pintura a
têmpera. Sabe-se que utilizavam o ovo e a cera, principalmente para decorar
templos, túmulos e os cenários das peças de teatro. Os etruscos costumavam
decorar seus túmulos e os romanos também utilizavam esta técnica, inclusive para
as residências, conforme é possível constatar nas ruínas de Pompéia.
Na América Central, os Maias e os Astecas utilizavam esta técnica,
com muita habilidade, nas paredes dos templos.

1 Têmpera deriva do latim “temperare” que significa misturar com outros produtos.
2 Rosa L. A. (1937). p. 172
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Os bizantinos (395 d.C. ao século XV) utilizavam a têmpera à base de
3

ovo, posteriormente aprimorada no Renascimento, quando atingiu o auge de sua
utilização, misturada com outros produtos como óleos, essências, ceras e resinas.
Muitos definem este tipo de pintura como uma emulsão4, porque é
elaborada com compostos formados por várias substâncias5, de origem animal,
vegetal, por ovo, por leite e os seus derivados.
A técnica da pintura a têmpera pode ser executada, basicamente, de
três formas:
1a) Misturando o pigmento com água e a cola: procedendo-se à pintura
da superfície após ter misturados e dissolvidos os pigmentos com a
água e pintando incluindo o aglutinante a base de cola. Este é o
método mais antigo, definido como o típico desta técnica. Foi,
provavelmente, utilizado nas pinturas do homem das cavernas.
2a) Misturando o pigmento com água: pintando a superfície com os
pigmentos misturados e dissolvidos em água, para depois, uma vez
seca, fixá-los por meio de um aglomerante a base de colas.
3a) Misturando o pigmento com cola e mais a água: formando um
composto de pigmentos com a cola, diluído com água, no momento de
executar a pintura.

Podem ser utilizados, nesta técnica, vários tipos de aglomerantes
conforme o quadro 39 a seguir:

3

O Império Romano do Oriente ficou conhecido como Império Bizantino, em função do nome de sua
antiga capital, Bizâncio, construída pelos gregos e modernizada pelo imperador romano Constantino,
que modificou seu nome em Constantinopla. Toda arte, no império, era de temas religiosos e
desenvolvida pelos monges.
4
Emulsão entendida como mistura de líquidos
5
Os pigmentos ligados por meio de gomas ou ceras são definidos de guache, cores de cera,
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NATUREZA
AGLOMERANTE

PROTEICA

NATUREZA DO
AGLOMERANTE

- COLA ANIMAL

- GOMAS VEGETAIS

POLISACARIDEA

- AMILÁCEOS
- DEXTRINAS

AGLOMERANTE OU LIGANTE

TIPO DE TÊMPERA

- CLARA (OVO ALBUMINA)
- GEMA
- CLARA E GEMA

AO OVO

- SECREÇÃO DE GLÂNDULAS
(HIDROCARBONETOS SÓLIDOS)

A CERA

-LEITE E DERIVADOS

DE CASEÍNA

- OSSOS DE ANIMAIS
- PELES DE ANIMAIS
- GORDURAS ANIMAIS

PROTEICAS

- GORDURAS ANIMAIS

DE GELATINAS

- SORO ALBUMINA

DE SANGUE

- RESINAS

DE GOMA

- AMIDOS

COLA DE FARINHA

- FÉCULAS

COLA DE BATATA

- CARBOIDRATO DE AMIDO
AQUECIDO

DE DEXTRINA

Quadro 39. Classificação dos diferentes tipos de têmpera.
(Adaptado de: BORDINI, 1991 – CONTI, 1986 – DOERNER, 1965 - FORTI, 2002 – MATTEINI,
MOLES, 1996 E ROSA 1937 )

Na técnica da pintura a têmpera, via de regra, a quantidade e o tipo de
aglomerante influem na tonalidade dos pigmentos e da sua resistência à umidade.
Para as áreas externas, os compostos das tintas devem apresentar
uma porcentagem maior de aglomerante, com relação a tintas para interiores.
Forti (2002- p.179) alerta que é preciso tomar cuidado, porém, com
relação à proporção e ao tipo de aglomerante, pois em grandes quantidades, estes
podem aumentar a impermeabilidade da tinta, mas ao mesmo tempo, podem
provocar o efeito do craquelamento e a alteração da tonalidade das cores dos
pigmentos.

Para se obter cores mais brilhantes e duradouras deve-se utilizar

pequenas porcentagens de aglomerante.
Por tal razão, é importante ensaiar os compostos e suas fórmulas
porque, em função da variedade da matéria prima e dos substratos, podem ocorrer
variações, como áreas com manchas de tonalidades diferentes, que podem ou não
ser prejudiciais ao resultado estético desejado.
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Existem, conforme quadro 39, vários tipos de têmpera, que ao longo
dos séculos foram utilizados, de acordo com determinadas exigências e conforme
matéria prima disponível.
As patologias mais freqüentes das têmperas, em geral, são em função
da variação do teor de umidade, que leva a processos de dilatação e retração, além
de ataques por parte de colônias de bactérias e fungos. Por isso, é preciso adicionar
nas emulsões, produtos bactericidas, como o ácido acético (vinagre), ácido cítrico
(limão), ácido salicílico (das folhas do chorão) ou bórax.

Entre as têmperas mais utilizadas podem ser descritas:

13.1. Têmpera à base de cola animal

No método tradicional a técnica da pintura a têmpera tinha, como
aglomerante, a cola de origem animal, conforme as primeiras expressões da era
paleolítica, encontradas nas cavernas.
As colas, ao contrário do ovo, formam soluções aquosas reversíveis,
podendo, mesmo depois de secas, serem dissolvidas e utilizadas de novo.
Entre estas colas é consenso considerar a de coelho a melhor, por ser
mais elástica.

Já a cola de peixe é considerada a mais delicada, tanto que é

substituída, freqüentemente, pela gelatina, constituída exclusivamente de colágeno,
a mesma que é usada para finalidades alimentares.
Entre as colas mais resistentes está aquela produzida com ossos,
várias partes e tendões de diversos animais, chamada de “cola de marceneiro” ou
“cola forte”; é a menos purificada e a mais rígida. Por tal razão, para eliminar este
inconveniente, a partir do século VI, têm sido adicionadas substâncias como óleos
secativos e resinas, aumentando, assim, a sua flexibilidade.
Outro produto que pode ser adicionado a este tipo de cola é o alúmen
de potássio, que é um sal transparente, pouco solúvel, o qual deixa o composto mais
resistente à umidade e mais brilhante.
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A cola, que é encontrada no comércio em barras, para a sua utilização,
via de regra, deve ser deixada amolecer na água por um determinado período de
tempo, que varia em função de suas características. Vários autores recomendam um
prazo mínimo de 12 horas, mas também alertam para que não fique completamente
dissolvida.
Após este procedimento, é submetida ao aquecimento, a banho-maria,
mexendo-a continuamente, tomando-se o cuidado para que a mesma não atingia o
estado de ebulição. Durante a aplicação, a cola deve ser mantida à temperatura que
varia entre 40 a 45°C para que não endureça.

13.2. Têmpera a base de ovo

A têmpera a base de ovo pode ser composta pela gema, pela clara ou
pelas duas partes. A têmpera composta pela gema é considerada, no meio artístico,
a mais importante entre as têmperas, pelo fato de apresentar boa resistência aos
agentes atmosféricos, pela facilidade de aplicação e por ser particularmente indicada
para trabalhos delicados.

13.3. Têmpera a base de leite

O leite, pela presença de gordura, pelo fato de poder ser produto fácil
de se conseguir e de poder ser utilizado ao estado natural, teria sido, segundo vários
autores, talvez, o primeiro aglomerante a ser utilizado para a pintura.
Na técnica do afresco o leite era utilizado, no lugar da água, para
deixar o composto da tinta mais resistente à ação da umidade, em função da
gordura nele presente e que o mesmo era utilizado, ainda ao estado natural,
também na superfície das paredes, antes de receber a tinta a base de cal.
Porém, com o passar do tempo, descobriu-se que o leite utilizado para
a pintura, tem melhores resultados, quando privado de sua gordura, pelo fato, desta
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ser composta de ácidos graxos, os quais, em contato com o oxigênio, escurecem a
tonalidade das cores dos pigmentos.

13.4. Têmpera a base de caseína

A têmpera a base de caseína é considerada, entre as várias técnicas
de pintura, uma das mais rígidas, em função de ter apresentado o efeito de
craquelamento.

Por isso, para evitar este efeito indesejável, são adicionados

produtos com a função de deixar o composto mais elástico. São, geralmente,
adicionados óleos, que aumentam a sua elasticidade e a resistência contra a
umidade, tornando o composto lavável.
É indicada para pintura de superfícies alcalinas, por exemplo,
revestidas com argamassa à base de cal, ainda fresca, no máximo de 1 a 2 dias,
formando assim, um composto bastante sólido, chamado de “caseinato de cálcio”6.
Neste caso, a pintura passa a ser um afresco, que endurece formando
uma camada bastante brilhante.
Também para obter um composto a base de caseinato, desde a
antiguidade era adicionado o pó de mármore, que é um carbonato de cálcio (Ca
CO3). Tem secagem bastante rápida, devendo, após seu preparo, ser utilizada a
curto espaço de tempo.
Na composição da tinta, em função da caseína ser um produto atacável
por bactéria e fungos, é importante incluir uma substância com ação anti-bactericida,
como por exemplo, o bórax.
Durante a aplicação, o composto deve ser mexido constantemente,
para que seja mantida a mistura de todos seus componentes. São necessárias, pelo
menos, duas demãos para um bom resultado de cobertura.
Caso a aplicação ocorra em superfícies porosas, como gesso ou argila,
estas devem ser previamente preparadas com uma demão de tinta de fundo. A
secagem deste tipo de pintura é relativamente rápida,

6

A primeira forma de produzir o caseinato de cálcio era misturando a cal extinta com queijo.
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13.5. Têmpera a base de amiláceos

A têmpera a base de amiláceos (farinha de trigo) é considerada, de
acordo com Doerner (1965) e Forti (2002), menos adesiva, e mais sensível á
umidade.
Por tal razão, sua utilização é mais conveniente em áreas internas,
protegidas da umidade e em superfícies não muito lisas.
Na composição da tinta, a seguir, é preciso tomar cuidado para que
não resulte muito densa, para evitar o efeito de craquelamento.

-

1 kg de farinha de trigo

-

25 gr. de Colofônia

-

30 gr. de talco em pó

-

200 gr. soda caústica diluída a 50% com água

Este tipo de têmpera é considerada bastante brilhante, principalmente
quando depois de executada, é passado na superfície pintada e seca, um pano de
lã.
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14 PINTURA A ÓLEO

Por muito tempo a pintura a óleo foi considerada, por alguns, uma
invenção de um dos irmãos van Eyck, mais precisamente, Jan1. Também havia a
crença de que teria sido invenção do pintor Antonello da Messina2. Atualmente,
entretanto, não existe mais dúvida de que esta técnica já era conhecida pelos
antigos gregos e romanos3.
Os povos antigos conheciam vários tipos de óleos vegetais, dentre os
quais o de linho, que já era o mais utilizado, o de nozes, além de outros. Segundo
Rosa (1937) estes já foram citados por Dioscoride4, Vitruvio5 e por Galeno6, na
Roma Antiga.

Michelangelo7, a propósito da pintura a óleo, teria afirmado que,

muito embora pareça a mais simples entre todas as técnicas de pintura, é, na
verdade, a mais complexa, em função dos enigmas e surpresas que pode provocar.
A pintura a óleo, como diz Rosa (1937), apresenta a vantagem de se conseguir as
tonalidades, a intensidade e o brilho mais próximos dos elementos da natureza, mas,
no fundo, é a mais traiçoeira e rebelde.
1

Um dos mais respeitados críticos de arte e artista do Renascimento, Giorgio Vasari teria tido seus
escritos interpretados de tal forma que, teria ele atribuído a Jan van Eyk (nascido em 1390 e falecido
em 1441 em Bruges, na Bélgica) a descoberta da pintura a óleo.
2
Antonello da Messina, segundo a tradição, teria trazido da região das Flandres, a técnica da pintura
a óleo.
3
ROSA L. A. em La técnica della pittura da tempi preistorici ad oggi – La Pittura ad olio -p.160. Há
ainda autores, entre os quais Pacheco (Arte de la Pintura – Sevilla 1649) que definem a pintura do J.
van Eyk como técnica a têmpera.
4
Pedanio Dioscoride (Anazarba I secolo d.C.), médico grego originário da Cilicia (Turchia). Estudioso
das plantas e das suas propriedades medicinais, autor do livro De materia medica, um dos primeiros
textos de grande importância na área da botânica e farmacologia
5
Marcos Vitruvio Pollione em De architettura , libri X (1° século d.C) em Livro VII.
6
Claudius Galeno (130 d.C. – 210 d.C), médico, cientista, filósofo e pesquisador em diferentes áreas,
nascido na Grécia, se tornou o médico preferido da corte de Roma imperial. Teve, entre seus clientes,
diversos senadores e os imperadores Marco Aurélio (121/180), Cômodo (162/192) e Septímio Severo
(145/211).
7
Michelangelo Buonarroti (Bonarotus), nascido em 1475 a Caprese (Arezzo) na Toscana, no Centro
da Itália. Pintor, escultor e arquiteto.
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Nesta técnica os pigmentos ou corantes são misturados a óleos de
origem vegetal, que têm a propriedade de secagem bastante rápida. Estes óleos,
denominados de secativos, são compostos de um éster de glicerina e alto grau de
ácidos graxos insaturados8 (acima de 65%), geralmente o ácido linoléico e o ácido
linolênico. A secagem e a solidificação destes óleos se dá na presença do ar, pela
reação com o oxigênio atmosférico. Por isso, não são voláteis e apresentam, via de
regra, a cor e odor pouco pronunciados. A solidificação consiste, basicamente, no
processo de polimerização, isto é, no aumento do tamanho das partículas, que
acabam por constituir moléculas enormes, por ligação entre as várias moléculas de
triglicérides9, formando assim, uma película transparente, geralmente muito elástica
e resistente à ação da umidade, denominada de linoxina.
A secagem da película é condicionada do tipo de reação de cada
pigmento misturado com o óleo e acontece primeiro na camada mais externa,
exposta ao ar, à luz e ao calor, elementos que auxiliam para a sua secagem.
De acordo com Doerner (1965)10 e diversas literaturas a respeito, é
possível montar o quadro 40 com os prazos médios de secagem dos óleos
secativos11 mais utilizados na pintura.

PORCENTAGEM
TIPO DE ÓLEO

DE ÁCIDOS GRAXOS

PRAZO DE SECAGEM

INSATURADOS

HORAS

LINHAÇA

88 %

12 – 48

PAPOULA

85 %

120- 150

NOZES

88 %

90 – 120

CÁRTAMO

91 %

90 – 120

Quadro 40. Prazos médios de secagem dos óleos secativos mais utilizados para a pintura

A película de óleo, quando devidamente aplicada, pode apresentar-se
bastante estável e permanente.

Porém o processo de secagem ou de

8

Os ácidos graxos insaturados apresentam ligações duplas carbono-carbono
A formação das ligações que produzem moléculas gigantes, se da pela existência de ligações
duplas nas cadeias dos triglicérides, relacionadas com a cadeias dos ácidos graxos insaturados
oléico, linoléico e linolênico.
10
DOERNER, M. em Los marteriales de pintura, versão espanhola por Pedro Reverte, de - p.101-106
11
Entre os óleos secativos, o Rosa esclarece que Heráclio (séc.VIII d.C.) alertava para o
enrugamento que caracteriza as películas do óleo de papoula.
9
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ou o uso de solventes

impuros ou impróprios13, pode produzir uma película com menor capacidade para
suportar as ações do tempo.
A utilização da técnica da pintura a óleo apresenta as seguintes
características:
• Execução da pintura com prazos maiores, sem prejuízo do resultado
final.
• Conservação da tonalidade da cor previamente escolhida, após a
secagem da tinta.
• Elasticidade

da

tinta

para

acompanhar

melhor

eventuais

movimentações do substrato.
• Resistência à ação da umidade, inclusive a eventuais lavagens com
água.
• Preservação do pigmento da agressão da luz.
• Possibilidade de brilho e tonalidades bem próximas da natureza.
Conforme o tipo de aglomerante e da presença maior ou menor de
pigmentos brancos e ou coloridos, a pintura a óleo pode ser classificada:

a) TINTA A ÓLEO: composta por óleos, principalmente de origem
vegetal, com função de aglomerante e pigmentos coloridos.
Tanto Cennini (séc.XIV) como Vasari14 (1991), sustentam que não se
deve utilizar neste tipo de pintura, qualquer tipo de diluente, pois estes são causas
do amarelamento da película. Porém, vários textos antigos citam algumas

12

A excessiva quantidade de solvente enfraquece a estrutura química do óleo, impedindo as ligações
e a formação da película estrutural.
13
A terebintina antiga e ou oxidada, por exemplo, deixa um resíduo pegajoso que pode impedir a
secagem da tinta.
14
Giorgio Vasari (1550-68), autor da obra Le vite de´piú eccelenti architetti, pittori et scultori.
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nas várias fórmulas de tinta a óleo. Também de acordo com o Rosa

(1937) é preciso tomar cuidados com a acidez dos óleos, que pode agredir a
tonalidade e as características mecânicas dos pigmentos e da mistura de pigmentos
incompatíveis entre si.

Outro fator importante a ser observado é espessura da

camada de tinta, pois maior a camada maior será o tempo de secagem.
Entre as essências mais utilizadas são citadas a essência de
terebintina16, essência de lavanda17 e essência de alecrim18.
b) VERNIZ : soluções de resinas, gomo-resinas, ou gomas, com a
função de proteção e estética, deixando mais homogêneo o
acabamento cromático da superfície pintada.

Conforme o

aglomerante utilizado, são geralmente classificadas em três
categorias:

-

Vernizes gordos: quando as resinas utilizadas são

dissolvidas em óleos do tipo secativos, não voláteis, como o de
linhaça (o mais utilizado), o de nozes, de papoula e outros. Vários
autores, entre os quais o Cennini (séc XIV), mais tarde Borghini19 e o
Armenini20 citam um tipo de verniz a base de sandaraca e óleo de
linhaça. Também o Vasari (séc. XVI) cita o verniz, também para a
técnica da velatura.

-

Vernizes magros: quando as resinas são dissolvidas em

essência de terebintina ou outro tipo de óleos essenciais, voláteis,
que, evaporando, deixam somente a camada de resina.

15

Os óleos essenciais, produzidos por quase todas as plantas, são encontrados principalmente nas
flores, por terem a função de atrair polinizadores, de proteção contra o ataque de microorganismos e
repelir os predadores. São caracterizados pelo aroma e sabor agradável; apresentam a
características de serem fungicidas, bactericidas e ótimos solventes para tintas.
16
A essência de terebintina é um óleo essencial, volátil, de várias espécies de Pinus obtido por
destilação de resina, denominada colofônia, com o óleo essencial composto por vários terpenos.
17
Essência de lavanda é extraída das flores da espécie “Lavandula officinalis”
18
Essência de alecrim, das folhas e flores do “Rosmarinus officinalis”.
19
Borghini Vincenzo (1515 - 1580) monge benedetino, personagem importante da cultura artística do
Renascimento, tendo colaborado com o Vasari na redação do tratado delle Vitae.
20
Armenini Giovan Battista (Faenza 1533-1609), autor do tratado Dé veri precetti della pittura, com
teoria e explicações sobre os métodos mais indicados para a pintura utilizados na época.
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Vernizes mistos: são compostos por resinas dissolvidas

em essências voláteis e não voláteis, como a cera, óleos, etc.

Os vernizes mais utilizados, de acordo com Rosa (1937) e
Doerner (1965), são relacionados no quadro 41 abaixo:

TIPO DE VERNIZ

UTILIZAÇÃO
É utilizado para dar brilho final nas pinturas como proteção contra
os agentes atmosféricos e para mistura com os pigmentos, em
pequenas doses, para proporcionar maior brilho.

MASTIQUE

Pode apresentar cores diferentes, como: amarela, vermelha,
verde ou azul cinzentos ou leitosa. Utilizada para acelerar a
secagem das tintas e pelos seus efeitos característicos de brilho e
tonalidades.

ÂMBAR

DAMAR ou THAMAR

Apresenta muitas impurezas e é pouco utilizada pelo fato de ser
muito tenra.

DE SANDARACA

É utilizado principalmente, com outras resinas para dar maior
elasticidade ao composto

DE CAUTCHU

É utilizado junto com outras resinas.

DE COPAL

- Copal dura: para vernizes utilizáveis em áreas externas
- Copal mole: misturado com a terebintina para ser utilizado em
áreas internas.
Quadro 41. Tipos de vernizes mais utilizados.

Forti (2002)21, alerta para o fato de que os vernizes naturais estão
sendo cada vez mais adulterados, por isso orienta que as de boa qualidade
apresentam certa lentidão à secagem, brilho pouco superior ao que apresenta o óleo
de linhaça.
O mesmo informa, também, que para reconhecer se a resina é de boa
qualidade, deve-se perfurá-la com uma agulha. Se esta penetrar no material, como
se este fossa uma cera, é sinal de qualidade, caso contrário, se o material
apresentar sinais de esfarelamento, não será de qualidade aceitável.
c) ESMALTE: compostos por vernizes e óleos secativos misturados
com os pigmentos brancos, de base, e outros, para obter tonalidades

21

Forti (2002) pág.227
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de cores diferentes. É uma técnica mais recente, pois passou a ser
utilizada somente a partir do final do século XIX.
d) VERNIZ COLORIDO: composto antigamente por um verniz,
principalmente a base de copal, misturado com terebintina e
pigmentos, sem a base branca.

Rosa (1937) cita como um dos fatores determinantes para a
preservação da pintura a óleo, a escolha adequada de pigmentos, os quais devem
ser o mais fino possível e não devem deteriorar-se com a ação da luz e do ar.
O quadro 42, a seguir, apresenta uma lista dos pigmentos mais
indicados, conforme orientações do Rosa (1937), Doerner (1964), Montagna (1996)
e Linzi (1984):

COR DO PIGMENTO

TIPO DE PIGMENTO
-

Branco de titânio
Branco de zinco

AMARELO

-

Amarelo de cádmio
Amarelo de zinco
Ocres amarelos

AZUL

-

Azul de cobalto
Azul ultramarinho

VERDE

-

Verde esmeralda
Verde de cobalto
Terra verde

PARDOS

-

Terra de Siena natural

NEGRO

-

Negro de marfim
Negro de videira

BRANCO

Quadro 42. Pigmentos mais indicados para a pintura a óleo

Alguns pigmentos de origem orgânica, do tipo flavonóides, apresentam
ação inibitória da oxidação dos óleos, retardando assim a secagem da tinta.
Também pigmentos de óxido de ferro, por converterem a luz (raios UV) em calor
são causadores de patologias das películas. Já o branco de chumbo, ou alvaiade,
tem a característica, ao longo do tempo, de amarelecer.
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Determinadas gomas são utilizadas nos vernizes para deixá-las mais
duras e brilhantes com relação às resinas naturais, enquanto os óleos secativos
têm a propriedade de deixá-las mais elásticas e duráveis.
Outros ingredientes, como por exemplo, o óxido de manganês, são
misturados aos vernizes para acelerar a ação de secagem, ou como o óxido de
cálcio para neutralizar o ácido presente nas resinas e para deixar mais claro e
endurecer o verniz, impedindo assim, que o clima quente o torne pegajoso.

14.1 Preparo da superfície

A superfície a ser pintada a óleo deve apresentar-se;

1. Completamente seca

2. Deve ser limpa, devendo ser eliminado qualquer tipo de poeira, gordura ou sinais
de mofos. Por isso é importante escovar a superfície com escova de piaçava.

3. Sobre a área a ser pintada, para saturar seus poros, devem ser passadas duas
demãos de um composto, formado por leite e um colágeno, sendo o mais
aconselhado, a cola de coelho. Entre uma demão e a outra, é preciso esperar
para que a primeira esteja completamente seca. É recomendado um intervalo
mínimo de no mínimo 8-12 horas, entre as demãos.

4. Sobre a superfície assim preparada é aplicada uma demão de tinta, tomando-se
o cuidado de manter sempre o mesmo sentido e uniformidade de aplicação,
evitando o surgimento de manchas, após sua secagem.
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16 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

O trabalho realizado permite que se façam as seguintes considerações:

-

A qualidade de todo e qualquer produto objeto de consumo, deve observar
em primeiro lugar, a preservação da saúde do ser humano e do meio
ambiente, por isso é preciso mudar conceitos para que visem, de verdade,
uma postura preocupada com o ecossistema e com o desenvolvimento
sustentável.

-

Os materiais e relativos produtos de consumo devem ser observados em todo
o seu ciclo de vida: extração, manipulação, transformação, transporte,
utilização, uso, conservação, demolição e descarte.

-

Materiais, texturas, cores e odores dos produtos devem interagir de forma
harmônica com o ser humano e com o meio ambiente, aproveitando-se
melhor os recursos disponíveis na natureza.

-

O Brasil apresenta grande riqueza natural e biodiversidade, sendo, portanto,
propício para desenvolver produtos naturais não convencionais e com
qualidade.

-

O Estado Brasileiro, a exemplo da Comunidade Européia, pode promover em
maior escala, o desenvolvimento de produtos naturais não convencionais,
fomentando pesquisas sobre a matéria-prima, oriunda da natureza, alternativa
ao petróleo, nos diferentes setores da agro-pecuária. Pode incentivar
parcerias entre universidades, institutos de pesquisas e produtores agro-
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pecuaristas, para aprimorar a qualidade e a produção de matéria-prima; no
presente caso, produtos vegetais e de origem animal para a pintura. Desta
forma, pode contribuir para a diversificação da produção agrícola e animal,
prevenir o esgotamento do solo, auxiliar em possíveis assentamentos de
colonos e baratear os produtos.

-

O custo mais baixo da matéria-prima, mais especificamente dos compostos
para a pintura, pode refletir nos custos finais da produção de moradias,
inclusive, àquelas destinadas à população de baixa renda.

-

O Brasil cultiva e exporta produtos alternativos naturais, particularmente, no
setor de tintas. Caso houvesse maior incentivo ao uso, à pesquisa para o
conhecimento, à produção e utilização dos recursos naturais, muitos dos
quais hoje descartados, seria possível incrementar a própria produção para o
consumo interno e para a exportação. Assim, pode-se desenvolver uma
política econômica fundamentada no relacionamento com o mercado, na real
vocação do território e na eficiência técnica e produtiva.

-

A tinta composta por matéria-prima oriunda da natureza foi utilizada com
sucesso durante milhares de anos, e hoje, retomando os princípios, materiais
e técnicas dos nossos antepassados, desenvolvendo e ampliando o
conhecimento sobre o assunto, é perfeitamente possível obter produtos de
qualidade, com grande variedade de acabamento, textura e cores, menos
tóxicos, mais acessíveis ao consumidor e economicamente sustentáveis.

-

O incentivo à produção e ao consumo de determinados produtos, no caso a
tinta, pode alavancar a produção em série e industrializada da tinta com
produtos naturais para o uso em edificações, inclusive, com matéria prima
específica de cada região.

-

Na composição dos custos dos produtos de tintas para uso imobiliário,
derivados da petroquímica e aqueles obtidos da natureza, deve-se considerar
que o custo total da tinta não é somente aquele relativo ao produto final, da
compra na loja, mas também, aquele necessário para eventual ressarcimento
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dos danos provocados à saúde do usuário, à natureza e ao reparo de
patologias da edificação.

-

Como todos os serviços de mão-de-obra, a pintura deve contar com
profissionais devidamente treinados, conhecedores das várias técnicas e dos
materiais, conscientizados sobre questões relativas à saúde do ser humano e
da preservação do meio ambiente.

-

O consumidor deve ter o direito de conhecer os elementos utilizados na
composição de todo e qualquer produto, objeto de seu consumo, no caso as
tintas, e suas possíveis ações no ser humano e no meio-ambiente. Por isso,
não basta rotular o produto de natural, mas é necessário que o mesmo seja
reconhecido pela certificação do fabricante e dos revendedores por meio da
especificação clara das matérias primas utilizadas, de forma compreensível
para todo e qualquer consumidor.

-

Os profissionais técnicos são responsáveis pela especificação dos produtos a
serem utilizados pelo consumidor leigo. Portanto, qualquer produto nocivo à
saúde do ser humano e agressivo ao meio ambiente, deve ser evitado, sob
pena de, eventualmente, serem responsabilizados pelos efeitos nocivos,
provocados por estes.
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ÍNDICE REMISSIVO

Abacateiro
Acácia negra
Açafrão
Acelerador
Ácido carboxilico
Ácido cerotico
Ácido estearico
Ácido graxo ou gordo
Ácido melisco
Ácido palmitico
Àcido(s) triglicérido(s)
Açúcar
Adesão
Aditivos
Aerante
Afresco
Agalmatolita
Aglomerante
Aglutinante
Água de cal
Alabastro
Alastramento
Albumina
Alcatrão vegetal
Álcoolis, álcoois
Alecrim
Algodão
Alumen de roca
Alumen potássico
Alumina
Alumínio
Alvaiade
Amarelo D`Avignon
Amarelo de cromo
Amarelo de curcuma
Amarelo de Nápoles
Amarelo Zaferano
Âmbar
Amido
Amiláceo(s)
Anatásio
Andiroba
Angico
Antocininas
Antraquinonas

95
99
95
158
120
142
121, 123, 142
121
142
121, 142
121
63
55
33, 155
158
14, 16, 18, 24, 28, 69, 166, 169
191
33, 34, 103, 120, 137
9, 33, 34
183
20
55
17, 140, 141, 143
17
63
222
127, 150
99
188
113
12,
84, 87, 190
95
91
95
90
95
119
63, 118, 119, 206
85
11
99
25
92
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Argila
Argila da China
Arnica
Aspect ratio
Atramentum
Azul ultramarinho
Azul de esmalte
Azulita
Azurita
Banana
Bário
Barita
Barra lisa
Barra lustra
Bentonita
Betula
Boken colour
Bórax
Branco da China
Branco de chumbo
Branco de Espanha
Branco de estanho
Branco de prata
Branco de São Giovanni
Branco de titânio
Branco de zinco ou
Branco Meudon
Breu
Brilho
Buon fresco
Caiador
Caieiras
Caieiro
Caju
Cajueiro
Cal
Cal aérea
Cal calcítica
Cal dolomitica
Cal extinta
Cal gorda
Cal hidratada
Cal hidráulica
Cal magra
Cal virgem
Cal viva
Calcária(s), Calcário
Calcário calcítico
Calcário dolomítico
Calcinação
Camomila
Camurçado
Cana-de-açúcar
Candelilla
Capilaridade
Caraia
Carajuru
Carbonatação
Carbonato de cálcio
Carga

11, 15, 105, 108, 109, 114
161
95
152
173
88
88
88
12, 87
127
162
84, 87, 163, 188
58
64
11, 114
134
67
13, 158, 203
85, 87
84, 87
85, 87, 162, 188
85
84
86
85, 87
85, 87
85, 87, 162, 188
17, 133
34
174
54
106
54
134
99
14, 15, 26, 64, 69, 87, 175, 176, 182, 183
108, 169
110
110
109, 181
109
105, 106, 183
109
109
106, 179
106
8, 106, 108, 110, 180
108
108
106, 115, 117, 180
95
58, 69
149
148
42, 44, 45, 50
134
11
107, 177
12, 106, 107, 111, 162, 177, 178, 188
33, 160
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Carmínio
Carnaúba
Carqueja
Caseína
Castanheiro
Castanheiro da ìndia
Caulim
Cautérios
Cedro
Cera
Cera da china
Cera de abelhas
Cera candelilla
Cera de cana de açúcar
Cera de carnaúba
Cera de esparto
Cera de goma-laca
Cera de licuri
Cera de ocotilla
Cera de palma
Cera de peixe
Cera de pele de coelho
Cera de pergamino
Cera de rafa
Cera lanolina
Cera punica
Ceras vegetais
Cerejeira
Ceresina
Ceruleum
Chapisco
Cimento(s)
Cinábrio
Clara de ovo
Cloretos
Coccio etrusco
Cochonilha
Coelho
Cola Animal
Cola de ossos
Cola Forte
Cola(s)
Cola proteica
Colofônia
Colza
Compostos Orgânicos Voláteis
(VOC)
Copaíba
Copal
Cor primária
Cor(es)
Corante
Crê
Crisocola
Crocoíta
Dammar
Dextrina(s)
Difusão
Diluente
Dióxido de titânio

97
147
95
24, 63, 139, 203
97
95, 97
159, 186
215
134
17, 25, 67, 69, 79, 142, 143, 144, 145, 146, 213, 217, 219, 220
147
144, 145, 213, 214, 218, 219, 221
148
149
147
148
147
148
149
147
138
138
138
149
146
146, 151, 215, 216
147
99
143
173
57
69, 112, 113
91
17
48
18
97, 99, 136
138
201
137
137
14, 34, 137
137
17, 129, 133, 204, 212
128
1, 3, 31, 35, 152, 153
130
130, 131, 190
26
16, 17, 25, 47, 74, 76, 80, 81, 168
33, 72
86, 87
89
91
131
119
42, 44, 45
33
162
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D-limoneno
Eflorescência
Elemi
Emboço
Encausto, Encáustica
Enrugamento
Escaiola
Esmalte
Esparto
Espermacete
Espinafre
Estearina
Estucador
Estuque
Estuque veneziano
Eufórbiio
Farinha Fóssil
Féculas
Filme
Flavanas
Flavonoides
Favonóis
Flavanonas
Frutas
Fugitividade
Fungos
Gelatina
Gema de ovo
Gesso
Gipsita
Girassol
Glauconita
Goma arábica
Goma berzoim ou benjoim
Goma-laca
Goma xantana
Gomorresinas
Graffiato
Graffito
Granatina
Granilite
Guado
Hematita
Hemidrato
Henna
Hidrato de cálcio
Hidrófugo
Hidróxido de cálcio
Ictiocola
Impermeabilizante
Indicano
Índice de refração
Índico
Indico anil
Índico de Guado
Inerte(s)
Insaturado
Íris de Florença
Íris germânico
Isoflavonas

154
48, 55, 79,
130
57
16, 213, 215, 216, 220, 221
55
29, 65
209
148
147
97
145, 148
54
11, 16, 20, 27, 60, 61, 63, 187
62
134
164, 188
119
40, 187
92
92
92
92
63
78, 79,
49
139
20, 141
20, 63, 64, 105, 115, 116, 118
115, 116, 117
127
82
134
134
136, 147, 150
134
133
59
59
67
67
93
12, 84
117
101
109
58
110, 177, 178
138
58, 158
94
87
93
93
94
158, 160
123
97
97
92
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Jatobá
Jenipapo
Laca
Laca de Gualda
Laca de Rubia
Lacto resinas
Lanolina
Lápis lazúli
Lasura
Látex
Láurico
Lazulita
Lazurita
Leite
Leite de cal
Licuri
Limão
Limomonítico
Linhaça
Linhita
Linho
Linoléico
Linolénico
Linoxina
Liquen
Litargírio
Lítio
Litopônio
Luminância
Macieira
Magnésio
Malaquita
Malva
Manchas
Marmorino
Massa corrida
Massa raspada
Massicot
Mastique
Matiz
Médium
Mel
Mica
Migração
Milho
Mínio
Montana
Mosaico
Musgo da Islândia
Nabo
Naftoquinonas
Natron
Negro da Alemanha
Negro de Espanha
Negro de fumo
Negro de marfim
Negro de osso
Negro de videira
Nogueira
Nozes

131
11
25, 94, 98, 136
94
98
134
146, 148
11, 88
67
134
121
88
88
13, 24, 202
181
148
134
82
24, 28,
147
123, 148
121, 122, 127
121, 122
122
97
91
112
86, 87, 162
74
95, 134
107, 108, 110, 179, 180
12, 89
97
55
20, 27, 65
59
59
91
132
74
103
158
163
79
127
91
149
18, 24
97
127
92
12
102
102
101
102
102
101
99
123
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Óleo animal
Óleo de cártamo
Óleo de linhaça
Óleo de nozes
Óleo de oiticica
Óleo de papoula
Óleo de tungue
Óleo(s)
Óleo(s) balsâmico(s)
Óleo(s) essenciais
Óleorresina(s)
Óleos não secativos
Óleos secativos
Óleos semi-secativos
Óleos vegetais
Orpimento
Ovo
Óxido de cálcio
Ozoquerita, Ozocerita
Papoula
Pasta egípcia
Pau Brasil
Película
Pereira
Pergaminho
Peróxidos
Pessegueiro
Pez
Piche greca
Pigmento(s)
Pinhão
Pirogravura
Pistache
Plastificante
Pliolite
Pó de quartzo
Pórfiro
Polifenois
Pozolana
Protéicas
Proteínas
Púrpura
Quermes
Ráfia
Ragging
Reboco
Rendimento da pasta
Repelência
Resinas
Resinas-gomas
Revestimento(s) decorativo(s)
Rícino
Rubia Tinctorum
Rutilo
Sais
Sabão
Sabugueiro
Saliva
Sândalo
Sandaraca

142
126, 206
23, 28, 29, 124, 125, 206, 213
23, 28, 125, 206
126
28
126
27, 34, 63, 79, 120, 205, 213, 214
157, 215
154, 155, 156
23, 129
122
25, 28, 122, 189
122
120
90
11, 13, 20, 140, 141, 202
106, 179, 181
149
123, 126, 134
11
97
4, 34, 41, 43, 48
95, 134
138
123
95
133
17, 133, 215, 216, 217, 218
33, 50, 62, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 166, 169, 172, 199
127
216
131
158
31
162
20
92
17, 62, 110, 113, 169
151, 200
63
98
98,136
149
68
58
107
39,
34, 63, 79, 128, 129, 133
133
33
127
102
86
49
17, 62
97
9
97
132
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Sangramento
Sangue-de-dragão
Saponificação
Saturação, saturado
Scialbo
Sebo
Selenita
Sésamo
Sil atticum
Silhuetas
Sílica diatomácea
Silicato(s)
Silício
Sinópia
Soja
Solvente
Soro de sangue
Stereocromia
Stilus
Sulfato de cálcio
Syricum
Tabatinga
Talco
Tanino
Tauá
Teflon
Têmpera
Terebintina
Terra de Siena
Terra verde
Terra vermelha
Tinta
Tinta a óleo
Tinturista
Titânio
Tonalidade
Tragacanto
Triglicéridos
Trompe l´oeil
Urina animal
Urucu
Verde de Espanha
Verde da Grécia
Verde de Montpellier
Vermelhão
Vermelho de cádmio
Vermelho índio
Verniz
Vernizes gordos
Vernizes magros
Videira
Vidro líquido
Vidro de cobalto
Virdigris
Viscosidade
Zaferano
Zinco

74, 79
132
55
75, 123
174
139
29, 65, 66
127
173
9
164
29, 34, 105, 111, 112
14,
171
127
31, 33, 79, 152
8
69, 190
217
117, 158
173
115
163, 189
158
11
30
17, 19, 24, 186, 198
129, 136, 219
82
89
91
33, 35
207
25
162
74
134
120, 122
20
8, 158
11
89
89
89
91
91
97
23, 208, 210, 213, 214, 215
208
208
99
29
88
89
104, 124
94
164
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