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RESUMO: Nesse artigo aborda-se o emprego das Ciências Naturais no estudo de obras de 
arte. As principais metodologias analíticas usadas na caracterização físico-químicas das 
obras pictóricas são sumariamente descritas, no intuito de se promover o entendimento da 
linguagem técnica empregada pelas Ciências Naturais e a importância de suas aplicações. 
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ABSTRACT: This article discusses about the use of the Natural Sciences in the study of 
works of art. The main analytical methodologies used in the physicochemical 
characterization of pictorial works are briefly described, in order to promote understanding of 
the technical language employed by the Natural Sciences and the importance of its 
applications. 
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Introdução  

A produção de obras de arte é entendida como resultado de uma inspiração criativa 

de caráter individual, e dotada de significados simbólicos e subjetivos (GULLAR, 

1993). 

Para se conceituar um objeto artístico como resultado da criação humana – 

englobando os aspectos sociais, econômicos e históricos - é necessário o estudo da 

técnica e dos materiais utilizados pelo artista para compor sua obra. Tanto a técnica 

como os materiais determinam o efeito visual final da obra, de acordo com as 

escolhas e a forma que foram manipulados pelo artista. Além disso, os materiais e 

técnicas são representações da sociedade na qual o artista viveu. Eles refletem as 

influências do local e da época em que a obra foi produzida, sejam elas de origem 

econômica, estética, histórica ou cultural. 

Conservadores-restauradores, Cientistas da Conservação, Museólogos, Curadores, 

Historiadores da Arte, Arqueólogos e Arquitetos reconhecem, em sua maioria, que o 

conhecimento gerado sobre técnicas e materiais utilizados na confecção de objetos 

artísticos e culturais é necessário para a compreensão do contexto histórico e 
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estético dessas obras, o que é possível com o auxílio das técnicas analíticas 

laboratoriais. 

Todo o resultado das análises técnicas efetuadas de objetos artísticos deve ser 

estudado comparativamente com o de bancos de dados de referência básica, como, 

por exemplo, receitas de fabricação de pigmentos compiladas de fontes antigas, 

referências bibliográficas sobre estudos técnicos de obras de artistas 

contemporâneos à obra que está sendo analisada, e outros. A conclusão dessas 

análises nunca deve ser tratada como um dado isolado, mas embasada em todas as 

implicações estéticas, históricas, sociais e técnicas que o objeto estudado comporta, 

porque as conclusões do cientista são influenciadas por esses fatores (PERUZINI, 

1994; TORRACA, 1988). SOUZA, nesse contexto, ressalta que: 

... o trabalho de análise de materiais constitutivos de obras de arte é 
na maioria das vezes, um trabalho de equipe, no qual diversos 
profissionais contribuem com sua especialidade para obtenção dos 
resultados para os quais foram utilizados dados algumas vezes 
obtidos de forma isolada. (...) É muito importante, portanto, que o 
profissional tenha um conhecimento das técnicas pictóricas, de 
produtos naturais, análise instrumental, história da arte, e que tenha 
também um conhecimento prático dos materiais com que trabalha e 
busca identificar, porque se estes requisitos não forem preenchidos, 
corre-se o risco deste profissional ficar se auto-iludindo com resultados 
e análises mal elaboradas, as quais estarão completamente fora da 
realidade, apesar de parecerem embasadas cientificamente. (SOUZA, 
1996, p. 26). 

As análises para o estudo dos materiais constitutivos de obras de arte devem ser 

integradas aos estudos efetuados pelos trabalhos dos conservadores-restauradores 

e historiadores da arte. Por isso, tanto os cientistas da conservação como 

conservadores-restauradores e historiadores da arte devem estar preparados para 

formular de modo claro e concreto suas considerações e questões sobre a obra 

analisada, possibilitando a compreensão de seus trabalhos e a elaboração de uma 

conclusão em equipe. 

Os laboratórios das ciências naturais pertencentes a diversos departamentos 

(química, física, engenharia, informática etc.), e das ciências biológicas contribuem 

de maneira relevante para o conhecimento da natureza física e histórica do 

patrimônio histórico cultural artístico. De acordo com LASKO e LODWIJKS (1982), 
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as análises dessas ciências, no campo da ciência da conservação, apresentavam 

basicamente as seguintes orientações metodológicas: 

 - pesquisa laboratorial: estudo da história, da tecnologia e dos materiais 

constituintes dos objetos artísticos para possível datação, verificação de origem e 

atribuição, e também para o melhoramento ou descobrimento de novas técnicas e 

materiais que podem ser usados na conservação e restauração desses objetos; 

 - diagnóstico do estado de conservação: inclui não só a análise do material 

degradado da obra, mas também a interpretação da evolução da alteração que a 

degradação está promovendo; 

 - controle ambiental: objetiva estudar as melhores condições ambientais para 

o acondicionamento e exposição, específicas para cada tipologia de obra de arte. 

Entretanto, no final da década de 1990, a ciência da conservação, associada à 

especialidade da conservação preventiva, ampliou seus objetivos ao inserir em sua 

metodologia a avaliação dos fatores que podem apresentar riscos ao patrimônio 

(SMITH, 1999; WALLER, 2002). Através desse estudo é possível estimar os riscos a 

que os objetos estão sujeitos, avaliar a necessidade de uma intervenção e saber se 

o grau de fragilidade do mesmo é compatível com o projeto de restauração previsto. 

O estabelecimento de parâmetros e medidas para evitar ou minimizar os efeitos 

desses riscos ─ e a identificação do grau de importância de sua incidência sobre os 

valores históricos, estéticos, culturais, econômicos do patrimônio ─ dão suporte para 

o desenvolvimento de estratégias de investigação e conservação mais objetivas e 

adequadas aos recursos financeiros provenientes para esse fim. 

Tratando-se de estudos que têm como meta análises de obras de arte, além dos 

exames químico, físicos, biológicos, e da documentação científica por imagem, para 

o estudo dos materiais e técnicas dos objetos, todas as demais orientações 

metodológicas citadas acima são importantes no alcance do objetivo dessas 

pesquisas. 

O conhecimento dos materiais e técnicas utilizados para a conservação e 

restauração de obras de arte permite a identificação da existência desses elementos 
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no objeto de estudo e as suas possíveis interferências no resultado das análises 

químicas, físicas, biológicas e estéticas realizadas. A análise do estado de 

conservação oferece pistas sobre a técnica utilizada pelo artista e sobre o grau de 

envelhecimento da obra. Por exemplo, o desbotamento total de cores de uma 

pintura, devido à reação fotoquímica, pode ser resultado do uso de corantes, que 

são muito sensíveis à ação da luz, na composição das tintas.  

Medidas de controle ambiental implicam, por exemplo, no conhecimento das 

variações termoclimáticas, que causam danos aos materiais. Esse entendimento 

ajuda na elaboração do diagnóstico do estado de conservação da obra. A 

metodologia de análise de riscos é uma ferramenta indispensável na elaboração de 

um prognóstico dos objetos, bem como na estruturação de um planejamento de 

investigação científica seguro, tanto para a obra quanto para o pesquisador. 

O campo das análises físico-químicas empregados no estudo de bens culturais e 

artísticos avançou substancialmente, principalmente no desenvolvimento e na 

introdução de novas técnicas e ferramentas tecnológicas, assim como no 

melhoramento e na adequação de outras análises já existentes.  

O grande progresso da tecnologia – incluindo o advento e o uso de computadores e 

nanotecnologia - proporcionou significantes alterações no campo das análises 

laboratoriais. Na ciência da conservação, novos equipamentos e técnicas analíticas 

têm possibilitado análises sem a necessidade da retirada de amostras. 

Genericamente, os métodos de exame físico-químicos de obras de arte são 

classificados de duas formas: os chamados destrutivos e os não destrutivos.  

As técnicas destrutivas requerem a retirada de micro-amostras ou fragmentos das 

obras para o reconhecimento da sua composição química e estrutural. Os exames 

chamados de não destrutivos servem para um estudo direto na obra, sem retirada 

de amostras, baseado na utilização de radiações eletromagnéticas como radiação 

infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, raios X, etc.   

A caracterização das análises que requerem a retirada de amostras, como técnicas 

destrutivas, cria um falso entendimento de que elas modificam os valores históricos 

e artísticos do bem cultural estudado e que são obsoletas, devendo ser totalmente 
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suplantadas pelas análises não destrutivas. A classificação dos métodos de análise 

(visualizado no diagrama da FIG.1) deve, portanto, ser feita simplesmente através 

da indicação da necessidade ou não de retirada de amostras, pois, dessa forma, 

torna-se mais objetiva e menos carregada de conotações negativas e/ou 

preconceituosas.  

 

FIGURA 1 – Análises físico-químicas: com ou sem retirada de amostras 

 
Cientistas especializados em conservação-restauração buscam otimizar os 

resultados das análises  combinando diferentes técnicas instrumentais, adaptadas 

às características físicas das obras, respeitando, concomitantemente, seus 

significados simbólicos. Para promover um melhor entendimento dessa prática e 

clarificar a terminologia técnica utilizada pelos cientistas, são apresentadas, a seguir, 
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Os exames globais ou de superfície são baseados no emprego de técnicas 

fotográficas para o registro de imagens geradas com o uso de radiações 

eletromagnéticas, visíveis ou invisíveis ao olho humano. É importante que todo o 

processo de documentação fotográfica digital desses procedimentos seja realizado 

seguindo parâmetros ideais de captura, manipulação, processamento e 

armazenagem das imagens (MATTEINI; MOLES, 2001; R-POZEILOV, 2009).   

O primeiro exame que se realiza de uma pintura é o exame a olho nu, com a 

utilização da luz natural ou artificial. Trata-se da análise da superfície e do verso da 

obra utilizando a lupa de cabeça (ou lupa binocular), que permite uma avaliação 

prévia da pintura e a elaboração de um esquema descritivo contendo dados sobre 

sua técnica (como medidas, tipologia de suporte, texturas e pinceladas) e sobre o 

seu estado de conservação (tipologias de craquelês, perdas da camada pictórica, 

manchas, rasgos, orifícios etc.).  

Um dos princípios essenciais desse estudo prévio é o planejamento estratégico das 

investigações que serão feitas para evitar riscos, excessos de análises não 

justificáveis ou a ausência de dados indispensáveis para a caracterização físico-

química da pintura. 

A documentação científica por imagem utiliza-se de técnicas de análises baseadas 

na física e possui uma especial relevância no estudo das pinturas. É caracterizada 

por não necessitar da retirada de amostras e por resultar em imagens visíveis que 

evidenciam detalhes técnicos e estruturais da obra, que permitem efetuar um 

diagnóstico da mesma. As técnicas de análises dessa área, empregadas no campo 

das obras de arte, estão descritas abaixo. 

- Fotografia de luz visível: captura da imagem do objeto feita com a câmera digital, 

observando os pré-reajustes da câmera, de luz, temperatura de cor, balanço de 

branco e gerenciamento de cor em função da tipologia da obra e do local onde as 

fotografias serão realizadas. A primeira fotografia do objeto sempre é feita utilizando-

se (de maneira adequada) a cartela de referência de cores, como a do fabricante 

ColorChecker, ou as cartelas da empresa sueca chamada QPcard (R-POZEILOV, 

2009). 
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- Fotomicrografia: a utilização da lupa binocular permite um estudo mais acurado 

da superfície pictórica, sendo possível, em determinados casos, observar e 

documentar (através de uma câmera fotográfica acoplada ao sistema ótico do 

microscópio) a estratigrafia, a morfologia dos grãos dos pigmentos usados em 

diferentes áreas da pintura, a existência de veladuras ou glacis, a profundidade dos 

craquelês e regiões onde existem intervenções. As características do suporte da 

obra também são evidenciadas neste exame, como aspectos macroscópicos da 

madeira (direção das fibras, raios, presença ou não de poros) ou do tecido usado 

como tela (tipologia da trama: tafetá, sarja, espinha de peixe ou outras; densidade 

das fibras, número de fios por centímetro quadrado, existência de remendos etc.).     

- Fotomacrografia: fotografia ampliada de um detalhe da pintura que permite uma 

leitura mais precisa das pinceladas do artista e das cores empregadas por ele na 

tela (sobreposições ou misturas de tintas), aumentos na proporção de 1:1 até 1:10. 

- Luz rasante (ou tangencial): esse exame deve ser feito em uma sala escura e 

consiste em incidir tangencialmente, sobre a superfície do objeto, uma fonte de 

iluminação visível o mais homogênea possível (formando um ângulo que varie entre 

5º a 30 º num plano em relação à obra). Essa técnica permite o registro da 

topografia de superfície da pintura, pois realça seus empastes e deformações do 

suporte. Para se obter um aproveitamento mais apurado dessa técnica, é necessário 

que a projeção da fonte de luz sob a superfície da obra seja efetuada 

sequencialmente nos quatros lados da tela, ou seja, nas laterais superior e inferior, 

direita e esquerda.  

- Luz transmitida ou reversa: consiste em projetar a fonte de luz dispersa sobre o 

verso da obra. Essa técnica evidencia áreas onde existem perdas, abrasões na 

camada pictórica, orifícios no suporte ou desenhos subjacentes, como quadriculados 

ou esboços. 

- Fotografia de fluorescência de ultravioleta (UV): Da mesma forma que ocorre 

com a luz visível, um objeto incidido por radiações ultravioletas (invisíveis ao olho 

humano) pode refleti-las, absorve-las ou transmiti-las de diferentes formas em 

função das suas composições moleculares. A natureza desse fenômeno recebe o 
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nome de luminescência e pode apresentar-se como uma fluorescência quando sua 

duração é praticamente instantânea ou como uma fosforescência quando persiste 

por um tempo, após de ter cessado a ação das radiações de excitação. No emprego 

da luz ultravioleta como fonte de radiação excitante, a fluorescência se manifesta em 

grande parte na faixa do espectro visível ao olho humano (MATTEINI; MOLES, 

2001.p.174). Essa fluorescência visível pode ser registrada através da fotografia 

digital. Para a realização desse exame é utilizada a Lâmpada de Wood (como fonte 

de emissão radiação ultravioleta) que é projetada sobre a obra, numa sala escura 

(ressalta-se que durante a realização dos exames com radiação UV, é necessário a 

utilização de óculos com filtros UV para proteção dos olhos). 

Tradicionalmente, no campo da conservação-restauração, esse método de 

diagnóstico em pinturas tem sido usado para observar e registrar fotograficamente a 

presença ou não de vernizes antigos (para verificar a espessura, se são distribuídos 

de forma homogênea ou irregular sobre a camada pictórica), para o reconhecimento 

de repinturas e intervenções, como guia no controle dos processos de restauração 

(remoção de verniz, por exemplo) e para identificar alguns pigmentos.  

A intensidade e os matizes de cor da emissão fluorescente de uma obra dependem 

de vários fatores, a saber: do tipo de fonte de luz ultravioleta utilizada, da camada de 

verniz (se houver), da composição química dos pigmentos e corantes, do aglutinante 

empregado e do grau de interação que se estabelece entre eles com o passar do 

tempo.  Portanto, na interpretação dos resultados desse exame, deve-se ter em 

conta as seguintes premissas: o envelhecimento químico de um material 

desencadeia processos de oxidação e polimerização que podem modificar a sua 

fluorescência; os compostos orgânicos apresentam, em geral, uma fluorescência 

mais intensa que a dos compostos inorgânicos;  existem pigmentos fluorescentes e 

outros que atuam como inibidores ou indutores de fluorescência em determinados 

aglutinantes; a intensidade da fluorescência depende da espessura do estrato e, por 

último, a apreciação da fluorescência de um material é melhor se o seu entorno não 

for fluorescente (ALBA, MOZO, 2005). 

O estudo realizado por René de la Rie em 1982, sobre fluorescência das tintas e 

vernizes das pinturas, conclui que a maioria dos pigmentos em pó tem uma 
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fluorescência branda, como os ocres, sienas, terra verde, preto de ossos, azul da 

Prússia, malaquita, verdigris, resinato de cobre, verde esmeralda, azurita, minium, 

branco de chumbo e o branco de titânio. Conclui também que somente alguns deles 

apresentam uma forte fluorescência, como o branco de zinco (florescência amarelo 

esverdeado), amarelo indiano (fluorescência amarelo ouro) e a laca de garanza 

(fluorescência rosa alaranjada). Quanto aos aglutinantes, a goma arábica apresenta 

uma fluorescência muito baixa e as resinas naturais, como o mastic e o damar, têm 

um fluorescência alta (sua aparência na fotografia de fluorescência visível UV é a de 

um tom claro e brilhante). A colofônia e a goma laca também possuem uma resposta 

intensa à radiação UV. 

De acordo com PELAGOTI (2005) e RENÉ DE LA RIE (1982) a fluorescência e o 

amarelecimento do óleo de linhaça são fortemente influenciados pelos pigmentos. 

Alguns pigmentos em óleo de linhaça são inibidores da fluorescência, como o preto 

de ossos, o azul da Prússia, os ocres, as terras naturais de siena, o verde 

esmeralda, a malaquita, o terra verde e o resinato de cobre. Outros pigmentos não 

geram nenhuma fluorescência na pintura depois de secos, como o vermelhão e o 

branco de titânio. O branco de titânio (TiO2) em particular, é conhecido como um 

pigmento que absorve UV e, portanto, com altas propriedades de obscurecer a 

fluorescência (PELAGOTI, 2005). As áreas pintadas com tintas compostas por 

materiais não fluorescentes chegam a confundir-se com repinturas recentes, que 

também aparecem como zonas escuras sob o fundo original (ALBA, MOZO, 2005). 

Nesses casos, é importante compará-las com os resultados dos exames com luz 

visível para confirmar se essas áreas escuras são repinturas ou não.  

Existem pigmentos que, aglutinados com óleo de linhaça, estimulam a fluorescência 

como o branco de chumbo (fluorescência branco-azulada) e alguns azuis como o 

azul de cobalto, o azul de manganês, o azul cerúlio, o azul ultramar e o lápis lázuli 

(todos com fluorescência de tonalidade azul). Nos exames de fluorescência de luz 

visível UV em pinturas antigas a óleo sobre tela, sem a camada de verniz, constata-

se que a quantidade de branco de chumbo misturado a outros pigmentos também 

influencia no resultado da fluorescência: quanto maior a quantidade de branco de 

chumbo na mistura, maior é a sua fluorescência.  
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Ressalta-se que a fluorescência do verniz presente na grande maioria das obras 

antigas e modernas mascara a fluorescência de outros materiais presentes nas 

pinturas. Portanto, o exame da fluorescência dos materiais pictóricos (pigmentos e 

aglutinantes) só é mais efetivo nos casos em que ocorre a remoção do verniz e 

quando há a integração dessa técnica de exame com outras metodologias de 

análise.  

Fotografia digital com radiação infravermelha: a radiação infravermelha tem 

comprimento de onda superior a das radiações visíveis e tem a propriedade de 

transpor o verniz oxidado e camadas de pintura de determinada obra, podendo 

revelar o desenho do artista sobre a base de preparação, mas, não anula a pintura 

superior que interfere na interpretação das camadas subjacentes (PERUZINI, 1994).  

Há poucos anos atrás a constatou-se que a sensibilidade espectral da maioria dos 

sensores das câmeras digitais CCD (charge coupled device) e CMOS 

(complementary metal-oxide) varia aproximadamente de 370 nm (região do 

ultravioleta) até cerca de 1000nm na região do infravermelho próximo (DESPERATI 

et. al. 2009). Esse fato eliminou a necessidade da utilização de filmes sensíveis a 

radiação UV (que eram muito caros e requeriam muito cuidado na sua manipulação 

e conservação) e tornou mais acessível o emprego desse exame em obras de arte. 

Para fotografar a pintura sob a radiação infravermelha (com comprimento de onda 

de entre 700nm a 900 nm) a obra deve ser iluminada com lâmpada incandescente e 

a câmera digital deve receber um filtro (como o da marca Kodak W87) para eliminar 

as radiações visíveis (MATTEINI; MOLES, 2001).  

Reflectografia no infravermelho: a reflectografia do infravermelho pode ser 

considerada como uma evolução natural da fotografia infravermelha. Câmeras  

modernas foram desenvolvidas com dispositivos sensíveis a comprimentos de ondas 

no infravermelho maiores, na faixa de 1500 nm a 2000 nm. Dessa forma, a  

penetração da radiação nas camadas pictóricas é superior, ou seja, quanto maior o 

comprimento de onda da radiação maior é a sua capacidade de penetração.  

A radiação no infravermelho atravessa os estratos da camada pictórica e o suporte. 

As matérias que absorvem os raios infravermelhos ficam escuras e opacas e as 
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matérias que os refletem tornam-se claras ou transparentes, evidenciando desenhos 

preparatórios, esboços, eventuais arrependimentos, restaurações e/ou intervenções 

bem como assinaturas e datas desgastadas ou ocultas por camadas de pinturas 

(WAINWRIGHT, 1989). O tipo de iluminação usado nesse processo é o mesmo da 

fotografia infravermelha. 

Fotografia digital infravermelha de Falsa Cor: o procedimento experimental para 

obtenção de fotografia em falsa cor, no infravermelho, requer a combinação de 

imagens coloridas, RGB (red, green and blue – vermelho, verde e azul) e a escala 

de cinzas da fotografia infravermelha ou reflectografia no infravermelho para gerar 

uma nova imagem em escala de cinza. Programas de manipulação digital de 

imagens simplificaram o método: na imagem em cor falsa, a informação sobre a cor 

azul em RGB é descartada e apenas os componentes vermelho e verde são 

sobrepostos com o componente de infravermelho na escala de cinzas. O 

componente vermelho na imagem RGB é substituído pelo infravermelho, o verde 

com o vermelho e o azul com o verde  (SAUNDERS, 2006, BUOSO et al., 2009). 

Em uma imagem de falsa cor, cada pigmento é representado por uma cor falsa 

específica, que depende da sua interação com a luz do IR. Essa interação é 

estritamente relacionada à sua composição química e dependente da técnica usada 

pelo artista (base de preparação e sobreposição de pinceladas e paleta de cores). A 

fotografia em falsa cor no infravermelho é utilizada para identificação de pigmentos 

em obras de arte e para análise de áreas com repinturas (MOON et al., 1992). 

Radiografia X: o exame através da radiografia consiste em expor o objeto a um 

feixe de raios X e registrar a sua imagem em um filme radiográfico, que é colocado 

atrás dele (GONZALEZ, 1994; GILARDONI, 1977). A imagem radiografada é 

determinada pelo maior ou menor grau de absorção dos raios X ao transpassarem 

os diferentes materiais que compõem uma pintura. Na radiografia de pinturas sobre 

tela e/ou madeira as áreas mais claras são aquelas pintadas geralmente com 

pigmentos minerais de alto peso atômico, como o branco de chumbo e o vermelhão, 

que absorvem mais os raios X, e as áreas mais escuras são aquelas pintadas com 

pigmentos compostos por elementos metálicos e não metálicos de baixo peso 
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atômico, como alguns materiais orgânicos (tecido da tela, vernizes, pigmentos 

orgânicos, lacas e tintas), que são praticamente transparentes aos raios X.  

Os pigmentos brancos de chumbo, de zinco ou de titânio são muito comuns nas 

constituições das bases de preparação de pinturas do século XIX e XX e tendem a 

concentrar-se nas áreas de junção entre a trama e a urdidura das telas, tornando o 

padrão das mesmas visível na radiografia. Essa característica possibilita a 

observação, com mais contraste, da presença ou ausência das guirlandas de tensão 

nas bordas da pintura (em função do tecido estirado no chassi), que ajudam a 

constatar se uma tela foi cortada para diminuir sua dimensão (WAINWRIGHT, 1989). 

As bases de preparação constituídas por gesso e cola absorvem pouco os raios X e 

são relativamente transparentes aos mesmos. 

Na prática, a transmissão de raios X depende da espessura da camada de pintura, 

da densidade do pigmento (massa atômica do elemento que compõe o pigmento), 

da proporção de pigmento por aglutinante e da densidade do suporte (tela ou painel 

de madeira). As radiografias podem, portanto, revelar detalhes da técnica de 

construção da pintura (características da madeira e/ou tecido, juntas, remendos, 

ranhuras, desenhos ou pinturas subjacentes, arrependimentos e pinceladas) e do 

estado de conservação da mesma (rachaduras, fissuras, danos causados pelo 

ataque de insetos xilófagos, rasgos, lacunas ou craquelês). 

Exames pontuais: com ou sem retirada de amostras 

Os exames pontuais que envolvem metodologias e procedimentos para identificação 

dos materiais e causas de degradação das pinturas, podendo ser efetuados através 

de análises que requerem ou não a retirada de micro - amostras para a solução de 

questões, dúbias ou não resolvidas, levantadas pelos conservadores-restauradores, 

cientistas da conservação e historiadores da arte — como exposto a seguir. 

Fluorescência de raios X por dispersão de energia (portátil): (EDXRF ─ Energy 

Dispersive X-Ray Fluorescence): técnica de investigação qualitativa e quantitativa 

dos elementos químicos de objetos patrimoniais. Os espectrômetros de 

fluorescência de raios X portáteis são pequenos e facilmente transportáveis, por isso 

são amplamente aplicados na caracterização de materiais de bens culturais in situ, 

http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence


 
 

1383 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

sem a necessidade de retirar amostras e de estabelecer contato físico com os 

mesmos.  Outra vantagem do uso dessa ferramenta é que permitem a realização de 

medições em várias regiões das obras e em áreas onde não é possível a retirada de 

amostras. Além disso, as análises in situ eliminam os riscos e custos do transporte 

da obra para ser analisada nos laboratórios e apresentam resultados quase em 

tempo real, que podem ser disponibilizados para serem imediatamente discutidos 

por uma equipe interdisciplinar. 

A fluorescência de raios X é a radiação eletromagnética originada pelas transições 

que ocorrem entre os orbitais da estrutura atômica dos átomos. Essas transições 

emitem fótons de raios X que apresentam uma energia característica dos elementos 

químicos presentes na amostra, gerando um  espectro característico de raios X para 

cada elemento (GARCIA, 2005). Essa técnica elementar pode identificar elementos 

químicos com número atômico mais alto, mas não os compostos ou moléculas dos 

quais fazem parte. Pigmentos compostos por elementos de baixo peso atômico não 

são detectáveis pela fluorescência de raios X da mesma forma que os pigmentos e 

materiais orgânicos constituintes da pintura (CANEVA et al., 2000).  

Devido a essas limitações, as análises in situ realizadas com o equipamento portátil 

de fluorescência de raios X devem ser sempre efetuadas em conjunto com outras 

instrumentações portáteis de espectroscopia molecular ─ como, por exemplo, a 

espectroscopia no infravermelho médio (mid FTIR), a espectroscopia no 

infravermelho próximo (near FTIR), ambas para caracterização de pigmentos 

inorgânicos e aglutinantes, e a espectroscopia no ultravioleta visível (UV-vis), para 

pigmentos inorgânicos ─ com a finalidade de comparar os dados obtidos e avaliar os 

resultados. 

Outros problemas enfrentados pelos métodos instrumentais portáteis referem-se, por 

exemplo, ao ruído de fundo ocasionado pelas vibrações, aos efeitos dos elementos 

existentes no ar circundante e aos possíveis efeitos causados pela constituição do 

material sob estudo. A calibração ou métodos de correção desses equipamentos são 

empregados para minimizar ou evitar tais problemas.  
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Salienta-se que as técnicas portáteis de análise estão se desenvolvendo cada vez 

mais, com instrumentos comparáveis a equipamentos padrões de bancada. Apesar 

desses avanços, as análises laboratoriais (aquelas que necessitam de amostragem) 

não podem ser totalmente substituídas pelas análises feitas por instrumentações 

móveis, pois elas proporcionam informações qualitativas e quantitativas mais 

detalhadas e exatas, que são importantíssimas e necessárias como referência no 

estudo de obras de arte. 

Análises laboratoriais com retirada de amostras  

A validade de todas as etapas subsequentes de análises depende da qualidade das 

amostras e do grau de representatividade que elas possuem da estrutura do material 

sob investigação. Por isso, a retirada das mesmas deve ser feita de modo que 

garanta a manutenção de suas propriedades e a sua não contaminação. Um dos 

passos mais importantes de qualquer análise é, portanto, a remoção, 

armazenamento e o preparo de uma amostra (DERRICK, 1999). 

As amostras coletadas são, portanto preparadas conforme os tipos de análises 

instrumentais que serão utilizadas na identificação dos seus materiais constituintes 

(orgânicos e inorgânicos). 

É imprescindível a montagem de um banco de dados que contenha a documentação 

científica por imagem dos fragmentos e a compilação de todas as informações e 

resultados obtidos das análises realizadas.  

Considerações finais 

Através dessa descrição sucinta de algumas das metodologias analíticas, científicas 

e dos equipamentos empregados no estudo de pinturas sobre tela ou madeira 

verifica-se que a combinação de métodos instrumentais de identificação (com ou 

sem retirada de amostras) facilita a obtenção de dados e leva a um resultado mais 

abrangente em relação aos aspectos da composição da pintura. 

O impacto das ciências naturais e exatas aplicadas ao conhecimento e conservação 

do patrimônio é imenso e é um campo aberto à participação de outras áreas do 
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conhecimento humano, como a História da Arte. Tal abertura permite a realização de 

grandes progressos nos processos de estudos de obras de arte. 
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