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RESUMO: Este trabalho apresenta uma discussão sobre alguns aspectos relativos aos 
materiais e técnicas pictóricas utilizadas em chinesice encontradas no retábulo (transepto do 
lado da epístola), da Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, distrito de Milho Verde, em 
Minas Gerais. Por meio da abordagem multidisciplinar da História da Arte Técnica, foi 
possível caracterizar as técnicas pictóricas e identificar a presença dos pigmentos azul 
verditerra e vermelhão nas pinturas originais. Os materiais e técnicas pictóricas identificadas 
neste trabalho foram comparados àqueles presentes na chinesice pesquisada por Souza 
(1996), na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Catas Altas do Mato Dentro, em Minas 
Gerais. 
 
Palavras-chaves: chinesice, pintura retabular, História da Arte Técnica. 
 
 
ABSTRACT: This study deals with some aspects regarding the materials and pictorial 
techniques of chinoiserie found in a retable (transept on the Epistle side) at the Capela de 
Nossa Senhora dos Prazeres (Chapel of Our Lady of Joy), district of Milho Verde, Minas 
Gerais. Through a multidisciplinary Technical Art History approach, it was possible to 
characterize the pictorial techniques and identify blue verditer and vermilion pigments in the 
original paintings. The materials and pictorial techniques identified in this study were 
compared to those in the research on chinoiserie found at the Church of Our Lady of 
Conception, Catas Altas do Mato Dentro, Minas Gerais, by Souza (1996). 
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Introdução 

A ideia de realizar este trabalho1 surgiu durante uma visita técnica da equipe do 

Laboratório de Ciência da Conservação (LACICOR) à Capela de Nossa Senhora dos 

Prazeres, no distrito de Milho Verde, município do Serro/ MG. A visita foi realizada 

em 17 maio de 2013 e se insere no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) e empresas privadas. 

Estes trabalhos, que são realizados com a participação dos alunos do curso de 

Bacharelado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG, 

visam fazer o diagnóstico e estudos preliminares sobre os materiais que compõem o 
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patrimônio cultural contemplado em projetos de conservação-restauração.  

No retábulo do transepto do lado da epístola desta igreja (ver Figura 1), observou-se 

a presença de um conjunto de elementos artísticos (figuras de dragão, figuras de 

pagodas e elementos fitomorfos; alguns em fundo vermelho e outros, em fundo 

verde) na policromia original, bem como a existência de repinturas (nas cores branco 

e azul) e janelas de prospecção em diversas áreas.  

Figura 1 – O retábulo do transepto do lado da Epístola. Foto: Marcos Gohn 

Ressalte-se (o que será o foco do presente trabalho) que o conjunto de elementos 

presentes na pintura decorativa do retábulo relaciona-se ao que os estudiosos da 

área denominam de chinesice (termo que também pode ser encontrado na 

bibliografia como chinoiserie e japanning). Trata-se de um fazer artístico “à moda 

chinesa”.  
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Para Longobardi (2011, p.09), a chinesice aparece como “gêneros artísticos 

ornamentais europeus que fazem referência ao repertório visual das artes extremo-

orientais”. Ainda de acordo com a historiadora, essa tipologia ornamental teve sua 

expansão em território luso-brasileiro entre os séculos XVII e XIX, como um 

“desdobramento direto de sua intensa utilização na Europa Moderna”. 

Considerado portador de excepcional valor arqueológico e artístico, o monumento 

Capela de Nossa Senhora dos Prazeres ( ver Figura 2) foi tombado pelo IEPHA-MG, 

em Decreto Nº 20 581, de 26 de maio de 1980. 

Figura 2 – Capela de Nossa Senhora dos Prazeres. Foto: 

http://static.agenciaminas.mg.gov.br/media/download/portal/imagens/2013/02/iepha-

lanca-mais-uma-etapa-do-programa-minas-patrimonio-vivo.JPG 

Pouco se sabe da data de construção da capela e do retábulo. Na pesquisa 

bibliográfica realizada, também não foi possível encontrar informações sobre a 

autoria. Foram pesquisados documentos que revelaram informações sobre as datas 

de intervenções, restaurações e vistorias realizadas na igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres. Não se sabe, no entanto, quando ocorreram as repinturas que recobrem 

uma grande extensão (ocultando as decorações do tipo chinesice) e que 

descaracterizam o retábulo. 

Objetivos 

Como objetivo, pretende-se discutir aspectos relativos aos materiais pictóricos e 

técnicas utilizadas nas decorações do tipo chinesice presentes no retábulo do 



 
  

1488 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

transepto do lado da epístola, da Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, distrito de 

Milho Verde, município do Serro/ MG.  Propõe-se, também, comparar os materiais e 

técnicas construtivas identificados neste trabalho com àqueles presentes no 

resultado da pesquisa de Souza (1994; 1996),  sobre a chinesice da Matriz de N. S. 

da Conceição em Catas Altas do Mato Dentro. 

Metodologia 

No presente trabalho, o procedimento metodológico seguido foi o de uma 

pesquisa bibliográfica e o de uma pesquisa de campo. Foi utilizada a 

abordagem da História da Arte Técnica, o que implica em fazer a 

contextualização histórica, análise estilística, análise do estado de conservação 

do objeto em estudo,  sua  documentação científica por imagem e análises 

físico-químicas.  

Considerações sobre análise formal e estilística 

De acordo com o Guia de Bens Tombados do IEPHA/MG (2011/2012), o retábulo do 

transepto do lado da epístola (visualizado na Figura 1) foi construído no estilo 

rococó, embora apresente um coroamento com arcos concêntricos e uma 

distribuição simétrica das formas, o que não é típico deste estilo. Ele é um suporte 

imóvel e integrado à arquitetura. Apresenta policromia e douramento. A citação 

abaixo menciona a pintura fitomorfa ocre. O que se tem, na verdade, é um 

douramento. O retábulo, na citação do Guia de Bens Tombados do IEPHA/MG, é 

descrito como sendo uma estrutura composta de: 

 [...] duas pilastras com pintura fitomorfa ocre [sic] sobre fundo branco 
e duas colunas de fuste liso repintado de branco, com capitéis ocres, 
apoiadas em mísulas. A mesa apresenta policromia em faixas e 
retângulos com fitomorfia em tons de vermelho, ocre, azul e gelo. A 
boca do camarim é rendilhada e seu fundo apresenta pintura de 
cortina vermelha. O entablamento é coroado por quatro arcos plenos, 
com desníveis regulares do externo ao interno, este e o terceiro têm 
forma côncava e estão pintados de azul claro, o segundo e o externo 
apresentam pintura similar à das pilastras. Três raios intercalam os 
arcos. Sanefa idêntica à do retábulo do evangelho encima o conjunto. 
(Guia de Bens Tombados do IEPHA/MG, 2011/2012) 

Uma característica desse retábulo, como já dito, é a presença de chinesices na sua 

ornamentação. Os motivos sobre fundo vermelho, fundo verde e fundo azul (que são 
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considerados como chinesice)  foram ocultados por repinturas nas cores branca e 

azul, recobrindo quase toda sua extensão. A pintura original  pode ser observada 

através de várias janelas de prospecção (feitas em 1996, segundo relatório do 

IEPHA/MG relativo ao período 1994-1997) e no interior do camarim (onde não há 

repinturas). Entretanto, as características da pintura não haviam sido identificadas 

até a data da visita técnica, realizada em 17 maio de 2013, como chinesice. Um dos 

elementos determinantes para o reconhecimento da presença de chinesice, além 

dos motivos sobre fundo vermelho e fundo verde, é uma representação pictórica de 

dragão na base das pilastras com motivos fitomorfos contornados por repintura. Na 

Figura 3 abaixo, é possível observar o corpo alongado e a cabeça do dragão, em 

perfil, semelhante à forma de uma serpente.   

  

Figura 3 – Dragão na base da pilastra com motivos fitomorfos. No detalhe, à direita, 

observe-se que a cabeça possui alguns atributos comumente atribuídos ao dragão chinês 

(chifre de veado e orelha de boi) e escamas no corpo. Foto: Marcos Gohn. 

A iconografia desse dragão, como registrada na literatura, é uma característica da 
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influência do leste asiático na arte do ocidente. Apesar do dragão chinês e do 

dragão do ocidente serem criaturas mitológicas, ambos  diferem em vários aspectos 

como, por exemplo, em suas origens, aparência, simbolismos, atribuição de 

personalidade e atitudes (ZENG, 2008). 

No ocidente, os dragões são criaturas malignas que cospem fogo,  possuindo 

escamas, cauda, garras e asas no corpo (ZENG, 2008). Para os cristãos, o dragão 

está associado a uma forma demoníaca, como aparece nas iconografias de São 

Miguel e de São Jorge (LAPOULIDE, 1963).  No leste asiático, ele é considerado 

uma divindade benevolente e está associado à fortuna, prosperidade e poder. É 

representado, geralmente, sem asas, na cor amarela e com corpo de serpente, 

sendo o restante do corpo constituído por partes provindas de outros oito animais 

(ZENG, 2008).  

Resultados das análises do estado de conservação e análises físico-químicas 

No que diz respeito ao estado de conservação, pode-se observar que o todo 

retabular diverge de sua configuração original, contendo perdas de elementos 

decorativos e estruturais, repinturas, sujidades diversas por toda superfície e ataque 

biológico. As pinturas apresentam, em sua maioria, craquelês generalizados, marcas 

de abrasão, perdas e descolamento em determinadas áreas.  

Na Figura 4 abaixo, observa-se, como já mencionado, a presença de várias janelas 

de prospecção e repinturas (nas cores azul e branco) sobre quase todo o retábulo, 

exceto no douramento dos motivos fitomorfos e no fundo do camarim. Note-se que 

houve perda de duas colunas, sendo elas, provavelmente, similares àquelas (com 

pedestal, fuste e capitel) presentes nas laterais do camarim. Também houve perda 

de ornamentos no dossel. 
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Figura 4 – Estado de conservação do retábulo do transepto do lado da epístola. Legenda: 

(---) janela de prospecção, () área de repintura contornando o douramento de motivos 

em pintura original,  (----) área de repintura com pouca opacidade, evidenciando elementos 

decorativos da pintura original, (+++) perda de coluna. Foto: Marcos Gohn 

Figura 5 – Fotomacrografia de janela de prospecção na pilastra do lado esquerdo do 

retábulo. Legenda: (a) Extremidade superior da janela de prospecção, evidenciando 

repintura com craquelês reticulados paralelos à fibra da madeira; (b) Extremidade inferior, 

evidenciando repintura com craquelês reticulados, propagando-se na diagonal em relação à 

fibra da madeira. Foto: Marcos Gohn. 
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As camadas de repintura branca podem ser melhor observadas nas extremidades 

das janelas de prospecção (feitas em 1996, segundo relatório do IEPHA/MG relativo 

ao período 1994-1997), no lado esquerdo do retábulo. Na Figura 5, mostra-se a 

estratigrafia e alguns aspectos físicos das camadas da policromia. 

A pintura original em fundo vermelho, ao qual se atribui características de chinesice, 

foi feita à têmpera e apresenta um aspecto opaco, com um pouco de brilho. Isto se 

deve, provavelmente, ao mordente utilizado para fazer o douramento e ao verniz 

aplicado sobre ele, que ultrapassou o limite da folha de ouro. A estratigrafia, 

mostrada anteriormente na Figura 5 também pode ser observada na amostra 2506T, 

coletada no fundo vermelho com douramento (visualizada na Figura 6).  

Figura 6 – (a) Local de coleta da amostra 2506T na janela de prospecção da pilastra no lado 

esquerdo do retábulo. (b) Fotomicrografia (80x) dos fragmentos da amostra 2506T. Foto: 

Marcos Gohn.  

Na camada vermelha da amostra 2506T, a análise por microscopia de luz polarizada 

indicou alto índice de refração e forte birrefringência, o que identifica a presença de 

vermelhão (HgS).  

Nos fragmentos da amostra 2505T, pode-se visualizar a estratigrafia da pintura 

original vermelha com douramento e repintura. A análise por microscopia de luz 

polarizada, nesta amostra, também indicou a presença do pigmento vermelhão. 
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Figura 7 – (a) Local de coleta da amostra 2505T na base da pilastra no lado esquerdo do 

retábulo. (b) Fotomicrografia (40x) dos fragmentos da amostra 2506T. Foto: Marcos Gohn. 

 

As pinturas do interior do camarim encontram-se mais danificadas e frágeis do que 

as demais pinturas no retábulo, apresentando um aspecto quebradiço, craquelês, 

desprendimento e perdas de material pictórico, marcas de abrasão, de lixiviação e 

de alterações cromáticas (ver Figuras 8 e 9 ). O suporte possui fissuras, trincas, 

rachaduras, perdas, perfurações diversas, pregos oxidados, bem como tábuas 

empenadas e ataque microbiológico. Um dos principais agentes de deterioração 

responsável por esses danos pode ter sido a ação da água por infiltração e 

condensação no local. Seria necessário fazer um levantamento do histórico de 

infiltrações no edifício para confirmar esta hipótese.  

Quanto às alterações cromáticas, observou-se a predominância de três tipologias: 

alteração da cor azul para a verde, escurecimento, branqueamento.  

A análise por microscopia de luz polarizada da amostra 2510T, coletada na área de 

alteração cromática na forração lateral direita do camarim (ver Figura 8), indicou que 

se trata do pigmento de cobre, azul verditerra. Este pigmento, que é um carbonato 

básico de cobre, pode ter sua coloração azul alterada para verde ao sofrer oxidação, 

na presença de humidade.  
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O branqueamento da pintura mostra-se presente em diversos locais da forração do 

camarim, apresentando, muitas vezes, um aspecto pulverulento, opaco e fosco. Isso 

ocorre, provavelmente, devido à lixiviação da pintura promovida pela infiltração de 

água, o que resultou na dispersão da base branca de preparação. Para confirmar a 

hipótese, seria necessário observar melhor estas áreas durante um período com 

chuva, bem como realizar exames para caracterizar a base de preparação. 

Ressalte-se que a base branca encontra-se visível também em diversos locais onde 

há marcas de abrasão, craquelês, desprendimento e perdas da camada pictórica.  

Figura 8 – Detalhe das pinturas deterioradas no interior do camarim. Legenda: (a) Local de 

remoção da amostra 2510T. (b) Detalhe do local de coleta da amostra. Foto: Marcos Gohn.  

 

Na lateral direita do interior do camarim, a pintura decorativa é inacabada. O 

douramento do cordão e da borla, tanto do lado esquerdo quanto do direito, está 

deteriorado. Contudo, não há evidências de esgrafiado ou pintura a pincel, como 

se pode perceber na Figura 9. 
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(a) (b) 

Figura 9 – (a) Local de coleta da amostra 2511T, próximo a borla dourada sem pintura a 

pincel. (b) Fotomicrografia (30x) dos fragmentos da amostra 2511T. Foto: Marcos Gohn.  

 

Análise comparativa dos materiais pictóricos 

Os resultados alcançados no presente trabalho (sobre a identificação dos materiais 

e técnicas pictóricas das chinesices, no retábulo da igreja N. S. dos Prazeres) são 

apresentados sumariamente no Quadro 1 e na Figura 10. Neste quadro, foram 

inseridos, também de maneira sumária, alguns resultados da pesquisa de Souza 

(1994;1996),  sobre a chinesice no altar de Sto. Antônio da Matriz de N. S. da 

Conceição em Catas Altas, com a finalidade de realizar aqui uma comparação entre 

esses materiais e técnicas.   

Cabe destacar que as camadas de repintura presentes nas decorações da igreja de 

N.S. dos Prazeres não serão apresentadas na estratigrafia e nem nas discussões 

referentes à análise comparativa seguinte, uma vez que esta discussão foge ao 

escopo do presente trabalho. 
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Retábulo colateral da Capela de N.S. dos 

Prazeres 

Altar de Sto. Antônio da Matriz de N.S. da 

Conceição 

   7 Verniz 

 6 Verniz  
6 Folha de ouro  e    

pintura a pincel 

 
5 Folha de ouro e   

pintura a pincel 
5 Verniz 5 Mordente 

4 Verniz 4 Mordente 
4 Camada vermelha   

(HgS +Pb3O4) 

4 Camada vermelha        

(HgS +Pb3O4) 

3 Camada vermelha 

(HgS) 

3 Camada vermelha 

(HgS) 
3 Bolo 3 Bolo 

2 Base de 

preparação branca 

2 Base de preparação 

branca 

2 Base de preparação 

branca 

2 Base de preparação 

branca 

1 Suporte de madeira 1 Suporte de madeira 1 Suporte de madeira 1 Suporte de madeira 

   Quadro 1 - Principais padrões de estratigrafia e materiais pictóricos identificados 

nas chinesices. Baseado em: observação ao microscópio estereoscópio, cortes 

estratigráficos, PLM. 

Figura 10 - Representação esquemática dos padrões de estratigrafia das chinesices. 

Como pode ser observado no Quadro 1 e na Figura 10, as decorações do tipo 

chinesice (no retábulo e no altar de Sto. Antônio), são diferentes quanto ao padrão 

de estratigrafia. Embora essas pinturas (feitas à têmpera) apresentem em comum 

uma base de preparação branca, bem como uma camada vermelha com e sem 
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douramento, somente a pintura no altar possui uma camada de bolo, que foi 

aplicada após a base de preparação. 

De acordo com Souza (1994; 1996), o bolo, constituído por óxidos de ferro e grafita, 

pode ter sido aplicado com o propósito de permitir uma racionalização no uso do 

valioso vermelhão (HgS), ou pode ser que o bolo foi aplicado sobre uma ampla 

extensão de base branca, a fim de permitir o uso da técnica de douramento aquoso.  

Outro aspecto diferente, quanto às ornamentações, mostra-se na constituição da 

camada vermelha. Observe-se que o pigmento vermelhão está presente nas 

pinturas do retábulo e do altar. Entretanto, somente nas chinesices do altar de Sto. 

Antônio foi identificado o uso de um outro pigmento vermelho: o vermelho de 

chumbo (Pb3O4). Este pigmento foi utilizado juntamente com o vermelhão para 

constituir a camada vermelha (SOUZA; 1996).  

No que diz respeito ao douramento, observe-se que a técnica utilizada é comum 

para as duas pinturas. Trata-se de um douramento a óleo, o que confere um aspecto 

fosco à folha de ouro, uma vez que esta técnica não comporta o brunimento do 

metal.   Esta tipologia de douramento mostra-se como um aspecto importante das 

chinesices, que permite ao artista criar motivos com um alto nível de detalhamento. 

Percebe-se que, no douramento,  é comum também o emprego de pintura a pincel, 

em preto, proporcionando um maior contraste e mais detalhes no acabamento das 

formas representadas.   

Cabe destacar aqui a presença de um verniz sobre a policromia e o douramento. 

Para Souza (1994; 1996), isto é um aspecto importante e característico das técnicas 

pictóricas utilizadas nas chinesices, já que uso do o verniz promove a saturação do 

vermelho e a redução do brilho no douramento a óleo, levando a um efeito estético 

semelhante ao de algumas pinturas orientais.   

Considerações Finais 

O presente trabalho discutiu alguns aspectos relativos aos materiais e técnicas 

pictóricas que foram utilizadas na execução da pintura retabular da Capela de Nossa 

Senhora dos Prazeres. Na pintura retabular, como já dito, foram identificadas 
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características de chinesice, o que não havia sido reconhecido em estudos 

anteriores, tais como aqueles feitos pelo IEPHA/MG, relativos ao Processo de 

Tombamento da Capela de N. S. dos Prazeres e relatórios de vistoria e intervenção 

a esta capela.  

Por meio da abordagem multidisciplinar da História da Arte Técnica, foi possível 

caracterizar as técnicas pictóricas e identificar a presença dos pigmentos azul 

verditerra e vermelhão nas pinturas originais. 

Outro resultado deste trabalho mostra-se na constatação de que há semelhanças 

entre os materiais e técnica s utilizados na pintura com chinesice aqui estudada, se 

comparados àqueles presentes na chinesice pesquisada por Souza (1996). São 

semelhantes porque a camada vermelha possui o pigmento vermelhão e o 

douramento é feito à mordente, apresentando pintura a pincel, em algumas áreas.  

Entretanto, os materiais e técnicas pictóricas são diferentes, uma vez que, na 

chinesice investigada por Souza, há uma camada de bolo sobre a base branca de 

preparação, bem como há o pigmento vermelho de chumbo na camada que contém 

o vermelhão.   

Além de detectar as repinturas, a análise do estado de conservação identificou 

regiões que se encontram em um avançado estado de deterioração, apresentando 

perdas de elementos, craquelês generalizados, marcas de abrasão e lixiviação, 

furos, fissuras, empenamento do suporte, ataque biológico, sujidades diversas e 

alterações cromáticas. Vê-se, portanto, a necessidade dos órgãos responsáveis pela 

defesa e proteção do patrimônio cultural brasileiro promoverem ações efetivas para 

a conservação e restauração deste bem, assim como dos demais bens integrados 

das igrejas históricas.  

Finalmente, a partir dos resultados alcançados no presente trabalho, espera-se 

contribuir para o desenvolvimento de um banco de dados e de estudos comparativos 

no tocante à tecnologia de policromia das pinturas à moda chinesa e da arte em 

geral. Busca-se, também, ampliar  perspectivas quanto a futuras ações para a 

preservação e conservação do objeto. Pesquisas futuras poderão aprofundar 

aspectos do estudo dos materiais e técnicas da chinesice presente no retábulo, com 



 
  

1499 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

o uso de técnicas avançadas de análises de obras de arte, tais como  microscopia 

eletrônica de varredura, cromatografia gás-líquido, difração de raios-x, 

espectrometria no infra vermelho por transformada de fourier, energia dispersiva de 

espectrometria de raios-x.  

 
Notas: 
1 Uma primeira versão do trabalho foi apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso para o Bacharelado 

de Conservação-Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes - UFMG, em 05 de junho de 2014, sob 
orientação da Profa. Dra. Alessandra Rosado e co-orientação do Prof. Dr. Luiz Souza. 
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