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RReessuummoo  

 

Neste trabalho foi feito o estudo da degradação de tintas de óleo e da influência dos pigmentos e 

cargas na sua degradação. Os casos de estudo são tintas envelhecidas naturalmente, recolhidas da paleta 

de Silva Porto, da tela “Floresta Fechada” do pintor Gustave Courbet, e ainda dos tubos de tinta de Amadeo 

de Souza-Cardoso. Dado a cronologia de vida destes artistas, foi permitido estudar a evolução da 

degradação de um óleo secativo num período de 150 a 100 anos, até hoje. Foi verificada a existência de um 

padrão de degradação, que se traduz na formação de ácidos carboxílicos e sabões metálicos. O ião 

chumbo apresenta o maior poder catalisador na formação destes produtos de degradação. Este estudo foi 

feito por µ-Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier, usando a 2ª derivada como 

método adicional, o que facilitou a interpretação de dados. Foi ainda feita a caracterização molecular de 

algumas cores da tela “Floresta Fechada” do pintor francês Gustave Courbet, e finalmente um estudo da 

composição de pigmentos ocre, que provou ser bastante útil no estudo da degradação das tintas de óleo. 

 

IInnttrroodduuççããoo  

  

As boas propriedades de óleos secativos como óleo de linho, papoila e noz, fizeram com que 

fossem bastante usados como ligantes em pintura. O seu uso remonta ao século XIV, tendo sido o ligante 

por excelência da pintura europeia até ao início do séc. XX, e a partir daí, progressivamente substituídos por 

ligantes sintéticos [1]. A maioria dos estudos sobre o envelhecimento de tintas de óleo têm sido efectuados 

com tintas envelhecidas artificialmente, por meio de calor ou luz [2-5], e o facto destes processos de 

envelhecimento acelerado não alterarem o curso natural das reacções de secagem e envelhecimento do 

óleo não está ainda confirmado [1]. Para além disso, ainda que no actual estado dos conhecimentos seja 

possível determinar a origem de um óleo numa tinta, p.e., se é de noz, papoila ou linho, são poucos os 

trabalhos que caracterizem efectivamente a tinta a óleo e o seu estado de conservação a nível molecular. 

Recentemente, foi publicado um estudo pioneiro no que diz respeito à caracterização da matriz óleo-

pigmento-aditivos, envelhecidos naturalmente entre 36 a 97 anos, por espectroscopia de infravermelho [1]. 

Esta técnica revelou-se particularmente eficaz e os dados obtidos permitiram avançar no conhecimento 

desta matriz complexa, que é uma tinta a óleo. É neste contexto que se posiciona o presente trabalho de 

investigação, onde se estudam tintas envelhecidas naturalmente tanto em tubos de tinta para artista 

fechados, como em paleta e ainda em pintura sobre tela; cobrindo um arco temporal de 150 anos, que inclui 

pintura naturalista da segunda metade do séc. XIX e as tintas de Amadeo de Souza-Cardoso, 

características da paleta modernista. 
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2.1-Degradação de óleos secativos em pintura 

Óleos secativos como óleo de papoila ou de linho são óleos naturais compostos por triglicéridos, ou seja, 

ésteres do glicerol, em que as cadeias de carbono variam entre 12 e 18 átomos de carbono, e a 

percentagem de insaturação entre 87 a 90%, (tabela 1 e figura 1). Podem existir uma a três duplas ligações 

por cadeia, sendo sempre cis. Por hidrólise estes triglicéridos dão origem a ácidos gordos, como o laurico 

(C12), mirístico (C14), palmítico (C16), esteárico (C18), oleico (C18:1 ∆
9), linoleico (C18:2 ∆

9 
∆

12) e linolénico 

(C18:3 ∆9 
∆

12 ∆15) (figura 1) [2,6]. A composição de ácidos gordos saturados ou insaturados varia de acordo 

com a fonte do óleo, tendo sido as mais comuns as sementes de linho, papoila e a noz (tabela 1). 

Tabela 1- Percentagem molecular da composição de ácidos gordos saturados e insaturados em óleo de linho [2] 

Composição de 

ácidos gordos 

(mol%) 

saturados insaturados 

palmítico esteárico oleico linoleico linolénico 

Óleo de linho 6-7 3-6 14-24 14-19 48-60 

Óleo de noz 3-7 0,5-3 9-30 57-76 2-16 

Óleo de papoila 10 2 11 72 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida apresenta-se o modelo para o mecanismo de secagem química e envelhecimento de 

um óleo secativo, tal como é actualmente aceite [1-2][8-10], nomeadamente o modelo proposto por Boon et 

al, ilustrado na figura 2 [7]. Inicialmente um óleo é formado por triglicéridos que se encontram dispostos 

aleatoriamente tal como ilustra a figura 2A, como consequência da insaturação cis. Estas duplas ligações 

Figura 1- Ilustação da hidrólise de um triglicérido composto por dois ácidos insaturados a)linolénico b) linoleico, e 
um ácido gordo saturado c) esteárico.  
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Figura 2- Esquema da matriz de um óleo antes da secagem A); após 
secagem e maturação B), e durante o processo de maturação/ 
degradação C) [7]  

são um dos pontos mais reactivos da molécula, a partir do qual se inicia o processo de reticulação entre 

cadeias (figura 2B). De uma forma geral, a secagem pode ser considerada como uma foto-oxidação a partir 

da dupla ligação, em que os iões metálicos presentes como pigmentos ou aditivos podem ter um efeito 

catalisador ou não [11]. De seguida, descrevem-se com pormenor as etapas mais relevantes na construção 

da rede final, considerada por Boon et al [7] como uma rede tridimensional polianiónica estabilizada por iões 

metálicos, baseada em éster do glicerol, e outra parte residual em triglicéridos parcialmente oxidados (figura 

2C).  

 

Inicio de secagem 

A iniciação da oxidação das cadeias poliméricas, é antecedida pelo período de indução. Neste período, os 

antioxidantes naturalmente presentes no polímero vão neutralizando os radicais formados durante a 

autoxidação do mesmo, provocando um atraso nas reacções de oxidação [12]. A autoxidação é afectada 

por vários factores como o aumento de temperatura ou radiação, que vão catalisar este tipo de reacções 

aumentando os centros reactivos e a incorporação de oxigénio na matriz [13]. Desta forma a energia sob a 

forma de calor, de radiação ultravioleta, ou a presença de metais de transição, aumentam os centros 

reactivos ou seja a concentração de radicais livres que vão acelerar a taxa de reacções de iniciação [13]. 

Estas reacções de autoxidação são mais favoráveis a partir do ataque aos ácidos gordos insaturados, às 

suas ligações duplas [1-2]. Formam-se assim hidroperóxidos (ROOH) que reagem por foto-oxidação, 

tornando disponíveis novas espécies reactivas, tais como radicais peróxido (ROO.) e alcóxido (RO.) [1]. Por 

sua vez os radicais disponíveis vão originando produtos de oxidação como álcoois, cetonas, aldeídos, 

ácidos carboxílicos, entre outros (figura 2B) [1- 2] [7-8]. À medida que o processo de reticulação ocorre, dá-

se uma diminuição das ligações duplas [1,8]. Estes grupos não são estáveis e estão em baixa concentração 

na matriz, no entanto são responsáveis pelo processo de secagem do óleo [8].  
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Fase madura  

Nesta fase, as reacções de hidrólise, permitiram a transformação da rede inicial baseada num éster de 

glicerol, numa rede polianiónica [7]. No estado de maturação do óleo, a rede polimérica encontra-se instável 

e vai sofrendo reacções de hidrólise à medida que o filme envelhece. Dá-se a hidrólise do éster do glicerol 

passando a existir uma rede polianiónica em vez da rede polimérica inicial (figura 2C). A carga negativa dos 

grupos ácido formados, é contrabalançada com o ião metálico do pigmento/carga. A fase móvel1 é agora 

composta por ácidos gordos, diácidos e glicerol. Estes produtos podem surgir à superfície da pintura como 

eflorescências num estado mais avançado [1,7][14-15]. 

 

Fase de envelhecimento  

Num avançado estado de degradação, após prolongada exposição da tinta à luz, na presença de oxigénio, 

e ainda sob a influência do ião metálico do pigmento, o filme sofre extensas reacções de fotodegradação. A 

maioria dos ésteres do glicerol já foram hidrolisados, transformando a rede polimérica numa matriz 

carregada negativamente. Os radicais vão continuamente atacar as cadeias de ácidos gordos formando 

produtos já acima mencionados como álcoois de menor dimensão, aldeídos, e ácidos carboxílicos [1]. No 

final desta fase o filme perde a consistência, tornando-se pulverulento e muito sensível a tratamentos de 

limpeza [7]. Várias patologias como amarelecimento, pulverulência, formação de craquelè e o aparecimento 

de pequenos agregados à superfície, já foram registadas e atribuídas ao envelhecimento do óleo e à sua 

interacção com os pigmentos [13-14]. No processo de envelhecimento, há ainda que considerar a existência 

de aditivos, inseridos com o objectivo de melhorar propriedades tais como a textura e o brilho, como por 

exemplo, ceras de abelha ou sintéticas, sabões de iões metálicos, acetatos de chumbo, entre outros [16].  

O processo de degradação dos óleos é complexo, sendo que várias reacções ocorrem em 

simultâneo, formando por isso vários produtos de degradação. Embora a secagem do filme esteja concluída 

ao fim de alguns dias, o que o permite ficar duro ao toque, as reacções de secagem continuam ao longo dos 

tempos [2].  A introdução de um pigmento vem decerto modificar o curso normal de degradação de um óleo. 

Os pigmentos e as cargas, possuem iões metálicos que como referido anteriormente, contrabalançam com 

a carga negativa dos ácidos carboxílicos (figura 2C). De acordo com Osawa os pigmentos podem catalisar 

ou inibir, a activação de oxigénio e quebra de hidroperóxidos [11]. Após a formação de ácidos carboxílicos, 

o ião metálico do pigmento vai interagir com o ácido carboxílico formando estruturas e agregados ao que 

chamamos carboxilatos. Os carboxilatos são sabões de iões metálicos, que resultam desta interacção 

óleo/pigmento [14]. Depois de formados, estes produtos de degradação, migram para a superfície, sendo 

por vezes visíveis macroscopicamente [14]. Uma vez que estas modificações físicas têm por trás uma 

                                                        
1 O conceito de fase móvel significa que estas substâncias não estão ligadas quimicamente às restantes e que podem separar-se por 
evaporação ou ser removidas por solução aquosa ou não aquosa [7]. 
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alteração química, torna-se necessário estudar a nível molecular os seus processos de secagem e 

envelhecimento [2,13]. 

 

2.2-Caracterização espectroscópica da rede polianiónica do óleo 

Óleo-pigmento 

Considerando que a tinta a óleo é uma rede tridimensional polianiónica estabilizada por iões 

metálicos, baseada nos ésteres do triglicérido original (figura 2), foi possível a Jaap van der Weerd [1] 

caracterizar o tipo de elementos estruturantes da rede a partir da espectroscopia de infravermelho, 

nomeadamente a presença de triglicérido, ácido carboxílico e carboxilatos. No referido estudo, efectuou-se 

uma análise comparativa do efeito dos pigmentos na rede final, no que diz respeito à proporção dos 

elementos estruturantes. Com base nesta comparação o autor relaciona a extensão da degradação com a 

elevada proporção de carboxilatos; tendo-se concluído ser o ião chumbo o que apresenta maior efeito 

catalisador. Dado este que é confirmado por trabalhos publicados por outros autores [3] [9-10] [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 3, são apresentados os espectros de infravermelho de um filme de óleo novo, com 90 

horas de cura (A) e outro filme obtido a partir de um óleo que esteve fechado num frasco durante 50 anos 

(B), ambos retirados de Jaap van der Weerd [1]. Devido ao facto de o óleo de 50 anos estar fechado (B), e 

de o fornecimento de oxigénio ser restrito, a formação de produtos de oxidação a 3400 cm-1 atribuída à 

formação de álcoois e hidroperóxidos, é reduzida, comparativamente com o óleo de 90 horas (A) [1]. No 

espectro A o alargamento do pico do carbonilo (C=O), que inicialmente absorve a cerca de 1744 cm-1 num 

óleo fresco, surge a 1738 cm-1 e 1710 cm-1, respectivamente atribuídos ao éster inicial e à formação de 

ácidos carboxílicos. O elevado teor de éster inicial no óleo, é confirmado na zona de impressão digital, pelas 

absorções a 1242 cm-1, 1167 cm-1 e 1099 cm-1 que são atribuídas à ligação CO do éster inicial [1]. No 

espectro B, as absorções a 1740 cm-1 e 1712 cm-1, são atribuídas ao éster inicial e à formação de ácidos 

Figura 3 – Espectros de infravermelho de um óleo com 90 horas de secagem (A) e outro 
envelhecido naturalmente e mantido num frasco selado durante 50 anos (B) [1]. 
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carboxílicos, formados principalmente por hidrólise, pois as reacções de oxidação estão limitadas pelo 

oxigénio disponível. As absorções características do tripleto do éster, no espectro B, ao contrário do 

espectro A, já se encontram desviadas, a 1238, 1163 e 1099 cm-1, reflectindo a hidrólise do óleo [1]. No 

decorrer deste trabalho, o grupo destas três absorções características do éster serão referidas como 

“tripleto do éster”. As absorções a 2927 e 2856 cm-1, são devidas à distensão CH, e ao elevado teor de 

grupos CH2 e CH3 no polímero, sendo que o valor desta absorção não sofre desvios significativos ao longo 

da maturação do polímero [1]. Desta forma, a sua intensidade é utilizada como referência, na comparação 

da proporção do pico do éster inicial [1]. É necessário ter em conta que a absorção de alguns pigmentos e 

compostos, podem alterar a sua intensidade. Durante os primeiros períodos de secagem, dá-se o 

desaparecimento da absorção a 3009 cm-1 e diminuição da absorção a 726 cm-1, atribuídas à ligação CH do 

grupo (C=C-H) insaturado de conformação cis. Em simultâneo estas ligações isomerizam para a 

conformação trans, o que se traduz no aumento da absorção a cerca de 987 cm-1 para ligações conjugadas 

e 970 cm-1para as não conjugadas [1,8]. As reacções de oxidação, levam a um decréscimo na concentração 

de ligações duplas, resultando na formação de epóxidas a cerca de 885 cm-1 [8]. A presença do ião metálico 

e a consequente formação de sabões metálicos (carboxilatos), são atribuídas à absorção a cerca de 1550 e 

1400 cm-1 respectivamente à distensão assimétrica e simétrica do grupo COO-, no entanto estes valores 

sofrem pequenos desvios de acordo com o ião metálico presente [3,14]. 

   

2.3 - Objectos de estudo 

2.3.1. Courbet e Silva Porto 

Os artistas Gustave Courbet e Silva Porto viveram entre 1819-1877 e 1850-1893, respectivamente, 

o que os torna próximos em termos cronológicos. Gustave Courbet, um pintor francês, que se opôs à rigidez 

da doutrina estabelecida pela Academia Francesa e às escolas de pintura do tempo, foi essencialmente um 

pintor de paisagens e retratos, marcados pela expressão de beleza “real”2 [17], criticada pela Academia. 

Courbet foi o fundador do “realismo”, mesmo a nível literário. O realismo é um movimento anti-académico, 

cuja inspiração se encontra no mundo contemporâneo, com base nos então recentes pensamentos 

socialistas, e nas novas realidades sociais que o mundo industrializado criara, caracterizado por uma 

pintura com figuras e cenas do mundo quotidiano e paisagens reais [18]. Courbet expressa-se através do 

realismo de compromisso social e político mas também através de uma pintura mais “naturalista” pela 

observação directa da natureza que ficou representada na “Escola de Barbizon”, da qual fazia parte. Esta 

escola encontrava-se perto da floresta de Fontainebleau onde os pintores se reuniam muitas vezes para 

praticarem o exercício da pintura ao ar livre. Ao distanciar-se dos temas literários, centrando-se no mundo à 

sua volta, Courbet tornava-se uma importante influência para os pintores impressionistas. Filho de uma 

família de proprietários de terra, em França, começou por ter aulas de pintura, de seguida iniciou estudos 

em Direito, em Paris. Mais tarde decidiu estudar desenho e pintura, copiando grandes mestres no Louvre. 

Em 1844 expõem pela primeira vez no Salão de Paris, uma série de auto-retratos [17]. Em 1855, as obras 

                                                        
2 A expressão, beleza “real”, foi retirada do prefácio do catálogo de exposições de Gustave Courbet [17] 
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Figura 5 – Fotografia intitulada “Tree and Rocks at 
Fontainebleau”, da autoria de Eugène Cuvelier (1837-1900) 
datada a cerca de 1860 [17]. 

apresentadas pelo pintor para a Exposição Universal de Paris, foram na sua maioria rejeitadas por 

supostamente não se enquadrarem nos seus objectivos. Como reacção, o pintor construiu um pavilhão que 

intitula de Le Réalisme, onde expõem as suas obras. Esta é a primeira exposição individual na história da 

arte, onde também pela primeira vez se cobrou pela entrada do público. É esta atitude por parte do pintor, 

não conformado pela sua rejeição e imposição de uma pintura académica, que proporciona a concretização 

do movimento realista, sendo naturalmente seguido por outros pintores. No entanto Courbet torna-se alvo 

de grande polémica e centro de grandes discussões e críticas. Em 1873 é processado pela destruição da 

Coluna Vendôme, sendo obrigado a pagar pelo seu restauro. Sem recursos o artista exila-se na Suíça, 

fugindo à prisão [19]. A sua saúde é agravada com a notícia da venda em hasta pública de seus bens, 

inclusive os quadros, falecendo em 1877. 

 

Um dos casos de estudo deste trabalho, é uma tela a óleo intitulada “Floresta Fechada”, assinada 

pelo artista, mas que não se encontra datada (figura 4). A pintura apresenta uma paleta de cores reduzida 

mas característica de uma pintura naturalista, composta por uma gama de pigmentos ocre e de várias 

tonalidades de verde. Esta peça, ganha expressão 

também pelo tipo de pincelada que lhe confere 

textura à superfície. O tema da pintura abrange uma 

visão naturalista, provavelmente de uma paisagem da 

floresta de Fontainebleau, dadas as semelhanças 

com a paisagem apresentada pela fotografia de 

Eugéne Cuvelier (1837-1900) tirada em 1860 (figura 

5) [17].  

A caixa de tintas de Silva Porto e a tela 

“Floresta Fechada” de Gustave Courbet (figura 4), 

integram a colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves, e foram disponibilizadas à faculdade para 

a investigação decorrida neste trabalho.  

Figura 4- Peças estudadas no âmbito deste trabalho; da esquerda para a direita, alguns dos tubos de tinta de Amadeo Souza-Cardoso 
[20], ao centro a caixa de tintas contendo no seu interior a paleta de Silva Porto e à direita o quadro “Floresta Fechada” de Gustave 
Courbet, ambos da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa. 
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António Carvalho da Silva Porto, nasceu em Portugal em 1850 e desde os doze anos que ingressou 

no curso de Desenho da Escola Industrial. Aos quinze entrou para a Academia Portuense de Belas-Artes. 

Em 1873, o pintor português, ganha uma bolsa do governo, para estudar em Paris e completar a sua 

formação. Apesar da chegada de Silva Porto a Paris numa altura em que a maioria dos pintores de 

Barbizon já teriam morrido, foi com um deles que Silva Porto iria travar contacto [21]. Ao familiarizar-se com 

a pintura de Barbizon, assimilou a sua atitude, e de regresso, adoptou a nova visão de pintura da natureza 

às paisagens de Portugal [22]. Silva Porto foi um dos principais introdutores do movimento naturalista em 

Portugal, inspirado na pintura naturalista de Barbizon [18]. É referido pelo escritor Ramalho como sendo “o 

primeiro que trabalhou ao ar livre, vendo em plena luz sombras até aí desconhecidas dos coloristas e feitas 

de claridades contrapostas” [22]. Em 1876 expõem pela primeira vez no Salon de Paris. Em 1879, já lhe é 

reconhecido grande valor, pois é convidado a leccionar a cadeira de Paisagem, na Academia de Lisboa 

[21]. Fez parte do chamado Grupo do Leão3, juntamente com António Ramalho, João Vaz, José Malhoa, 

Cesário Verde, Columbano e Rafael Bordalo Pinheiro. Durante a sua carreira é homenagiado com vários 

prémios, nomeadamente com o Hábito da Ordem de Carlos III (1881), com a medalha de ouro na Exposição 

Industrial de Lisboa (1888) e a medalha de 1ª classe na 2ª Exposição de Grémio Artístico (1892). Em 1893 

morre, com 42 anos [22]. 

 Neste trabalho foram analisadas tintas da paleta deste artista, que não se encontra datada. A caixa 

de tintas de Silva Porto é composta por duas peças, a caixa em si com dois compartimentos que serviriam 

para colocar alguns tubos e pincéis e ainda, no seu interior uma paleta composta por duas tábuas de 

madeira, unida por duas juntas de metal, com quatro parafusos cada. Sobre esta paleta encontram-se 

vários montes de tinta, alguns ainda com a forma do orifício do tubo. Ao fechar, a paleta coloca-se sobre os 

compartimentos da caixa, no seu interior, formando um conjunto (figura 4).  

Durante a vida de Silva Porto e Gustave Courbet decorrem modificações profundas na arte e nas 

técnicas, nomeadamente nas tintas e paleta dos artistas. Nas primeiras três décadas do século XIX deu-se 

um desenvolvimento até então nunca visto na paleta de cores dos artistas, especialmente em França, 

Alemanha e Inglaterra. Em 1870, os pintores impressionistas, possuíam já uma paleta completamente 

renovada. Esta nova paleta só foi possível com os avanços tecnológicos e científicos, nomeadamente na 

pesquisa de materiais inorgânicos, que permitiu alargar o conhecimento na química dos metais, e 

consequente a descoberta de novos pigmentos. Estes pigmentos sintéticos e inorgânicos deram origem a 

novas tintas de crómio, cádmio, cobalto, zinco, cobre e arsénio, entre outros. Tais pigmentos são o branco 

de zinco, amarelo de cádmio, amarelo de crómio e estrôncio (lemon yellow), azul de cobalto, ultramarino 

sintético, viridian, violeta de cobalto e violeta de manganês, entre outros [23]. 

 

 

 

 

                                                        
3 O Grupo de Leão é composto por um conjunto de artistas, dinamizados por Silva Porto, que se reuniam na Cervejaria Leão d´Ouro, 
em Lisboa, entre 1881 e 1889. Este grupo foi responsável pela divulgação da pintura naturalista em Portugal, organizando várias 
exposições de grande sucesso [21]. 
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2.3.2. Amadeo de Souza-Cardoso 

O pintor Amadeo de Souza-Cardoso, nasceu em 1887 numa quinta familiar, em Portugal. A sua 

família influencia-o a estudar Direito na Universidade de Coimbra, mas Amadeo desiste, mudando-se para o 

curso de Arquitectura na Academia de Belas Artes de Lisboa em 1905. No ano seguinte, insatisfeito, parte 

para Paris onde se dedica à pintura, frequentando academias livres e o ateliê do espanhol Anglada 

Camarasa. As suas primeiras experiencias artísticas foram desenhos e caricaturas. Em 1911 expôs no 

Salon dês Indépendants, em Paris, onde se aproximou das vanguardas e de artistas como Amadeo 

Modigliani, Constantin Brancusi, Alexander Archipenko, Juan Gris e Robert Delaunay. Em 1913 apresentou 

trabalhos numa exposição nos Estados Unidos da América, no Armory Show, e de seguida volta a Portugal 

onde expõem também em Lisboa e Porto. Depois de passar por Berlim e Espanha, regressa a Portugal, 

devido à 1ª Guerra Mundial, expondo mais tarde em 1916, no Porto e em Lisboa, sob o título de 

“Abstraccionismo”. Em 1918 morre precocemente em Portugal, vítima de pneumónica. Apesar de viver 

poucos anos, o seu trabalho adquire grande valor de experimentalismo, que o artista desenvolve entre a 

sua cidade natal em Manhufe e Paris, inserido na arte moderna em Portugal, de forte diálogo internacional 

[20]. Amadeo foi um pintor muito dinâmico, atravessando quase todos os movimentos estéticos 

relacionados com a ruptura da arte convencional, passando pelo impressionismo, expressionismo, cubismo, 

futurismo, experimenta novas técnicas como as colagens e outras formas de expressão plástica. No 

entanto, sempre recusou qualquer rótulo, procurando originalidade. Na viragem do século XIX para o século 

XX, Portugal mantinha-se distante do desenvolvimento produzido nos restantes países europeus. O 

regresso de Amadeo ao seu país, devido à 1ª Guerra Mundial, trouxe pela primeira vez para Portugal, no 

século XX, as vanguardas modernistas [18, 21]. 

As tintas de Amadeo, foram retiradas dos tubos de tinta usados pelo pintor e foram gentilmente 

cedidos pela família Souza-Cardoso no âmbito de um outro estudo realizado sobre a paleta deste artista 

[20]. Entre os vários tubos (figura 4), foram encontradas marcas como Winsor & Newton, Lefranc, Bourgeois 

entre outras. Alguns tubos encontravam-se em bom estado de conservação, enquanto outros, aprestavam 

já alguma corrosão metálica. Nesta época a maior parte das tintas comercializadas já eram sintéticas, e já 

lhes eram adicionadas aditivos que permitissem o melhoramento das suas propriedades [16]. 
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RReessuullttaaddooss  ee  ddiissccuussssããoo  

 

A análise do estado de conservação do óleo será efectuada após caracterizar os pigmentos e 

aditivos presentes na tinta. A interpretação dos espectros de infravermelho para o ligante será efectuada 

com base em:  

i) valor da razão entre a absorção da distensão C=O e C-H lida a 2927 cm-1, (C=O/C-H). É 

analisada tanto a absorção do éster como do ácido carboxílico bem como dos carboxilatos. Esta será uma 

análise qualitativa, uma vez que não serão consideradas correcções para os coeficientes de absorção 

molar, baseada numa grelha onde se insere a altura do pico do carbonilo, sendo-lhe atribuída a proporção 

<, <<, <<<, ≈ e >. Esta proporção foi calculada tendo em conta a altura máxima desta vibração (CH2), e a 

linha de base do espectro, sendo esta altura dividida em 4. Nas tabelas 3 a 4 nas páginas 12 a 13, são 

apresentadas as razões para o éster e o ácido, mas a concentração para os carboxilatos é apenas 

salientada a negrito quando é maioritária. Esta análise tem como objectivo obter as proporções relativas dos 

elementos estruturantes da matriz do óleo: o éster, o ácido carboxílico e os carboxilatos. 

ii) análise da segunda derivada do espectro infravermelho, entre 1800-1300 cm-1, seguindo a 

metodologia proposta por Jaap van der Weerd [1], sendo esta a região onde absorvem as distensões do 

carbonilo do éster, do ácido e dos carboxilatos. 

 

Os resultados obtidos encontram-se resumidos nas tabelas 3 a 4, ou na sua versão alargada em 

anexo 4 nas tabelas 4.1 a 4.3. De uma forma global, foi possível concluir que existe um padrão de 

degradação que apresenta uma evolução ao longo do tempo. Ou seja, de um sistema inicial caracterizado 

pelos elementos estruturantes, éster e ácido carboxílico, evolui-se para uma matriz de éster, ácido 

carboxílico e carboxilatos, com cada vez mais ácido carboxílico e carboxilatos, até que finalmente o sistema 

é maioritariamente constituído por carboxilatos. 

De uma forma geral, as tintas do quadro de Courbet são as que apresentam maior degradação, 

seguidas das cores da caixa de Silva Porto e finalmente dos tubos de tinta de Amadeo. Para esta diferença 

no estado de conservação da tinta tanto podem influir a idade da tinta como a forma como tem sido exposta. 

No entanto, o padrão de degradação que obtivemos está de acordo com a idade dos grupos analisados. De 

referir que quando comparamos as tintas de Silva Porto (p.e., verde D e castanho H) com as de Amadeo 

(p.e., vert emerald ASC20 e yellow ochre MG11) é visível que nas deste último existe uma maior proporção 

de óleo sobre o pigmento (com base na razão C-H/absorção do pigmento). 

O branco de chumbo apresenta o maior padrão de envelhecimento, e como tal a maior 

concentração de carboxilatos, de acordo com o referido em diversos trabalhos anteriores [1][24]. Observa-

se isto no branco C da caixa de Silva Porto (anexo 5 figura 5.19) bem como nos espectros obtidos para os 

brancos presentes em obras de Amadeo [20]. Em tintas em que o pigmento ou outros aditivos sejam 
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catalisadores eficazes, não é possível utilizar o padrão de degradação para avaliação da tinta. Esta 

degradação influenciou a tinta branco C conferindo-lhe uma tonalidade amarelada, e provavelmente à tinta 

cinza (anexo 5 figura 5.29) um craquelé mais intenso. No caso de sabões metálicos de chumbo a distensão 

assimétrica4 de COO- consiste em duas absorções a cerca de 1513 e 1541 cm-1 [3,14,25]. As absorções a 

1512 e 1538 cm-1, foram detectadas na 2ªderivada, na tinta Branco C do grupo Silva Porto, sendo por isso 

atribuídas à formação de estereatos de chumbo [3,14,25]. Os carboxilatos detectados nas várias tintas de 

ferro e zinco, possuem no geral valores mais elevados do que os carboxilatos das outras tintas, o que é 

confirmado com os dados da literatura (anexo 4 tabela 4.4). Os carboxilatos detectados nas tintas ocre, na 

literatura, são atribuídos ao ião manganês (anexo 4, tabela 4.4), no entanto os ocres amarelos, com goetite 

na sua composição, analisados neste trabalho, Yellow Ochre (MG11) e castanho H, não possuem 

manganês na sua composição mas apresentam teor significativo de carboxilatos (consultar anexo 4, tabela 

4.2 e anexo 5 figuras 5.16 e 5.20) [3, 26]. Esta observação justifica a necessidade de uma futura 

investigação sobre a formação de carboxilatos de ferro. 

No caso das tintas de Amadeo, em que possuímos um grupo extenso e consistente de amostras, 

com óleos de uma mesma marca (Winsor & Newton, Lefranc e Bourgeois) datados de épocas próximas, 

não nos foi ainda possível associar um padrão de reactividade aos pigmentos, e apenas como já referido, 

discriminar os mais reactivos e grandes grupos que serão de seguida descritos. Esta análise será 

aprofundada no futuro, nomeadamente no que diz respeito a uma mais detalhada caracterização das cargas 

e qual a sua possível influência no envelhecimento da tinta. Em todos as amostras se observou 

degradação, quer por reacções de hidrólise que se verifica pelo decréscimo do pico do carbonilo a 1740 cm-

1, quer por reacções de oxidação pelo aparecimento de ácidos carboxílicos a aproximadamente 1707cm-1, 

ou pela formação de carboxilatos [1,9]. Neste contexto surgiram dois comportamentos extremos, de 

degradação, influenciados pelos pigmentos. No primeiro caso o grupo dos pigmentos/misturas que 

catalisam a formação de ácido carboxílico, tais como Rouge de cadmium (ASC13), Vert de cadmium 

(ASC18), Ivory Black (MG17) e Vert Emerald (ASC20), pela absorção intensa a cerca de 1707 cm-1 que 

provoca o alargamento do pico do carbonilo, e ainda pela absorção a cerca de 1415cm-1 característica de 

ácidos carboxílicos (COOH). No segundo grupo, os pigmentos Blanc de Zinc (ASC8) e Jaune de Chrome 

Foncé (ASC17), que provocam o consumo do éster inicial e do ácido carboxílico, formando carboxilatos. 

De seguida são apresentadas as tabelas dos resultados obtidos e descreve-se para cada pigmento 

quais os principais resultados obtidos da análise do espectro de infravermelho. 

 

                                                        
4 As várias absorções de carboxilatos para o mesmo pigmento, são principalmente devidas á natureza do ácido carboxílico formado, e 
do ácido gordo que lhe deu origem, e são caracterizadas pela distensão simétrica e assimétrica de COO-, 1550 e 1400 cm-1 [14]. O 
espectro de infravermelho dos ácidos saturados, palmítico e esteárico são muito semelhantes entre si, assim como os espectros de 
infravermelho dos ácidos insaturados, oleico e linolénico, no entanto, são diferentes entre ácidos saturados e insaturados [14]. 
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Tabela 2 – Resumo da análise das tintas de Amadeo Souza-Cardoso (1887 - 1918). Identificação das principais absorções do óleo 
no infravermelho, nomeadamente do grupo carbonilo (C=O) e sua proporção em relação á absorção CH. Os valores são expressos 
em número de onda para a análise de infravermelho e da respectiva 2ª derivada.  

Tinta C=O éster C=O/CH 
(éster) 

C=O 
Ác. carboxílico 

 
C=O/CH 

(Ác. carb) Carboxilatos 

 ѵmax 2ª deriv. I.V ѵmax 2ª deriv. I.V 2ª deriv. ѵmax 

ASC2 Jaune de Chrome  a T.F       
ASC3 Rouge de 
Cadmium  Lef. 1741 1743 < ombro 1704 < 1553, 1528 1548, 1531 
ASC7 Cerulean 
Blue  W&N 1742 1743 = - vest < 1612, 1581, 

1516 1484, 1423 

ASC8 Blanc de 
Zinc Lef. 

1742  
 1745 < - - < 1593, 1574, 

1546, 1530 
1584 

ASC13 Violet 
de Cobalt  Lef. 1735 1737 < 1714 1705, 1711 < 1558, 1542, 

1523, 1650? ombro 

ASC14 Carmin  
Lef. ombro 1744, 

1733 << 1710 1712 << Abs. 
colorante  

ASC15 Vert de Cobalt a Bourg.       
ASC16 Naples Yellow  a Bourg.      
ASC17 Jaune 
de Chrome 
Foncé Lef. 

1734 1739 << 1718 1715, 1704 << 1619, 1540, 
1525 

1619, 1540 

ASC18 Vert de 
Cadmium  Lef. 1733 1740 < 1715 1706 << 1584, 1548, 

1531  abs pig 
ASC19 Antwerp 
Blue W&N 1738 1742 < ombro 1716, 1703 < 1560 1605, 1575 
ASC20 Vert 
Emerald  Lef. 1732 1743 c 1710 1712, 1705 c abs pig abs pig 
MG2 cadmium 
Orange W&N 1742 1744 << - - - 1574 1573 

MG3 french 
vermilion  W&N 1742 1743 < - - - 1582, 1517 1581 

MG4 Cobalt 
Blue  W&N 1741 1743 < - - - 1543, 1578, 

1609 
1581 

MG5 rouge 
cadmium Claire 
Lef. 

1736 1741 << 1715 1706 << 1593 b 

MG6 chinese 
vermilion  W&N 1743 1743 << - - - 1582 1583 

MG7 raw Siena 
W&N 1730 1742 ≥ 1715 1706 > 1594 1597 

MG8 olive green  a W&N       
MG11Yellow 
ochre  W&N 1734 1737 c 1715 1715, 1702 c 1650, 1577, 

1560, 1543 
1618 1578 

MG13 cassel 
earth  W&N Ombro 1733 vest. - 1714 1716, 1702 <<? 

1649, 1578, 
1543? 

1581, 1466 

MG 17 Ivory 
Black  W&N 1735 1742 = 1716 1707 ≈ 1548 ombro 

MG18 terra rosa a Remb.       
óleo (90h) 1738  

≈      

As siglas T.F, Lef., W&N, Bourg. e Remb., significam respectivamente as marcas das tintas, Tempera Farge, Lefranc, Winsor & Newton, Bourgeois e Rembrandt 
a) A cinza as tintas em que não se confirmou a presença de óleo como ligante, ou único ligante 
b) adição de sabão 
c) proporções da absorção CH muito alteradas pelo pigmento 



15 

 

Tabela 3 – Resumo da análise das tintas de Silva Porto (1850 -1893). Identificação das principais absorções do óleo nomeadamente do 
carbonilo (C=O) e da ligação CH e a proporção entre eles. Os valores são expressos em número de onda para a análise de infravermelho e 
da respectiva segunda derivada.  
Tinta  
 

C=O éster C=O/CH 
(éster) 

C=O 
Ác. carboxílico 

 

C=O/CH 
(Ác. carb) 

carboxilatos 

 ννννmax 2ª deriv. I.V ννννmax 2ª deriv. I.V       2ª deriv.            ν ν ν νmax 

Castanho H  1730 
ombro 

1735   b 1711 1715/1702 > 1650, 1558, 1542, 
1522 

1651  

Castanho E ombro 1739 - 1710 1709 = 1620, 1563, 1548, 
1530 

1622  

Violeta M  - 1734 <  a 1700 1716/1700? 
por cima do pig. 

<<  a 1650, 1559, 1542, 
1523 

abs. pig. 

Azul N 1730 1737 << 1715 1704 << 1612, 1579, 1561, 
1543, 1523 

1612 

Verde D  b 1733   b  1709 1711/1707 (mal 
resolvidos) 

  b  abs Viridian abs Viridian 

Branco T  - 1741 vest - 1710 1727, 1709 <  b 1659, 1643 
c 

1532, 1548, 1585 
c 

sobre a cxa         

Branco  C  1737 1737 <<< ombro 1701 <<< 1519, 1512, 
1538, 1554 

1518 (vs) 

óleo (90h) 1738  ≈      

a – sobreposição de absorções no infravermelho e 2ª derivada, que apresenta valores pouco definidos 
b - proporções da absorção CH muito alteradas pelo pigmento  
c - Adição de sabão 

 

 

Tabela 4 – Resumo da análise das tintas de Gustave Courbet (1819 -1877). Identificação das principais absorções do óleo 
nomeadamente do carbonilo (C=O) e da ligação CH e a proporção entre eles. Os valores são expressos em número de 
onda para a análise de infravermelho e da respectiva segunda derivada.  
Tinta  C=O 

(éster) 
C=O/CH 
(éster) 

C=O 
(ácido 

carboxílico) 
 

C=O/CH 
(ácido 

carboxílico) 
 

carboxilatos 

 ννννmax 2ª deriv. I.V ννννmax 2ª deriv.          I.V  2ª deriv.  ννννmax 

Ocre D 1738 1743 << a 1718 1715/1702 
<< a 

1555, 1538, 
1524, 1511 

1526 

Verde B 1737 1743 << a 1717 1716 vest. << a 1556, 1540, 1523 1538 

Verde C 1738 1742 << ombro 1705 <<< 1554, 1538, 
1525, 1511 

1535 

Cinza 1740 1743 <<< 1717 1716 <<< 1544, 1530 1549 

óleo (90h) 1738  ≈      

n.1 – não identificado 
a – linha de base não permite conclusões inequívocas 
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3.1.Amadeo 

Tintas de cádmio e mercúrio 

Este grupo compreende as tintas de mercúrio e cádmio da paleta de Amadeo, nomeadamente as 

tintas Rouge de Cadmium (ASC3), Cadmium orange (MG2), French vermilion (MG3) e Chinese vermilion 

(MG6). O espectro de infravermelho destas amostras destaca-se por apresentar o valor de éster inicial mais 

próximo de um óleo menos degradado (1744 cm-1), e ainda teor vestigial de ácido carboxílico (consultar 

figura 5 e anexo 5 figura 5.10). À excepção da tinta ASC3, detectou-se nas tintas deste grupo a presença de 

carbonato de magnésio, possivelmente adicionado como carga. Considerando a tinta cadmium Orange 

(MG2), que é representativa deste grupo, o seu espectro de infravermelho apresenta uma grande 

intensidade na absorção a 1742 cm-1, atribuída ao éster inicial. No infravermelho e na 2ª derivada as 

absorções atribuídas ao ácido carboxílico são ausentes (consultar anexo 5 figura 5.10). As tintas de cádmio 

e mercúrio deste grupo apresentam absorções entre de 1574 e 1582 cm-1, na 2ª derivada atribuídas à 

presença de carboxilatos. As tintas de cádmio (CdS) e mercúrio (HgS) que foram analisadas por Weerd, 

com cerca de 60 e 30 anos respectivamente, exibem um espectro de infravermelho muito semelhantes a um 

óleo pouco degradado [1]. O autor conclui, que estes pigmentos não têm um papel muito importante na 

degradação do polímero. Da mesma forma, os pigmentos analisados neste trabalho com cerca de 100 

anos, apesar de não apresentarem carboxilatos, possuem valores de éster inicial mais próximos de um óleo 

menos degradado. Tendo em conta os dados aqui obtidos e os de outros autores é possível concluir que os 

pigmentos de cádmio e mercúrio, respectivamente vermelho de cádmio e vermelhão, não induzem 

degradação significativa no óleo [1,3].  
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Figura 5 – Espectros de infravermelho das tintas Cadmium Orange (MG2) e Chinese Vermillion (MG6) de 
Amadeo. A laranja estão assinaladas absorções características do carbonato de magnésio, e a verde as 
absorções atribuídas a formação de carboxilatos. 
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Como já referido, estas tintas possuem carbonato de magnésio5 na sua composição, à semelhança de 

outras tintas analisadas por outros autores [27], e o seu papel na formação de ácido carboxílico e 

carboxilatos, não sendo conhecida necessita de investigação adicional (consultar composição das tintas em 

anexo 4 tabela 4.1). 

A tinta Rouge de cadmium claire (MG5) é a única tinta de cádmio que difere nos valores do éster 

inicial, por isso não foi incluída no grupo anterior. Esta amostra apresenta ainda uma intensidade 

considerável da absorção do éster inicial a 1736 cm-1, mas o seu valor está mais afastado de um óleo não 

degradado (1744 cm-1) [1]. Para além disso esta tinta difere das restantes por apresentar um teor de ácido 

carboxílico considerável, atribuído à absorção a 1715 cm-1 no infravermelho e a 1706 cm-1 na 2ª derivada 

(anexo 5 figura 5.13). Esta diferença, relativamente às outras tintas de cádmio deve-se aos outros 

componentes da tinta. Para além de ser composto por uma carga (sulfato de bário), a qual não se 

conhecem efeitos na degradação do pigmento, esta amostra apresenta ainda a adição de surfactantes. As 

absorções a 1548 e 1532 cm-1 no infravermelho, muito bem definidas e muito intensas, e a 1459 e 1409 cm-1 

de intensidade média, parecem ser devidas a um ou mais, estereatos de zinco (ver figura 6). 
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 Esta dedução resultou da comparação do espectro obtido com a biblioteca de espectros. A adição 

de agentes surfactantes às tintas tinha como objectivo, melhorar as suas propriedades, nomeadamente a 

molhabilidade do pigmento. No entanto, a sua adição pode acelerar a migração de ácidos gordos e sabões 

metálicos para a superfície, formando aglomerados e eflorescências [16,27]. Na tinta Rouge de cadmium 

(ASC3), também foram detectadas absorções a 1548 e 1531 cm-1 no infravermelho (figura 6), sugerindo 

também a adição de estereatos de zinco, embora em muito menor quantidade. Se considerarmos ambas as 

                                                        
5 A presença de carbonato de magnésio (MgCO3) (Riedel-de-Haen) foi confirmada pela comparação do espectro de infravermelho 
adquirido deste padrão, no âmbito deste trabalho. 

Figura 6 – Espectros de infravermelho da asmotra Rouge de cadmium claire (MG5)  e Rouge de cadmium (ASC3). A ambas as 
amostras foi adicionado teores diferentes de uma mistura de estereatos de zinco, que se encontram assinaladas a azul.  
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tintas, verificamos que existe um gradiente de formação de ácido carboxílico. Quanto maior o teor de 

estereato adicionado à tinta, maior é o teor de formação de ácido carboxílico. Neste contexto a formação de 

ácido carboxílico na amostra Rouge de cadmium claire (MG5) é considerável, na tinta Rouge de cadmium 

(ASC3) é baixo e na tinta Cadmium Orange (MG2) onde não se detectaram estereatos, é apenas vestigial 

(consultar 2ª derivada para cada tinta em anexo 4, respectivamente figuras 5.13, 5.1 e 5.10). Esta 

observação permite sugerir que a adição de sabões metálicos a uma tinta catalisa a formação de ácidos 

carboxílicos, no entanto há ainda que ter em conta a possibilidade do ácido carboxílico ter sido adicionado à 

tinta. 

 

Tintas de cobalto 

As tintas Cerulean Blue (ASC7) (CoO.nSnO2) e Cobalt Blue (MG4) pertencentes a este grupo, são 

muito semelhantes entre si e apenas diferem no teor de carbonato de magnésio que é inferior na tinta 

Cobalt Blue (MG4) (consultar anexo 5, figuras 5.2 e 5.12). Este grupo é muito semelhante às tintas de 

cádmio e mercúrio do grupo anterior pois apresenta valores de éster inicial mais próximo de um óleo menos 

degradado (1744 cm-1) [1]. No que diz respeito à formação de carboxilatos, verifica-se maior número de 

absorções na 2ª derivada nestas amostras, em comparação com as de mercúrio e cádmio. Este facto pode 

dever-se a um maior potencial do ião cobalto para formar carboxilatos. 

 

A tinta Violet de Cobalt (ASC13) (anexo 5, figura 5.4), é possivelmente composta por arsenato de 

cobalto [28]. Devido à forte absorção do pigmento, a sua absorção no espectro de infravermelho, foi 

truncada, para uma melhor percepção do óleo. O espectro de infravermelho desta tinta apresenta 

diferenças significativas em relação às outras tintas de cobalto, Cerulean blue (ASC7) e Cobalt blue (MG4). 

As tintas do primeiro grupo apresentam valores de éster inicial mais próximos de uma tinta não degradada, 

teor de ácido carboxílico vestigial e alguns carboxilatos. Pelo contrário a tinta Violet de Cobalt (ASC13) 

apresenta uma absorção a 1735 cm-1 mais afastada de um éster menos degradado, e, elevado teor de ácido 

carboxílico a 1714 cm-1 no infravermelho, e na 2ª derivada a 1705 e 1711 cm-1. Para além do alargamento 

do pico do carbonilo, a presença de ácido carboxílico é confirmada pela presença da absorção a 1415 cm-1 

atribuída ao grupo carbóxilo (COOH) [1]. A formação de carboxilatos é menor do que as tintas de cobalto do 

grupo anterior, e é atribuída a várias absorções na 2ª derivada a 1558, 1541 e 1523 cm-1 e possivelmente a 

1650 cm-1, que se traduzem num ombro largo, anexado ao ácido carboxílico no infravermelho. Desta forma, 

esta tinta possui elevado teor de ácido carboxílico para reagir com o ião metálico do pigmento e formar 

carboxilatos. No entanto, a formação de carboxilatos foi até agora pouco favorável, ao contrário das outras 

tintas de cobalto do grupo Amadeo. O facto de compostos diferentes de cobalto possuírem reactividades 

diferentes já foi citado por Simunková et all [29]. A conversão de ácido carboxílico em carboxilatos pelas 

outras tintas de cobalto pode dever-se à presença da carga que compõem a tinta, sendo por isso 

necessários mais estudos em relação a este assunto. Mais uma vez a presença de grupos OH do pigmento 
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comprometem a atribuição da vibração a 3405 cm-1 a produtos de oxidação resultantes da degradação do 

polímero [28]. 

 

Tinta de zinco 

O pigmento óxido de zinco, que não absorve na gama de infravermelho, permite uma boa detecção 

das absorções do óleo e por isso uma melhor compreensão do seu estado de degradação. A tinta Blanc de 

Zinc (ASC8), apresenta um valor de éster a 1743 cm-1, mais próximo do éster inicial (1744 cm-1), tal como 

as tintas de cádmio, mercúrio e cobalto (consultar tabela 4.1 em anexo 4).  
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A intensidade da absorção do carbonilo (1743 cm-1) indica que ainda há muito éster disponível nesta tinta, e 

a 2ª derivada confirma a ausência de ácido carboxílico pelo pico vestigial a 1706 cm-1 (anexo 5 figura 5.3). 

No entanto, parece apresentar um grande teor de carboxilatos, pela absorção intensa e larga a 1582 cm-1, 

que se resolve em várias absorções, na 2ª derivada a 1593, 1574 cm-1 e 1546 cm-1. A atribuição de 

carboxilatos a esta banda levanta algumas dúvidas pois ainda existe muito éster inicial disponível. As 

absorções a 1458, 1417 e 1381 cm-1, são devidas à deformação da ligação CH [1]. O tripleto do éster é 

visível a 1243, 1167 e 110 cm-1, sendo estes valores muito idênticos ao óleo apresentado por Weerd com 

90 horas [1]. O tripleto do éster confirma o elevado teor de éster inicial (ou seja éster do glicerol) ainda 

intacto [1]. A banda larga que culmina a 3359 cm-1, indica a formação de produtos de oxidação. Em 

comparação com a tinta do mesmo pigmento apresentada por Jaap van der Weer et all [1], com 68 anos, a 

tinta aqui analisada com cerca de 91 anos, apresenta maior teor de éster disponível e teor de carboxilatos 

também elevado.  

 

 

Figura 7 – Espectro de Infravermelho e respectiva 2ª derivada da amostra do ASC 8 branco zinco. O pigmento identificado é o branco de zinco 
(ZnO) através da análise por Raman. Para informação sobre a degradação do pigmento e outros métodos de análise realizados a esta amostra 
consultar anexo 4 tabela 4.1. 
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Tintas de crómio e negro de osso 

A tinta Jaune de Chrome (ASC17) (PbCrO4), possui teor médio de éster inicial a 1734 cm-1 (anexo 5 

figura 5.6). O alargamento do pico do carbonilo, deve-se à absorção a 1718 cm-1 acoplada à do éster inicial 

no espectro de infravermelho, que se resolve na 2ª derivada a 1739 cm-1 para o éster inicial e a 1715 e 1704 

cm-1 para o ácido carboxílico. A absorção a 1418 cm-1 mais intensa do que num óleo com 90 horas, 

confirma a presença de ácidos carboxílicos. A formação de carboxilatos a 1619 e 1540 cm-1 no 

infravermelho, e na 2ª derivada a 1619, 1555, 1540 e 1525 cm-1 é considerável. As absorções a 1248, 1177 

e 1098 cm-1 correspondem ao tripleto do éster que possui um envelope espectral semelhante ao 

apresentado por Weerd de um óleo com 50 anos, hidrolisado, confirmando a intensidade média de éster 

inicial a 1734 cm-1 [1].  

As tintas Vert Emerald (ASC20) (Cr2O3.2H2O) e Ivory black (MG17) (negro de osso), apresentam 

padrões de degradação semelhantes entre si, onde a presença de éster inicial e ácidos carboxílicos são 

elevados mas a presença de carboxilatos é muito baixa.  

 

Tintas de crómio e cádmio 

A tinta Vert de Cadmium (ASC18) (figura 8) é provavelmente composta por 2 pigmentos6, viridian e 

cádmio (consultar tabela 4.1 em anexo 4). Desta forma são apresentados dois espectros da mesma tinta. 

Foi escolhido para análise o espectro que possui menor interferência causada pela absorção do pigmento 

viridian (figura 8). Esta tinta ainda possui um grande teor de éster inicial pela forte intensidade do grupo 

carbonilo do éster inicial, a 1733 cm-1 e pelo tripleto do éster, pouco deformado (1246, 1177 e 1100 cm-1). O 

teor de ácido carboxílico também é bastante elevado o que é visível a 1715 cm-1no infravermelho e a 1742 

cm-1 na 2ª derivada. As absorções atribuídas 1461, 1413 e 1380 cm-1 são devidas à deformação da ligação 

CH. O facto da vibração a 1413 cm-1 (COOH) se encontrar com maior intensidade, comparando com o 

espectro de um óleo com 90 horas, confirma a presença de uma quantidade elevada de ácidos carboxílicos. 

A atribuição de carboxilatos é duvidosa pela absorção do pigmento nesta zona, pelo menos no espectro A. 

Nesta tinta existe elevado teor de éster inicial e ácido carboxílico, disponível para reagir com o ião metálico 

dos pigmentos. A conformação cis do grupo CH insaturado (C=C-H), absorve a 726cm-1 e decresce à 

medida que a absorção a 978 cm-1 fica mais intensa, e é possivelmente atribuída à transformação de 

ligações duplas de conformação cis em trans [1]. O teor de ácido carboxílico e de éster inicial em ambos os 

espectros é semelhante. No entanto, a formação de carboxilatos, a 1568 cm-1 é acentuada no espectro B. 

Esta diferença nos espectros de infravermelho sugere que o pigmento viridian contribui mais activamente na 

formação de carboxilatos.  

                                                        
6 O nome da tinta não traduz a sua composição, nomeadamente do que diz respeito ao pigmento. Não foram encontradas referências 
na bibliografia sobre um pigmento de cádmio de cor verde. Neste contexto a identificação molecular do pigmento presente na mistura 
apresenta cádmio na sua composição, juntamente com o pigmento viridian (Cr2O3.2H2O). O pigmento deve a sua cor verde ao viridian, 
sendo o composto de cádmio provavelmente (CdS), de coloração amarela. 
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Figura 8 – Espectros de infravermelho e respectiva 2ª derivada da tinta Vert de Cadmium (ASC18). No espectro A são visíveis as absorções 
do óleo sem interferências significativas dos pigmentos. O espectro B é fortemente influenciado pelo pigmento viridian. As absorções deste 
pigmento são assinaladas a verde. 
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 Tintas ocre e terras 

As tintas ocre do grupo Amadeo apresentam um padrão de degradação diferente entre si. A tinta 

Raw sienna (MG7) (anexo 5 figura 5.15) apresenta valores de éster inicial a 1730 cm-1 e de ácido 

carboxílico muito elevado a 1715 cm-1 e a 1416 cm-1, sendo esta a tinta que possui maior teor de ácido 

carboxílico do grupo do Amadeo. Por outro lado, a formação de carboxilatos é significativa e caracteriza-se 

pela absorção a 1597 cm-1. As absorções do tripleto do éster a 1241, 1177 e 1102 cm-1, confirmam o teor 

significativo de éster inicial. 

A tinta Kassel Earth (MG13) (anexo 5 figura 5.17), possui elevado teor de ácido carboxílico pela 

presença da absorção a 1714 cm-1 no infravermelho, que se resolve na 2ª derivada a 1716 e 1702 cm-1. É 

ainda possível confirmar na 2ª derivada a presença de éster inicial apenas vestigial, o que significa que já 

não existe óleo nesta tinta. A provável atribuição de carboxilatos à absorção muito intensa a 1581cm-1 

confirma que o éster inicial foi todo consumido e convertido em ácido carboxílico e carboxilatos. Neste 

contexto esta tinta apresenta um elevado poder de formação de carboxilatos. A absorção a 1466 cm-1 

poderá também ser devida à presença de carboxilatos. O facto do pigmento não ter sido identificado causa 

algumas duvidas nesta atribuição.  

A tinta Yellow ochre (MG11) é composta maioritariamente por caulino e óxido de ferro amarelo 

(goetite) (figura 9). Possui teores semelhantes entre si, de éster inicial a 1734 cm-1, ácido carboxílico a 
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1715cm-1 e carboxilatos a 1618 cm-1 e 1578 cm-1. Desta forma a quantidade de éster inicial intacto é pouca, 

tendo sido convertido em ácido carboxílico e carboxilatos. Comparando com as tintas Raw sienna (MG7) e 

Kassel Earth (MG13), parece possuir menor teor de éster inicial, tendo sido mais hidrolisada do que as 

restantes (consultar anexo 5 figuras 5.15 e 5.17).   

40 0 0 3 5 00 30 0 0 2 5 00 2 00 0 15 0 0 1 00 0
0 ,0

0 ,6

.

.
.

n d ؛ e  o n d a  (cm -1)

.
.

.

1 4
5 81 6

1 8

28
56

2 9
2 9

1 4
2 0

15
7 8

A

n d ؛ e  o n da  (cm -1)

1 7
3 4

1 7
15

.

18 00 1 70 0 1 60 0 1 5 00 1 4 00 13 0 0

1 3
2 2

1 3
7 6

1 4
2 1

1 4
6 6

14
86

15
77 1 5

6 0
15

43

16
5017

15 1 7
0 217

37

  

 

Tinta de azul da prússia 

A tinta Antwerp Blue (ASC19) (Fe4 [Fe (CN)6]3) é muito semelhante às tintas do grupo de cádmio e 

mercúrio tanto na presença de carboxilatos como no teor de ácido carboxílico vestigial, no entanto, 

apresenta a absorção de éster inicial mais próxima de um óleo um pouco mais degradado (1730 cm-1) 

(anexo 5 figura 5.8). 

 

Tinta de carmim 

Na tinta Carmin (ASC 14) (anexo 5 figura 5.5) as absorções do ácido carmínico, mascaram as 

absorções do óleo, dificultando a sua análise. A absorção a 1710 cm-1 provavelmente devidas ao corante, 

possuem um ombro que se traduz a 1744 e 1733 cm-1 na 2ª derivada, e que provavelmente são devidas ao 

grupo carbonilo, indicando a presença de éster inicial. A absorção forte a 1566 cm-1, que não se encontra do 

espectro de infravermelho do ácido carmínico, poderia ser atribuída a carboxilatos, no entanto a sua 

intensidade é muito forte para uma atribuição conclusiva.  

Comparando o grupo de tintas Amadeo, é de notar que apesar de se encontrarem ao abrigo da luz 

pelo armazenamento em tubos e consequentemente com fornecimento de oxigénio reduzido, todas 

apresentam degradação da matriz polimérica.  

 

Figura 9 – Espectro de Infravermelho e respectiva 2ª derivada da amostra Yellow ochre (MG11). O pigmento identificado é um óxido de 
ferro hidratado de cor amarela e a verde as absorções do caulino. Encontram-se assinaladas as absorções características do óxido de ferro 
a cor laranja. Para informação sobre a degradação do pigmento consultar tabela 4.2 em anexo 4. 
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3.2.Silva Porto 

Tinta branco C 

Tendo em conta as 5 amostras do pintor Silva Porto, a tinta que apresenta um estado de degradação mais 

avançado é sem dúvida o branco C (2PbCO3.Pb(OH)2) (figura 10). A fraca absorção a 1737 cm-1, indica que 

esta tinta possui muito pouco éster inicial disponível, o que se traduz na desterificação da matriz polimérica 

inicial. Da mesma forma, a quantidade de ácido carboxíllico disponível é ainda menor, tal como é visível 

pela fraca intensidade da absorção a 1718 cm-1. A maior parte do éster inicial e do ácido carboxílico foram 

consumidos e transformados em carboxilatos, tal como se verifica pela forte absorção a 1518 cm-1, que se 

resolve nas absorções a 1554, 1538, 1519 e 1512 cm-1 na 2ª derivada. O pigmento branco de chumbo é 

conhecido como agente secativo pelo seu poder de melhorar a polimerização de um óleo [24]. A fraca 

banda entre 3400 e 3200 cm-1, é devida aos produtos de oxidação formados. Este pigmento, é eficaz na 

hidrólise dos triglicéridos, que se verifica pela fraca disponibilidade de éster inicial (1737cm-1) e na sua 

conversão em de carboxilatos [1,8,10, 24].  
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Tintas castanho E e verde D 

Apesar da presença do pigmento dificultar bastante a percepção da degradação do óleo, nas tintas 

castanho E (ocre) e verde D (Cr2O3.2H2O), especialmente nesta última, é possível perceber que apresentam 

padrões de degradação semelhantes (anexo 5 figuras 5.25 e 5.21). Na amostra verde D a formação de 

ácido carboxílico a 1709 cm-1 no infravermelho e na 2ª derivada a 1711cm-1,é elevada e superior ao teor de 

éster inicial disponível. A presença de carboxilatos é normalmente identificada, através da vibração mais 

intensa a cerca de 1500 cm-1 e por vezes acompanhados de absorções menos intensas a 1600 e 1400 cm-1. 

Nestas tintas a absorção mais intensa surge a cerca de 1621 cm-1 que no caso da amostra verde D, não é 

Figura 10 – Espectro de Infravermelho e respectiva 2ª derivada da amostra branco C. O pigmento identificado é o branco de 
chumbo, e as suas absorções são assinaladas a laranja. 
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acompanhada pela absorção a cerca de 1500 cm-1, e, no caso da amostra castanho E, é acompanhada 

pela absorção, na 2ª derivada, a 1563, 1548, e 1530 cm-1, que pode indicar a presença de carboxilatos [14].  

 

Tintas castanho H 

A amostra castanho H (anexo 5 figura 5.20), que é um ocre composto maioritariamente por caulino 

e goetite, possui um comportamento semelhante às amostras castanho E e verde D, pois possui elevado 

teor de formação de ácidos carboxílicos (1711 cm-1), no entanto, possui maior teor de éster inicial pela 

absorção a 1730 cm-1 no infravermelho e 1735 cm-1 na 2ªderivada. A presença de carboxilatos assemelha-

se bastante à amostra Castanho E pelo amontoado de picos a 1558, 1842 e 1522 cm-1 na 2ª derivada. A 

absorção a 1651 cm-1 não foi atribuída. 

 

Tinta branco T 

A tinta branco T (anexo 5 figura 5.24), que é composta pelo pigmento sulfato de bário, parece 

possuir, à semelhança das tintas de cobalto do grupo do Amadeo, a adição de estereatos de zinco pelas 

absorções a 1546 e 1532 cm-1 no infravermelho. Da mesma forma, o teor de ácido carboxílico (1710 cm-1) é 

muito superior ao do éster inicial que é quase inexistente, confirmado pelo pico vestigial a 1741 na 2ª 

derivada. O facto da detecção de estereatos de zinco e de sulfato de bário em algumas tintas, levanta 

algumas questões relacionadas com o uso conjunto destes dois compostos que necessitaria de 

investigação. 

 

Tintas violeta M e azul N 

O espectro de infravermelho da tinta violeta M tornou-se bastante difícil de interpretar pelo 

aglomerado de absorções muito próximas entre 1700 e 1500 cm-1 (anexo 5 figura 5.22). A tinta apresenta 

valores de éster inicial vestigiais, na 2ª derivada a 1734 cm-1. A presença de ácido é atribuída na 2ª 

derivada a 1716 cm-1 e possivelmente a 1700 cm-1, no entanto a sobreposição de absorções e irregularidade 

da linha de base não permitem avaliar com clareza a proporção C=O/CH. A atribuição de carboxilatos é 

duvidosa, porque o pigmento pode absorver nesta zona [28]. 

 A tinta azul N também de cobalto, apresenta teores de éster inicial e ácido carboxílico semelhantes 

entre si (anexo 5 figura 5.23). Tendo em conta a semelhança entre esta tinta e a tinta Violet de cobalt 

(ASC3) do grupo Amadeo, nomeadamente no elevado teor de ácido carboxílico e na deformação do tripleto 

do éster, é possível sugerir que este tipo de pigmento catalisa a formação de ácido carboxílico. À 

semelhança de outras amostras já analisadas a atribuição de carboxilatos à absorção a 1612cm-1 não é 

conclusiva, o que aumenta a sua importância e necessidade de atribuição. O Cobalto já foi referenciado 

como sendo um agente secativo que promove a oxidação do polímero, o que se verifica nesta tinta [24]. 
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3.3.Courbet 

A caracterização das tintas do quadro “Floresta Fechada” encontra-se em anexo 3. Verificou-se a 

grande complexidade da mistura das tintas, pela diversidade de pigmentos e cargas que as compõem. A 

complexidade e heterogeneidade da composição das amostras, dificulta a interpretação dos espectros de 

Infravermelho. Devido à grande mistura de tintas e pigmentos, optou-se por não corrigir a linha de base em 

nenhuma das amostras Courbet. No entanto, nestas amostras, o efeito ondulado na linha de base, dificulta 

a percepção da proporção de C=O/CH. Comparando directamente os espectros obtidos do grupo Courbet, 

é possível perceber que a diferença entre o teor de ácido carboxílico e éster inicial é pequena. Nas tintas 

verdes (verde C e verde B) e ocre (ocre D), a proporção C=O/CH é de ½, enquanto que na tinta cinza a 

proporção de éster inicial e ácido carboxílico é muito menor. As absorções CH encontram-se a cerca de 

2930/2855 cm-1, com excepção do cinza a 2922/2852 cm-1, que eventualmente pode ser devido à presença 

de uma substância resinosa. 

 

Tinta ocre D 

O pigmento identificado nesta tinta (anexo 5 figura 5.26), é um ocre, composto principalmente por 

caulino, tal como os ocres analisados que compõem o grupo 1, apresentados no anexo 2, figura 2.2. Foi 

ainda detectada a presença de carbonato de chumbo, sulfato de bário, mistura de óxidos de ferro, quartzo e 

calcite (anexo 3 tabela 3.2). O espectro de infravermelho mostra que existe pouca a média quantidade de 

éster inicial disponível, a 1738 cm-1 e ácido carboxílico a 1718 cm-1. Pelo contrário, a presença de 

carboxilatos é elevada, pela presença da absorção a 1526 cm-1 que se traduz em vários picos na 2ª 

derivada a 1555, 1538, 1524, 1511 cm-1. A absorção a 1621 cm-1 é provavelmente devida ao pouco teor de 

sulfato de cálcio presente na amostra, também confirmada pela absorção a 1169 cm-1 desta carga, talvez 

devido à mistura com as tintas verde C e B.  

 

3.2.3.2- Tinta verde B e verde C 

As tintas verdes B e C são compostas por vários pigmentos, principalmente por uma mistura de azul da 

Prússia e amarelo de crómio (anexo 5 figura 5.27 e 5.28). O padrão de degradação das tintas é semelhante, 

tendo-se considerado a tinta verde C representativa de ambas. A intensidade da absorção do grupo 

carbonilo a 1738 cm-1 indica que existe pouco éster inicial disponível na amostra. O alargamento do pico do 

carbonilo deve-se á formação de ácidos carboxílicos a 1705 cm-1, visíveis na 2ªderivada. A formação de 

carboxilatos é bastante elevada, especialmente na tinta verde C e manifesta-se a 1535 cm-1 no 

infravermelho, resolvendo-se na 2ª derivada, nos picos a 1554, 1538, 1525 e 1511 cm-1. As absorções dos 

outros componentes da tinta impedem avaliações das restantes absorções do óleo e seus produtos de 
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degradação. Ambas as tintas provocam o consumo de éster inicial, formando ácido carboxílico, que será 

consumido, formando grandes quantidades de carboxilatos.  

Tinta cinza 

Nesta amostra, não foi possível identificar o pigmento presente (anexo 5 figura 5.29). Apesar disso 

esta tinta apresenta um teor de éster inicial muito baixo a 1740 cm-1, apesar da absorção se aproximar mais 

de um óleo menos degradado do que as restantes tintas deste grupo. O teor de ácido carboxílico é ainda 

menor, atribuído a 1717 cm-1. A presença de carboxilatos é atribuída à absorção a 1549 cm-1sob a forma de 

um pico muito intenso e largo, mesmo na 2ªderivada. A presença de chumbo como elemento maioritário 

detectado na análise por Fluorescência de Raios-X sugere a presença de branco de chumbo, o que 

justificaria a absorção a 1400 cm-1 na 2ª derivada e a 1407cm-1 no espectro de infravermelho. Desta forma a 

absorção a 1407 cm-1 é muito provavelmente devida ao ião carbonato deste pigmento, no entanto, as outras 

absorções características deste pigmento não são visíveis no espectro de infravermelho. A absorção a 1458 

cm-1 é também atribuída à formação de carboxilatos. As três absorções atribuídas ao tripleto do éster, não 

são visíveis no espectro de infravermelho confirmando a ausência de éster inicial, e que esta tinta se 

encontra em elevado estado de degradação. A observação da tinta à lupa binocular revela a presença de 

um craquelé bastante fino, sobre toda a superfície onde foi aplicada, o que poderá ser devido ao seu 

avançado estado de degradação. As bandas entre 3200 e 3600 cm-1, provavelmente devidas à formação de 

grupos hidróxilo e hidroperóxidos, confirmam o elevado estado de degradação desta tinta [10][8]. 
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Figura 11 – Espectro de Infravermelho e respectiva 2ª derivada da amostra cinza. A identificação do pigmento não foi conclusiva. Para 
informação sobre a degradação do óleo consultar tabela 4.3 em anexo 4. 
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CCoonncclluussããoo 

 

Foi possível concluir que existe um padrão de degradação que apresenta uma evolução ao longo 

do tempo. Ou seja, de um sistema inicial caracterizado pelos elementos estruturantes éster e ácido 

carboxílico, evolui-se para uma matriz de éster, ácido carboxílico e carboxilatos, com cada vez mais ácido 

carboxílico e carboxilatos, até que finalmente o sistema é maioritariamente constituído por carboxilatos. Este 

padrão está de acordo com a possível datação das obras. Serão necessários ulteriores estudos, e um maior 

número de dados e casos de estudo, para aferir da possibilidade de utilizar o padrão de degradação na 

datação das obras. A presente investigação pode ser continuada nomeadamente na aferição da 

reactividade do ião metálico nas tintas de Amadeo, no entanto, serão necessárias outras técnicas de 

análise. Será também necessário investigar se todos os iões metálicos que estão presentes nas tintas têm 

capacidade de complexar com os carboxilatos. Ou seja, poderá eventualmente haver tintas cujo padrão final 

de degradação seja o ácido carboxílico. 

A caracterização molecular das tintas do quadro de Gustave Courbet, “Floresta Fechada”, permitiu 

perceber a construção da cor executadas pelo artista. Para além disso foi possível identificar a utilização do 

pigmento chrome green, que é uma mistura industrial de azul da Prússia e amarelo de crómio, disponível 

comercialmente a cerca de 1800 cm-1 [30] [31]. A observação microscópica desta mistura não permite a 

detecção do pigmento amarelo e azul separadamente, pelo que, a sua caracterização molecular foi 

essencial. Foi ainda detectado o uso do pigmento branco de chumbo e azul da Prússia, na construção da 

cor azul claro. A caracterização dos pigmentos usados nesta obra poderá mais tarde ser útil na confirmação 

da autenticidade desta peça. Para além da identificação do pigmento chrome green na construção da cor 

verde foi ainda identificado outro pigmento amarelo, provavelmente usado pelo artista para alterar a 

tonalidade do pigmento. As tintas analisadas revelaram-se complexas pela grande mistura de pigmentos e 

várias cargas. Este tipo de informação é valiosa para o conservador em futuras intervenções. 

O estudo dos pigmentos ocre revelou ser muito útil na caracterização da matriz e distinção destes 

pigmentos tão usados pelos pintores naturalistas. 
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