
1 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

 

MÁRCIA DE MATHIAS RIZZO 

 

 

 

OBTENÇÃO DE FILME ADSORVENTE DE CELULOSE/SBA-15 

PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES POLICROMADAS 

EM OBRAS DE ARTE 

 

 

 

Versão corrigida da tese defendida 

 

 

Tese de Doutorado 

 

Orientador: Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos 

 

 

São Paulo 

 

 

Data do Depósito do Trabalho na SPG: 02/03/2015 

Data do Depósito: dois de Março de dois mil e quinze 



 

MÁRCIA DE MATHIAS RIZZO 

 
 
 
 
 
 
 

Obtenção de filme adsorvente de celulose/SBA-15 
para limpeza de superfícies policromadas 

em obras de arte 
 
 
   
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Química  

da Universidade de São Paulo para obtenção do Título  

 de  Doutora  em  Química  (Química-Analítica) 

                

 
 
 
 
 
 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

São Paulo 

2015 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 À minha família:

Pais e filhas.



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todas as pessoas que colaboraram direta ou indiretamente na realização 

desta pesquisa e tese de doutorado. 

Agradeço em primeiro lugar aos meus pais, Sérgio e Linda, por toda a trajetória até aqui. 

Pela educação, formação, e, pelo apoio e incentivo constantes. 

Às minhas queridas filhas, Gabriela e Rafaela pelo apoio incondicional, incentivo, ajuda, 

suporte, companhia em tantas horas de estudo e trabalho, e, principalmente pela 

compreensão com tantas ausências, e, ainda, especialmente, à Gabriela pelo 

empréstimo da prensa de papel e pela formatação do sumário e das referencias 

bibliográficas; e à Rafaela por fazer a ilustração de alguns esquemas. 

Agradeço ao Rossano Caputo pela paciência e compreensão com tantas ausências. 

Agradeço sempre à professora Dra. Luci Diva Brocardo Machado por ter me 

apresentado ao professor Dr. Jivaldo do Rosário Matos. 

Agradeço imensamente ao professor Dr. Jivaldo do Rosário Matos, por me orientar em 

mais esse trabalho. Agradeço por sua amizade, generosidade, paciência, 

disponibilidade e principalmente pelo seu exemplo, como pessoa e profissional. 

À Profª. Drª. Lucildes Pita Mercuri pela compreensão, apoio e entusiasmo contagiante. 

Aos Técnicos de Laboratório Renato Vieira do Nascimento Junior e Luciana Cunha Melo 

pelo suporte e ajuda na realização das medidas de termogravimetria e a todos os 

colegas do LATIG pelo companheirismo e amizade; em especial aos colegas Luis Cides 

pela realização de uma medida e uma plotagem, e, à colega e amiga Simone Garcia 

D’Ávila que me ajudou inúmeras vezes realizando ensaios de TA e MEV. 

À Profª. Drª.  Marcia Rizzutto do IF/USP pela enorme gentileza na realização das 

medidas de Raman de superfície, que darão continuidade a este trabalho. 



 

Ao Nestor Pinto Neto pelas conversas, pelas amostras e pelo empréstimo dos 

equipamentos Gerador de Alta Frequência e Ultra Torex, e também pela apresentação 

do especialista em celulose e papel, Sr. Rene Padovani.  

Ao especialista em celulose e papel Sr. Rene Padovani palas informações e amostras 

cedidas.  

Às professoras de restauro em papel da Escola Senai "Theobaldo De Nigris”, Fernanda 

Mokdessi Auada, Cristina Sanches Moraes e Gabriela de Melo Bakiewicz por me 

receberem na escola, pela conversa inicial sobre papeis e pelo empréstimo de um 

molde para realização dos primeiros testes. 

Ao Prof. Armando Espinosa (in memoriam) por ter contribuído de forma tão marcante na 

minha formação. 

 

Obrigada a todos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O homem é um ser jogado no mundo, condenado a viver sua existência. Por 

ser existencial, tem que interpretar a si e ao mundo em que vive, atribuindo-

lhes significações. Cria intelectualmente representações significativas da 

realidade. A essas representações chamamos conhecimento.” 

     

José Carlos Koche 



 

RESUMO  

 

 

Rizzo, M. M., Obtenção de filme adsorvente de celulose/SBA-15 para limpeza de 

superfícies policromadas em obras de arte. 2015. 231p. Tese – Programa de 

Pós-Graduação em Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O verniz acrílico Paraloid B72™ é um termoplástico que atua como um bom adesivo 

formando filmes claros. Tem sido usado em conservação e restauração de bens 

culturais desde os anos 50. Por apresentar Tg próximo a 40oC, no Brasil,  algumas 

substâncias podem ficar adsorvidas à superfície de camadas pictóricas 

envernizadas. Nesse caso, a limpeza tradicional (palito com algodão e solventes) 

pode acarretar danos (penetração do solvente, abrasão, etc.) à obra de arte. A 

limpeza por métodos aquosos (géis e emulsões) pode deixar resíduos que 

interagem com os materiais originais. Por outro lado, a utilização de nano-géis 

magnéticos é bastante restrita e de difícil acesso. Esse trabalho tem por objetivo o 

desenvolvimento de filmes adsorventes de celulose/SBA-15 para retirada do verniz 

Paraloid B72™, onde se fizer necessário. Esses filmes foram empregados sobre 

miméticos (pinturas originais de diferentes técnicas e obras confeccionadas para 

estudo envernizadas com Paraloid B72™) para verificação de sua eficácia. As 

matérias primas, os miméticos e os filmes adsorventes, antes e após a aplicação, 

foram caracterizadas por técnicas físico-química e analíticas [análise térmica 

(TG/DTG e DTA); espectroscopia no infravermelho (FTIR); microscopia eletrônica de 

varredura (MEV); microscopia eletrônica de transmissão (MET); espectroscopia de 

fluorescência de raios X (XRF), microscopia digital de superfície e estereoscopia]. A 



 

microscopia digital de superfície e a estereoscopia foram usadas para inspeção do 

micro morfologia da superfície e possibilitaram identificar a presença de partículas 

adsorvidas na superfície das obras. A MEV, a MET permitiram observar a 

micromorfologia das superfícies e a FTIR caracterizar as matérias primas e os filmes 

adsorventes. O comportamento térmico das matérias primas e dos filmes 

adsorventes, antes e após a aplicação, foi avaliado por TG/DTG e DTA. A avaliação 

dos miméticos e dos filmes de adsorção, antes e depois da aplicação, por XRF 

evidenciou que não houve danos aos miméticos. O filme de celulose/SBA-15 como 

adsorvedor da resina acrílica na limpeza de superfícies policromadas em obras de 

arte, por meio de um solvente, se mostrou eficaz. Esse método é alternativo e não 

pretende substituir qualquer outro já existente. Visto que, em restauração de obras 

de arte cada caso é especifico e nada substitui o conhecimento, discernimento e 

destreza do restaurador. 

 

 

Palavras-chave: restauração de obras de arte; adsorvente; sílica mesoporosa 

ordenada; filme de celulose/SBA-15; ciência da conservação; conservação do 

patrimônio cultural. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Rizzo, M. M. Achievement of cellulose/SBA-15 adsorbent film for cleaning 

polychrome surfaces in works of art. 2015. 231p. Thesis - Graduate in Chemistry 

Program, University of São Paulo, São Paulo. 

 

The acrylic varnish Paraloid B72™ is a thermoplastic, which acts as an adhesive 

forming clear films. It has been used in conservation and restoration of cultural 

property since the 50ths. By presenting Tg near 40°C, some substances can become 

adsorbed on the surface of varnished paintng layers, for example in Brazil. In this 

case, the traditional cleaning (stick with cotton and solvents) can cause damage 

(penetration of the solvent, abrasion,...) to the artwork. The cleaning of aqueous 

methods (gels and emulsions) can leave residues that interact with the original 

materials. Already, the use of magnetic nano-gels is restricted and difficult to access. 

This paper aims at developing cellulose/SBA-15 adsorbent films for withdrawal of 

Paraloid B72™ varnish, where it becomes necessary. These films were employed on 

mimetic (original paintings of different techniques and works made for study 

varnished with Paraloid B72™) to verify its effectiveness. The raw materials, 

adsorbents and mimetic films before and after application were characterized by 

physico-chemical and analytical techniques [thermal analysis (TG/DTG and DTA); 

infrared spectroscopy (FTIR); scanning electron microscopy (SEM); transmited 

electron microscopy (TEM); fluorescent X-ray spectroscopy (XRF), digital microscopy 

and surface stereoscopic]. The digital microscopy and surface stereoscopy were 

used to inspect the surface micro morphology and it was possible to identify the 



 

presence of particles adsorbed on the surface of the artwork. The SEM, the TEM 

showed the micro morphology of the surfaces and FTIR characterized the raw 

materials and adsorbents films. The thermal behavior of materials and adsorbents 

films before and after application was evaluated by TG/DTG and DTA. Assessment 

of adsorption and mimetics films before and after application by XRF showed that 

there was no damage to the mimetic. The cellulose/SBA-15 film as adsorbent in the 

acrylic resin in polychrome surface cleaning artwork by means of a solvent, is 

effective. This method is alternative and not intended to replace any existing one. 

Since, in restoration of works of art each case is specific and nothing replaces the 

knowledge, insight and conservator dexterity. 

 

 

Key-words: artwork restoration; adsorbent; ordered mesoporous silica;   

cellulose/SBA-15 film; conservation science;   cultural property conservation. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

As obras de arte fazem parte do patrimônio cultural da humanidade e devem ser 

preservadas, pois além de serem peças únicas representantes de uma expressão 

estética individual; são também documentos históricos representantes de 

determinada cultura em determinada época. 

O homem tem utilizado diversas técnicas para se expressar artisticamente através 

dos tempos: pintura, escultura, instalações, etc. A utilização de superfícies 

policromadas seja na pintura como na escultura tem persistido por séculos. Está 

presente nas diferentes culturas com diversos materiais e formas, desde as pinturas 

rupestres pré-históricas nas cavernas de Altamira e Lascaux (Figura 1.1), até as 

pinturas ou esculturas contemporâneas (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas superfícies podem receber ou não uma camada de proteção, mas de qualquer 

forma estão sempre sujeitas às interações com o meio ambiente, as quais modificam 

sua aparência.  Do ponto de vista físico-químico, elas próprias são complexos 

Figura 1.2 – “Paese” - obra esmalte sobre 
tela do autor Antonio Meneghetti, ano 2000. 

Figura 1.1 – Pinturas rupestres na caverna 
de Lascaux na França. Foto retirada do site: 
http://losinsistentes.blogspot.com.br/2011/03
/altamira-y-lascaux 



40 
 

sistemas em cujas interfaces (internas e externas com o ar) ocorrem inúmeras 

reações químicas. As obras estão sujeitas às alterações do meio ambiente, como 

variações de umidade e temperatura, assim como, à adsorção de poluentes na sua 

superfície, e, ainda, possíveis interações sólido-sólido entre as espécies que 

compõe a obra, além, é claro, de atos de vandalismo (RIZZO, 2008). 

Além das interações acima citadas: entre as interfaces dos materiais originais das 

obras e entre estes e o meio ambiente do ponto vista químico, físico e biológico; 

existe também a possibilidade de interações entre os materiais originais e os 

materiais advindos de intervenções de conservação e restauro. Com a intenção de 

prevenir, retardar ou restaurar processos de degradação e/ou possíveis danos 

causados nas obras de arte os conservadores-restauradores utilizam uma serie de 

procedimentos, os quais, algumas vezes, podem ao longo do tempo ser mais 

nocivos do que benéficos. Foi o caso, por exemplo, da aplicação indiscriminada da 

resina acrílica Paraloid B72™, sob a forma de verniz, para fixação de camadas 

pictóricas e/ou proteção de obras de arte. O verniz acrílico foi aplicado em 

substituição aos vernizes naturais antigos oxidados que eram removidos. A resina é 

um copolímero de etil metacrilato (EMA), metacrilato (MA) e butil metacrilato (BMA), 

produzido hoje em dia pela Rohm and Haas. Esta resina foi introduzida no mercado 

pela Imperial Chemical Industries (ICI) nos anos 30 com o nome comercial de 

Perspex. É um material termoplástico, portanto reversível, que forma filmes claros e 

flexíveis1. Foi testada a partir dos anos 50 na National Gallery of Art nos Estados 

Unidos pelo cientista Robert Feller e foi considerada apropriada para uso em 

                                                 
1 As resinas são classificadas como termoplásticas ou termofixas. No primeiro grupo (termoplásticas) 
as moléculas dos polímeros não formam ligações transversais entre elas, ficando livres para 
movimentar-se uma sobre as outras e podem ser fundidas ou dissolvidas com solventes apropriados, 
mesmo depois de aplicadas e secas. Já no segundo grupo (termofixas) as moléculas moléculas dos 
polímeros formam ligações transversais entre elas, criando uma rede, e não podem ser fundidas ou 
dissolvidas, depois de aplicadas. 
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restauração. Esta resina preenchia os requisitos básicos estabelecidos alguns anos 

antes para materiais adequados para uso em restauração: a camada de proteção 

deveria permanecer com a cor inalterada e solúvel no solvente em que foi preparada 

pelo período de 100 anos, garantindo, assim, o principio da reversibilidade2 

(BRACCI; MELO, 2003). Entretanto, os testes foram realizados sob ambiente 

controlado de museu, sem levar em conta o que poderia acontecer com obras 

expostas à intempérie (como esculturas ou pinturas murais) ou mesmo com obras 

em ambientes fechados sem controle ambiental (como igrejas, casa de 

colecionadores, etc.). Hoje em dia se sabe que o verniz acrílico Paraloid B72™ não 

cria uma barreira de proteção contra radiação eletromagnética e contra oxidação 

para a obra [(CHIANTORE; LAZZARI, 2001) e (CHERCOLES, 2011)]. 

Adicionalmente, no caso do nosso país (Brasil) onde a temperatura é bem mais 

elevada do que na América do Norte, por se tratar de um clima tropical, não se levou 

em conta a temperatura de transição vítrea do material (Tg), a qual é muito baixa e 

acarreta o amolecimento do filme de verniz e consequentemente a adsorção de 

partículas suspensas no ar na superfície da obra.  

Atualmente, como resultado, nos deparamos com um grande numero de obras com 

problemas devido à aplicação indiscriminada desse verniz no passado e ainda no 

presente. Entretanto, ao mesmo tempo, enfrentamos a dificuldade que é a remoção 

de qualquer camada sobreposta à camada pictórica de uma obra de arte devido à 

interação e complexidade de todo o sistema. De todos os procedimentos de 

restauro, a limpeza é o mais perigoso. Trata-se de uma intervenção irreversível3 e 

que se não for muito bem controlada pode trazer danos irreparáveis à obra. É um 

                                                 
2 O principio da reversibilidade em restauração diz que todo material e/ou procedimento utilizados em 
processos de restauro devem poder ser facilmente retirados e/ou revertidos, se necessário, sem 
danificar ou alterar a obra. 
3 A limpeza é um dos poucos procedimentos irreversíveis no restauro – o que se remove nesse 
procedimento não pode mais ser colocado de volta. 
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procedimento que requer muito conhecimento e destreza. A limpeza tradicional com 

a utilização de algodão enrolado em palitos de madeira e embebido com solventes 

friccionado sobre a camada pictórica pode acarretar abrasão da superfície da pintura 

e ao mesmo tempo deixar restos do material que se quer retirar devido ao relevo 

característico da superfície da pintura (Figuras 1.3 a 1.7).  

 

 

 

 

A

B

C

D

Figura 1.3 – Pintura à óleo sobre tela “O Calvário”, atribuída à Van Dyck. Essa pintura 
apresentava limpeza seletiva da superfície, isto é: o verniz oxidado foi removido 
somente nas áreas mais claras, como carnação e partes brancas. Essa limpeza 
inadequada removeu parte da camada pictórica e deixou restos de verniz nos 
interstícios da superfície. 
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Figura 1.4 – Detalhe com fotografia macro do 
ponto A da Figura 1.3. Os pontos pretos (a) 
mostram onde houve remoção da camada 
pictórica, nos picos do relevo da pintura, 
devido à limpeza inadequada. As pequenas 
áreas marrom escuro (b) evidenciam restos 
do verniz oxidado deixado nos vales do 
relevo da pintura. 

(a) 

(b) 

Figura 1.5 – Detalhe com fotografia macro do 
ponto B da Figura 1.3. Os pontos pretos (a) 
mostram onde houve remoção da camada 
pictórica, nos picos do relevo da pintura, 
devido à limpeza inadequada. As pequenas 
áreas marrom escuro (b) evidenciam restos 
do verniz oxidado deixado nos vales do 
relevo da pintura. 

(a) 

(b) 

Figura 1.6 – Detalhe com fotografia macro do 
ponto C da Figura 1.3. Os pontos pretos (a) 
mostram onde houve remoção da camada 
pictórica, nos picos do relevo da pintura, 
devido à limpeza inadequada. As pequenas 
áreas marrom escuro (b) evidenciam restos 
do verniz oxidado deixado nos vales do 
relevo da pintura.

(a) 

(b) 

Figura 1.7 – Detalhe com fotografia macro do 
ponto D da Figura 1.3. Os pontos pretos (a) 
mostram onde houve remoção da camada 
pictórica, nos picos do relevo da pintura, 
devido à limpeza inadequada. As pequenas 
áreas marrom escuro (b) evidenciam restos 
do verniz oxidado deixado nos vales do 
relevo da pintura.

(b) 

(a) 
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Por outro lado, a utilização de sistemas de géis e emulsões (WOLBERS, 2000), 

pode acarretar em acúmulo de resíduo nas reentrâncias da pintura [DORGE, (Ed.), 

2004] com consequências  à longo prazo, se não for adequadamente enxaguado, 

pois esse material irá interagir com a obra. A idéia de utilização de esponjas nano 

magnéticas é muito boa (BAGLIONI et al., 2007), mas ainda inviável na pratica 

(Figuras 1.8 e 1.9). Existe também o uso bastante especifico de enzimas e até 

bactérias, mas trata-se de outra abordagem, assim como, a limpeza a laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 -  Ilustração retirada do artigo “Nanomagnetic Sponges for Cleaning of Works of Art”, 
Langmuir, 2007, 23, 8681-8685. Aplicação de gel nanomagnetico em uma pintura afresco para 
testar a eficácia na remoção de Paraloid B72™. (a) área tratada com Paraloid B72™ e circulo 
indica a área que será tratada com o gel. (b) aplicação do gel. (c) área limpa depois da 
remoção do Paraloid  B72™. 

(a) (c) (b) 
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O objetivo desse trabalho é a obtenção de um filme adsorvente formado por uma 

matriz de celulose incorporada com sílica mesoporosa altamente ordenada do tipo 

SBA-15 para limpeza de superfícies policromadas, especificamente para remoção 

do verniz Paraloid B72™. 

Esse filme de adsorção proposto deve alcançar toda a superfície da camada 

pictórica, se acomodando na sua morfologia, dissolvendo e retirando a camada de 

proteção e/ou os poluentes adsorvidos, através de um solvente, sem o processo 

mecânico de abrasão e sem deixar resíduos por se tratar de um filme. O filme deve 

ser de fácil manuseio e aplicação e deve poder ser utilizado por qualquer 

restaurador em seu estúdio. Adicionalmente, a sílica é um excelente material para 

carregar (conter) os produtos de limpeza mantendo-os na superfície e evitando 

maiores complicações advindas da interação com a obra, como penetração e 

retenção desses materiais. Esse material é único e inovador e nunca foi feito antes. 

Para direcionar e facilitar o desenvolvimento dessa pesquisa foi elaborado um 

fluxograma com as etapas principais e sequencias para esta proposta de trabalho, 

Figura 1.10. 

 

Figura 1.9 – Ilustração retirada do artigo “Nanomagnetic 
Sponges for Cleaning of Works of Art”, Langmuir, 2007, 23, 
8681-8685. Sequencia ilustrando a remoção do gel nano 
magnético micro emulsionado da superfície de um mármore. 
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Figura 1.10 – Fluxograma de trabalho da pesquisa. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Como este é um trabalho interdisciplinar e será lido por pessoas de diferentes áreas, 

o capítulo 2 tem a finalidade de apresentar dados e/ou informações adicionais com o 

intuito de enriquecer ou facilitar a leitura. Com o mesmo intuito, o leitor encontrará 

algumas definições e/ou explicações entre parênteses ao lado de palavras ou 

termos específicos de áreas correlatas. 

 

2.1. DEFINIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL     

 

Se definirmos “cultura” como tudo aquilo que o homem criou ou transformou, 

podemos chamar de “patrimônio cultural” o conjunto de todas as manifestações de 

expressões tangíveis e intangíveis do ser humano. 

No âmbito das manifestações tangíveis temos o subconjunto representado pelo 

“patrimônio cultural material”. Este nada mais é do que “matéria intencionalmente 

trabalhada” pelo homem (RIZZO, 2008). 

 

2.2. NATUREZA DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL   

    

Como expressão material da atividade humana, os bens culturais podem ser de 

qualquer espécie. Desde que o homo habilis, há cerca de dois milhões de anos 

atrás, começou a pegar elementos da natureza e trabalhá-los para conferir-lhes 

outra forma, como a pedra lascada, até os dias de hoje com a utilização de materiais 

sintéticos para fabricação de utensílios ou objetos de arte; todo e qualquer tipo de 

matéria intencionalmente trabalhada é considerado bem cultural material ou tangível. 
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Fósseis e restos mortais de seres vivos também são documentos históricos e 

evidentemente devem ser conservados, mas não são considerados patrimônio 

cultural, pois não são produtos da transformação humana intencional. 

Entretanto, durante a história da humanidade desde o homo habilis até os nossos 

dias, alguns materiais foram preferidos a outros em determinadas formas de 

expressão, períodos ou regiões geográficas. No universo da arte, por exemplo, as 

obras foram se modificando através dos tempos, tanto do ponto de vista material e 

tecnológico como do ponto de vista estético.  A forma de expressão artística varia no 

tempo e no espaço e está subordinada à cultura, ao conhecimento, à tecnologia e 

aos materiais disponíveis na época (RIZZO, 2008). 

 

2.3. DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL      

 

O patrimônio cultural material está sujeito às degradações físicas, químicas e 

biológicas. Os bens culturais são sensíveis às alterações do meio ambiente.  Com 

as variações de umidade relativa e temperatura, a estrutura da obra pode dilatar e 

contrair, como por exemplo, no caso de uma pintura sobre tela ou madeira. As fibras 

do tecido ou da madeira absorvem e liberam a umidade do ar, movimentando-se e 

causando danos à camada pictórica, como micro rachaduras, descolamento do 

suporte e até perda (THOMSON, 1986). Alguns materiais utilizados em pinturas 

como camada de proteção, vernizes, etc., podem amolecer em temperaturas 

próximas da sua Tg (temperatura de transição vítrea) e adsorver poluentes na sua 

superfície, impedindo a perfeita apreciação da arte ou degradando-a. 

A superfície da obra reage principalmente com o oxigênio do ar, mas também com 

outras substâncias presentes na atmosfera, como por exemplo, o sulfeto de 
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hidrogênio. Numa pintura a óleo sobre tela feita antes do século XIX,  o artista 

certamente utilizou “branco de chumbo” que é hidróxi carbonato de chumbo 

[PbCO3·Pb(OH)2], pois os outros brancos normalmente utilizados, branco de zinco 

(óxido de zinco) e de titânio (dióxido de titânio), só apareceram em 1834 e 1918, 

respectivamente. Se não estiver isolada do ar, com um verniz de proteção, a pintura 

que contiver este pigmento reagirá com o sulfeto de hidrogênio proveniente da 

decomposição de plantas e animais, resultando em sulfeto de chumbo, que 

apresenta uma cor cinza escuro, quase preto, modificando a obra (WEAVER et 

al.,1987). A Equação de Reação 1 ilustra a reação química que ocorre.  

 

 

 

 

As obras que se encontram ao ar livre estão sujeitas às intempéries, à poluição e 

seus subprodutos. Por exemplo: o dióxido de enxofre liberado na queima dos 

combustíveis pelos carros e fábricas reage com o oxigênio do ar formando trióxido 

de enxofre (Equação de Reação 2), que por sua vez reage com a água da chuva 

originando a chuva ácida, que neste caso é ácido sulfúrico diluído (Equação de 

Reação 3). A chuva ácida ao cair sobre esculturas de mármore compostas 

basicamente por carbonato de cálcio, pode reagir parcialmente formando os 

hidrogenossais (Equação de Reação 4), que são solúveis, ou ainda pode 

transformar completamente o carbonato de cálcio em sulfato (Equação de Reação 

5). O CaSO4 é parcialmente solúvel em água e é arrastado lentamente pela ação 

mecânica da própria chuva (RIZZO, 2008).  

 

PbCO3·Pb(OH)2  +  2 H2S → 2 PbS  +  CO2 +  3 H2O    (1)
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 2.4. IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL   

 

O patrimônio cultural material - matéria intencionalmente trabalhada pelo homem - é 

no mínimo um documento histórico de uma época, podendo ser ainda, no caso de 

obras de arte, o representante único de uma expressão artística. A importância de 

preservá-lo, portanto, é evidente: como documento histórico ele carrega informações 

sobre a trajetória do homem, seus hábitos, suas crenças, seus medos, a forma de 

interação com os outros e com a natureza; sua forma de subsistência e organização 

social, as rotas de comércio, etc. Conhecendo o passado, podemos compreender o 

presente e até inferir sobre o futuro (RIZZO, 2008). 

A preservação ou conservação e restauração de bens culturais é uma atividade multi 

e interdisciplinar, se situa numa interface que não apenas tange, mas intercepta 

universos de outras atividades correlatas (RIZZO, 2005). 

O patrimônio cultural material é constituído por matéria, portanto, para preservá-lo é 

preciso conhecê-lo a nível atômico e molecular. É preciso conhecer a fundo as 

espécies com que ele foi feito e como elas se comportam – isto é: como reagem 

umas em relação às outras, através do tempo, com o meio ambiente, etc., em outras 

palavras, seus mecanismos de reação. É preciso conhecer ainda os produtos e os 

SO2 + 1/2 O2 → SO3                                                  (2) 

SO3 + H2O → H2SO4                                                 (3) 

   2 H2SO4  +  2 CaCO3 → Ca(HSO4)2  +  Ca(HCO3)2    (4) 

   H2SO4  +  CaCO3 → CaSO4  +  CO2  +  H2O            (5) 
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meios de que se dispõe para atuar interferindo nestes processos, seja prevenindo, 

retardando ou restaurando os processos de deterioração (RIZZO, 2008).  

O estudo da degradação de materiais constitutivos de obras de arte tem recebido 

muita atenção do ponto de vista científico no último século. Do ponto de vista 

químico e físico-químico trata-se de um sistema complexo, em cujas interfaces 

ocorrem modificações contínuas ao longo do tempo. Muitos estudos têm simulado o 

envelhecimento artificial e acelerado destes materiais constitutivos, no intuito de 

assim inferir sobre o envelhecimento e conservação de obras de arte. Este enfoque, 

entretanto, utiliza os materiais isoladamente, perdendo então informação crucial 

advinda do contexto, dos efeitos na própria obra (RIZZO, 2008). 

Dentre os materiais mais estudados podemos citar os vernizes, que por recobrirem a 

obra apresentam efeitos diretos na sua visualização, pois ao envelhecerem se 

modificam, podendo amarelecer e interferir na leitura da obra, obscurecendo-a, além 

de tornarem-se quebradiços e cada vez menos solúveis (DOELEN, 2002); ou ainda 

podendo sofrer alterações temporárias como o amolecimento se submetidos à 

temperaturas próximas à sua Tg, adsorvendo partículas suspensas no ar na sua 

superfície e modificando a aparência da obra. 

 

2.5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE 
PINTURAS     

       

2.5.1. ESTRUTURA FÍSICA DA PINTURA 
 

A Figura 2.1 representa o esquema de um corte estratigráfico de uma pintura de 

cavalete. 
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2.5.1.1. SUPORTE 
 

Entende-se por suporte o material ou sistema sobre o qual é feita a pintura. Este 

sistema pode ser rígido, como madeira, metal, parede, etc. ou flexível, como tecido, 

papel, pergaminho, etc. 

 

2.5.1.2. CAMADA PICTÓRICA 
 

Entende-se por camada pictórica o estrato composto pelas sucessivas camadas que 

compõe a pintura, as quais se encontram sobre o suporte.  

   

2.5.1.2.1. ENCOLAGEM 
 

A encolagem nem sempre está presente. É uma camada de cola, geralmente  de 

proteína animal, que algumas vezes é aplicada imediatamente acima do suporte e 

antes da base de preparação. Ela serve para fechar os poros da madeira ou os vãos 

da trama do tecido. 

 

Figura 2.1 – Esquema de corte estratigráfico de uma pintura de cavalete. Adaptado do 
livro “Laser Cleaning in Conservation”, de Martin Cooper. 

 
POLUENTES

VERNIZ 
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IMPRIMAÇÃO

TELA
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VELATURA

CAMADA
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PROTEÇÃO

ENCOLAGEM
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2.5.1.2.2. IMPRIMAÇÃO 
 

A base de preparação ou imprimação é uma camada que consiste geralmente de 

uma mistura de cola animal com gesso crê, o qual nada mais é do que carbonato de 

cálcio. Hoje em dia também pode ser comprada pronta, feita à base de resinas 

sintéticas e cargas. Ela tem o objetivo de nivelar o suporte tirando as irregularidades, 

e, normalmente, é sobre ela que o artista traça o desenho, à carvão ou grafite, da 

composição que irá pintar. 

 

2.5.1.2.3. SUCESSIVAS CAMADAS DE TINTA 
 

As sucessivas camadas de tinta formam a pintura em si. A tinta é composta 

basicamente de um ligante (óleo, tempera, resinas acrílicas, alquídicas, etc.) e 

pigmentos, podendo ainda ter cargas e aditivos na sua formulação. 

 

2.5.1.2.4. VELATURA 
 

A velatura é uma camada que pode existir ou não. Ela consiste numa mistura de 

verniz com pigmentos. É aplicada, na maioria das vezes, sobre os panejamentos 

(pinturas representando tecidos) ou carnações (pinturas de pele – mãos, rostos, 

etc.). Tem um efeito translúcido. 

 

2.5.2. CAMADA DE PROTEÇÃO 
 

Sobre a camada pictórica o artista pode aplicar ou não uma camada de proteção. 

Esta camada de proteção geralmente é um verniz ou uma cera, ou uma mistura 
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deles,  e serve para isolar a pintura do ar além de lhe proporcionar características 

especiais como brilho, profundidade, etc. 

 

2.5.3. TIPOS DE ALTERAÇÕES QUE OCORREM NA PINTURA 
 

2.5.3.1. MOVIMENTAÇÃO DO SUPORTE 
 

Os suportes (tela ou madeira) são higroscópicos e se movimentam com a variação 

de umidade relativa do ar e temperatura, contraindo-se e dilatando-se. Os suportes 

de metal também se movimentam com a variação de temperatura, mas esta 

movimentação é insignificante para a pintura. 

 

2.5.3.2. CRAQUELAMENTO (MICRO FISSURAMENTO) DA CAMADA PICTÓRICA 
 

A camada pictórica em geral não acompanha a movimentação do suporte e se 

quebra em fraturas pequenas, cujo padrão é determinado pelo tipo de suporte, por 

exemplo: quadriculado para telas e círculos concêntricos para madeira. Este tipo de 

fratura padronizada é chamada “craquelamento”. A palavra vem do termo em inglês 

“crackle”, o qual significa quebradiço e ficou incorporada no jargão de restauro. 

 

2.5.3.3. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES DA SUPERFÍCIE  
 

2.5.3.3.1. ADSORÇÃO DE POLUENTES 
 

Uma grande quantidade de poluentes, como fumaça, gordura, pó, perda de pele, 

etc., fica adsorvida sobre a superfície da camada pictórica. Se esta tiver uma 

camada de proteção estes poluentes ficarão sobre esta camada. Estas substâncias 

obscurecem a obra. 
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 2.5.3.3.2. OXIDAÇÃO DA CAMADA DE PROTEÇÃO 
 

As camadas de proteção geralmente utilizadas nas obras antigas consistem de 

vernizes feitos com resinas naturais, tipo damar, mastique, copal, etc. Este tipo de 

material reage com o oxigênio do ar e fica amarelecido escurecendo a obra. 

Atualmente utilizam-se vernizes feitos com resinas sintéticas, tipo acrílica, cetônica, 

etc., as quais não oxidam. Entretanto, é necessário, ficar atento às outras 

características das resinas, como permeabilidade a gases, ponto de transição vítrea, 

etc. 

2.6. ALGUNS TIPOS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADOS EM CONSERVAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO DE PINTURAS DE CAVALETE 

 

2.6. 1. FIXAÇÃO DA CAMADA PICTÓRICA EM DESCOLAMENTO NO SUPORTE 
 

Com a movimentação do suporte e consequente craquelamento da camada pictórica 

a mesma pode se descolar e até se perder. Um dos primeiros procedimentos neste 

caso é a re-fixação da camada no suporte por meio de adesivos apropriados. 

 

2.6.2. LIMPEZA DA CAMADA PICTÓRICA 
 

De um modo geral, a limpeza de superfícies policromadas consiste na retirada de 

uma ou mais camadas originais ou não que estão de alguma forma impedindo ou 

dificultando a perfeita apreciação da obra. Pode ser um verniz de proteção aplicado 

originalmente pelo artista, mas que sofreu alterações no decorrer do tempo (Figura 

2.2), pode ser sujidade aderida a superfície (Figura 2.3), pode ser a colonização ou o 

subproduto de algum micro-organismo (Figura 2.4), pode ser alguma eflorescência 

do suporte ou dos próprios materiais originais (Figura 2.5), intervenções anteriores 
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inadequadas, como adição de massas, repinturas  (Figura 2.6), ou ainda um 

conjunto desses fatores, e, outros. Qualquer que seja o caso, para a realização do 

procedimento de limpeza, tem-se que levar em conta alguns fatores: 

1 – Composição da obra em si, 

2 – Composição da(s) camada(s) que se quer retirar, 

3 – Produto(s) que remova(m) somente a camada que se quer retirar sem afetar as 

camadas subjacentes, 

4 – Metodologia a ser utilizada para não abrasonar a obra ou deixar resquícios de 

produtos. 

5 – Outros intrínsecos à obra. 

O acúmulo de poluentes sobre a camada pictórica assim como o escurecimento do 

verniz devido à oxidação modificam a sua aparência e impedem a perfeita 

apreciação da obra, com seus detalhes e nuances de cores (Figura 2.7). 

A limpeza da camada pictórica consiste na retirada destas camadas de poluentes 

e/ou vernizes oxidados.  
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(b) 

(a) 

 

(a) 

 

(b) 

 

(a) 

Figura 2.2 – Obra “Anunciação", de autoria de Fredrik Westin, séc. XIX, antes do restauro, 
com sobreposição de fotos dos detalhes  da limpeza, remoção de verniz oxidado, do rosto 
do anjo (a) e do rosto da virgem (b). 

 

(b) 

 

(a) 
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Figura 2.3 - Pintura mural da Capela do Santíssimo do Mosteiro de São Bento de SP, de  
autoria do monge beneditino D. Adalberto Gressnicht, séc. XIX, durante o restauro, 
mostrando a limpeza, remoção de poluentes adsorvidos. 

 

Figura 2.4 – Detalhe da obra “Fuga para o Egito”, atribuída à Leonardo Flores, séc. 
XVII, antes do restauro (limpeza), com sobreposição de foto do detalhe  da colônia de 
microrganismos (a). 

 

(a)
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Figura 2.5 -  Pintura mural da Igreja Imaculada Conceição de SP, de  autoria dos 
irmãos Pietro e Ulderico Gentili, séc. XX, antes (a) e depois (b)  restauro, com 
sobreposição de foto mostrando a limpeza, durante o restauro (c), remoção de 
eflorescência salina. 

 

   

 

(a) (b)  

(c) 

Figura 2.6 – Parte central do tríptico” Fundação da Vila de Santos”, de Benedicto 
Calixto, séc. XX, depois do restauro, com sobreposição de foto do detalhe da  limpeza, 
remoção de repintura (a). 

 

 

 

(a) 
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Figura 2.7 – Detalhe da obra italiana “Isaú e Jacó” (cena bíblica), de autor desconhecido, século 
XVII. Antes da limpeza (a), durante a limpeza (b) e depois da limpeza (c). 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Obs.: Todas as obras apresentadas nesse item  foram conservadas e/ou restauradas 
pela autora desta tese.  
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2.6.2.1. RETIRADA DOS POLUENTES ADSORVIDOS 

 

A remoção dos poluentes geralmente é feita por sistemas aquosos com surfatantes 

ou solventes adequados. 

 

2.6.2.2. RETIRADA DO VERNIZ OXIDADO 
 

Para a remoção de um filme de verniz aplicado sobre uma superfície é necessária a 

sua dissolução em solventes ou sistemas de solventes apropriados. O item 2.7 

resume os procedimentos utilizados ate hoje. 

 

2.7. BREVE HISTÓRIA DO RESTAURO COM RELAÇÃO À LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES  POLICROMADAS     

 

No decorrer da historia do restauro diferentes formas de limpeza foram utilizadas. 

Desde o renascimento a ideia de manter a obra “limpa” e com as cores vivas esteve 

presente. Naquela época, até recentemente no século XIX, utilizava-se, entre outros, 

o recurso da “pseudo-limpeza”, que consistia na repintura total ou parcial da obra 

com a intenção de refresca-la ou renova-la, dando o “aspecto de limpeza” 

(SITWELL, 1998). Mais tarde passou-se a fazer a limpeza propriamente dita das 

obras, com a remoção de adições, sujidades e vernizes oxidados (Figura 2.8). 

Foram utilizados desde receitas caseiras como cebola, batata e saliva, até solventes 

orgânicos. 
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Vários cientistas teóricos e/ou práticos trouxeram contribuições para a área, como 

por exemplo: os pioneiros M. Faraday, C. Eastakle, G. Stout, A. Laurie, J. 

Rutherford....., J. H. Hildebrand,  R. L. Scott, e depois C. M. Hansen, que 

pesquisaram os parâmetros de solubilidade dos solventes ; J. P. Teas, que montou 

um diagrama a partir desses parâmetros, o qual ainda é largamente utilizado pelos 

restauradores juntamente com o diagrama dos solutos, tanto que os cientistas  M. 

Coladonato e P. Scarpiti  criaram um aplicativo, que pode ser utilizado na internet 

 

Figura 2.8 – “Retrato de Jan van Dijk”, 1754, pintado por Jan ten 
Compe. Entre 1746 e 1766 a cidade de Amsterdam fez 
numerosos pagamentos à van Dijk pela  limpeza e restauração de 
pinturas do município. Foto retirada do site do Instituto Getty.  
http://www.getty.edu  
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“Triângulo de solubilidade interativo”. E ainda, B. Rabin, C. Keck, P. Cremonesi, R. 

Feller, L. Masschelein-Kleiner, G. Torraca e outros tantos que estudaram a utilização 

dos solventes na limpeza de bens culturais. O grande cientista R. C. Wolbers, que 

revolucionou a área e trouxe uma enorme contribuição com a introdução do uso de 

sistemas aquosos como géis, emulsões e enzimas; C. Stavroudis, que desenvolveu 

um programa para melhor entendimento e utilização dos novos sistemas, o cientista 

P. Baglioni e sua equipe com as nano esponjas magnéticas, P. Bosch e sua equipe 

com testes com bactérias para remoção de eflorescências salinas, K.  Hempel, J. 

Asmus, M. Cooper e outros com a remoção mecânica a laser e tantos mais, não 

menos importantes, mas que infelizmente não caberia nesse texto.  

A teoria dos parâmetros de solubilidade baseia-se no fato de que substancias que 

tem o mesmo tipo de força de atração entre suas partículas (átomos ou moléculas), 

ao entrarem em contato se ligam umas com as outras indiscriminadamente, como, 

por exemplo, solventes e solutos, formando uma solução.  

O conceito de parâmetro de solubilidade relacionando a energia interna dos 

solventes  e solutos foi proposto pela primeira vez por Hildebrand em 1916, e 

formalizado por Hildebrand e Scott em 1950 (HILDEBRANDT, 1950). A pressão 

interna é a energia requerida para vaporizar 1 cm³ de uma substância. J. H. 

Hildebrand propôs que moléculas com pressões internas semelhantes se atrairiam e 

interagiriam entre si. A densidade de energia coesiva (CED) descreve essa pressão 

interna e pode ser calculada a partir de algumas propriedades físicas. A teoria da 

solubilidade prediz que a dissolução de um soluto ocorrerá em um solvente ou 

sistema de solventes com valores similares de CED. O parâmetro de solubilidade de 

Hildebrand está baseado na força total de Van der Waals. 
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C. M.  Hansen ampliou o conceito de Hildebrand, para ele a energia total de coesão 

de um liquido pode ser dividida em três partes tanto experimentalmente como por 

calculo (HANSEN, 1967). São elas: interações apolares (ED, onde D vem de forças 

de dispersão), interações polares do tipo dipolo-dipolo permanente (EP, onde P vem 

de forças polares), e, interações polares, do tipo dipolo-dipolo com ponte de 

hidrogênio (EH, onde H vem de hidrogênio). A Equação 6 representa o enunciado 

acima. A Equação 7 descreve a energia total de coesão de um liquido. Pode ser 

medida experimentalmente determinando-se a energia necessária para evaporar um 

liquido, quebrando todas as forças de adesão no processo. 

 

 

 

 

Onde ∆H é o calor latente de vaporização, R é a constante universal dos gases, e T 

é a temperatura absoluta (HANSEN, 2004). 

Dividindo-se a Equação 6 pelo volume molar V temos os parâmetros de solubilidade 

de Hansen (Equação 9). 

 

 

 

 

 

A energia de coesão total dividida pelo volume molar é a CED total. A raiz quadrada 

dela é o parâmetro de solubilidade total de Hildebrand (δ) (HANSEN, 2004). 

E = ED + EP + EH (6) 

E = ∆H - RT (7) 

E 
V 

ED 
V 

EP 
V 

EH 
V = + + (8) 

δ²  =  (δD)²  +  (δP)²  +  (δH)² (9) 
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As propriedades de solubilidade podem ser convenientemente visualizadas numa 

esfera que representa o soluto de acordo com os parâmetros. Os solventes que 

estiverem dentro da esfera solubilizarão aquele soluto (Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. P. Teas fez um diagrama, que é uma representação bidimensional do gráfico 

tridimensional de localização espacial dos pontos que representam os solventes 

(Figura 2.10). Esse diagrama foi muito útil para os restauradores, pois, através dele 

em conjunto com o diagrama dos solutos (Figura 2.11), é possível fazer a verificação 

de quais solventes e/ou misturas de solventes são indicados para dissolver 

 

Figura 2.9 – Esfera de solubilidade de um soluto. Nos três eixos se pode ver os parâmetros 
de solubilidade. Adaptado do livro “Solventes Industriais”, da Rhodia,1984. 
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determinado soluto, e portanto, para a limpeza de superfícies policromadas em 

obras de arte. 

Figura 2.10 – Diagrama de Teas baseado nos parâmetros de solubilidade de Hildebrandt. Onde Fd – 
forças de dispersão ou Vander Waals, Fp – forças polares (dipolo-dipolo) e Fh – forças polares com 
ponte de hidrogênio. Cada numero dentro do diagrama representa um solvente. Adaptado do texto 
“Solubility and solvents for conservation problems” de  Giorgio Torraca, ICCROM (1975). 
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Figura 2.11 – Diagrama de solubilidade dos solutos mais comuns encontrados em pinturas antigas. 
Onde Fd – forças de dispersão ou Vander Waals, Fp – forças polares (dipolo-dipolo) e Fh – forças 
polares com ponte de hidrogênio. Adaptado do texto “Del Triángulo de Teas a un Test de Solubilidad” 
de Federico Eisner. 

 

Proteínas, polissacarídeos 
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Resinas 
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A Figura 2.12 ilustra a pagina do programa criado pelos cientistas italianos M. 

Coladonato e P. Scarpiti  onde se pode interagir com o diagrama de Teas na busca 

por um solvente ideal para determinada limpeza. O diagrama de Teas, nada mais é 

do que a representação bidimensional das regiões no espaço representativas das 

áreas de solubilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a intenção de aprimorar os métodos de limpeza de pinturas de cavalete o Prof. 

R. C. Wolbers, baseado no uso da saliva para limpeza, desenvolveu nos anos 80 um 

método que utiliza sistemas de géis e emulsões para limpeza. Nestes sistemas, os 

solventes, surfatantes, tampões, etc. ficam dispersos em espessantes e são 

aplicados sobre a camada pictórica e agem sobre ela dissolvendo o que se deseja. 

 

Figura 2.12 – Fotografia da pagina da internet com o programa “Triangulo de solubilidade 
interativo” criado pelos cientistas Maurizio Coladonato e Paolo Scarpiti . 
http://www.icr.beniculturali.it/flash/progetti/TriSolv/TriSolv.html 
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Eles não evaporam por estarem nestes sistemas e são removidos (enxaguados) 

com solventes apropriados depois de determinado tempo. Este método funciona 

muito bem, pois atinge todos os pontos da morfologia da pintura por igual, sua ação 

pode ser controlada pelo tempo de aplicação e não há problemas para a saúde do 

restaurador pois não há evaporação dos solventes. Entretanto, por terem alta 

viscosidade, estes sistemas são difíceis de serem removidos completamente da 

camada pictórica, ficando resíduos nas reentrâncias da textura e dos craquelês, 

podendo desencadear reações indesejadas a longo prazo. Toda a discussão sobre a 

questão residual na limpeza com tratamentos aquosos pode ser vista em DORGE, 

Ed., 2004. 

A Figura 2.13  ilustra a pagina do programa MCP (Modular Cleaning Program), que 

agrega os conceitos de limpeza tradicional com os novos conceitos introduzidos por 

R. C. Wolbers4. 

 

 

                                                 
4 Todo o conteúdo do programa foi traduzido para o português por Marcia Rizzo, a pedido do autor, 
para ser disponibilizado na rede e melhor utilizado nos países de língua portuguesa. 

Figura 2.13 – Fotografia da pagina do programa “Modular Cleaning Program” criado pelo 
cientista e restaurador Chris Stavroudis. 
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2.8. RESINA PARALOID B72™  

 

A Imperial Chemical Industries (ICI) foi a primeira a produzir a resina acrílica nos 

anos 30 com o nome comercial de Perspex. O Paraloid B72™ foi introduzido mais 

tarde pela Rohm and Haas. Ele é um copolímero composto por 32,0% de metacrilato 

(MA) (Figura 2.14-a),  65,8% de etil metacrilato (EMA) (Figura 2.14-b),  e ainda 2,2 % 

de butil metacrilato (BMA) (Figura 2.14-c) (CHIANTORE; LAZARRI, 2000). Por tratar-

se de polímero termoplástico, portanto reversível, que forma filmes claros e flexíveis, 

tem sido muito utilizado pelos restauradores para diversas finalidades: adesivo de 

consolidação, verniz, veiculo para retoque, etc.  

Figura 2.14 – (a) Formula estrutural do monômero MA  - metacrilato (C4H6O2); (b) Formula estrutural 
do monômero  EMA – etil metacrilato (C6H10O2); (c)  Formula estrutural do monômero BMA – butil 
metacrilato (C8H14O2). 

(a) 

(b) 

(c) 
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De acordo a ficha técnica da Rohm and Haas, o Paraloid B72™ tem as seguintes 

propriedades típicas (Tabela 2.1):  

 

Tabela 2.1 – Propriedades típicas do Paraloid B72™ 

PROPRIEDADES TÍPICAS 

Forma física pelotas 

Densidade a 25ºC  1,13kg/L 

Tg  40ºC 

Dureza do filme  10 a 11 KHN5 

Composição química EMA copolímero 

 

Ainda, de acordo com a ficha técnica ele é facilmente dissolvido em hidrocarbonetos 

aromáticos, assim como numa grande variedade de ésteres e cetonas. 

Os parâmetros de solubilidade do Paraloid B72™ são: δD = 17,6; δP = 7,4; δH = 5,6 

(HANSEN, 2007). 

 
 

 

 

 

                                                 
5 O número de dureza Knoop (KHN) é a razão entre a carga aplicada no endentador P (kgf) e a área 
projetada não recuperada A (mm2), 

KNH = F/A = F/CL² 
Onde: F = é a carga aplicada em kgf; A = é a projeção da área não recuperada da endentação em 
mm2; L = é o comprimento medido da diagonal maior da endentação em mm; C = 0.07028 = é a 
constante do endentador , relacionando a área projetada da endentação ao quadrado do 
comprimento da diagonal maior. O endentador Knoop é um diamante em forma piramidal. Podem ser 
usadas tabelas contendo os valores já conhecidos da dureza Knoop. 
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2.9.  ADSORÇÃO – DEFINIÇÃO 

 

A adsorção é o fenômeno pelo qual substancias gasosas, liquidas ou solidas aderem 

a  superfície de certos corpos  sólidos ou líquidos sem que haja formação de 

compostos químicos. É um fenômeno de superfície. No caso dos gases, a 

quantidade de gás adsorvido aumenta com a superfície do adsorvente. 

Existem dois tipos de adsorção. A física, onde as moléculas se acumulam  num 

solido sem nenhuma ligação fixa. Essa capa pode ter a espessura de 20 a 100 

diâmetros moleculares. E a química, onde existe interação entre o adsorvente e o 

adsorvido. Essa capa é monomolecular. 

No caso dos líquidos a adsorção é essencialmente química e a capa adsorvida é 

monomolecular. Quando uma solução entra em contato com um adsorvente, a 

concentração da solução muda. A capacidade de adsorção dos constituintes pode 

ser diferente e a composição da capa adsorvida não é necessariamente a mesma 

que  na solução (MASSCHELEIN-KLEINER, 2004) 

 

2.10. MATERIAIS POROSOS  

 

Os materiais porosos são classificados pela União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) segundo o tamanho de seus poros em: microporosos (˂ 2 nm), 

mesoporosos (2 – 50 nm) e macroporosos (˃ 50 nm) [Ciesla et al.6 (1999 apud 

                                                 
6 CIESLA, U.; SCHÜTH, F. Ordered mesoporous materials. Microporous and Mesoporous 
Materials, v. 27, p. 131-149, 1999. 
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MAGALHÃES,  2011) e Silva7 (2003 apud MAGALHÃES,  2011)]. Em virtude de 

suas altas áreas superficiais, esses materiais são utilizados como adsorventes, 

catalisadores e suportes catalíticos. Um material poroso ideal tem alta área 

superficial, grande volume de poro, alta pureza, alta estabilidade térmica, 

hidrotérmica e mecânica, estreita distribuição de tamanho de poros para que possa 

ser utilizado em catalise de forma seletiva, e, tamanho de partícula adequado às 

necessidades  [Ciesla et al. (1999 apud MAGALHÃES,  2011) e Silva (2003 apud 

MAGALHÃES,  2011)].  

As zeolitas são sólidos microporosos com estrutura cristalina, que apresentam 

excelentes propriedades catalíticas devido à rede cristalina de aluminosilicatos. 

Entretanto suas aplicações são limitadas em virtude do pequeno tamanho de seus 

poros (1,2 nm). Os sólidos com poros maiores são encontrados em vidros e géis 

porosos, entretanto possuem sistemas desordenados com ampla distribuição de 

tamanho de poros [Ciesla et al. (1999 apud MAGALHÃES,  2011); Silva (2003 apud 

MAGALHÃES,  2011) e Kresge et al.8 (1992 apud MAGALHÃES, 2011]. 

 

2.10.1. SÍLICAS MESOPOROSAS ALTAMENTE ORDENADAS 
 

Nos anos 90, os pesquisadores da Mobil Oil Corporation partiram da mesma 

metodologia de síntese usada nos anos 70, para sintetizar zeolitas altamente 

seletivas no formato, com um agente direcionador de estrutura, e chegaram a uma 

                                                 
7 SILVA, L.C.C. Síntese, caracterização e potenciais aplicações de materiais nanoporosos 
altamente ordenados, 2003. Tese (Doutorado) - Instituto de Química da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2007. 

8 KRESGE, C.T.; LEONOWICZ, M.E.; ROTH, W.J.; VARTULI, J.C.; BECK, J.S. Ordered 
mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid crystal template mechanism. Nature, v. 
359, p. 710-712, 1992. 
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nova família de peneiras moleculares denominadas M41S.  A descoberta desses 

materiais empregando surfatantes iônicos como direcionadores de estrutura foi um 

marco na síntese de materiais porosos, promovendo uma ampliação das estruturas 

microporosas ordenadas das zeolitas e zeotipos para a faixa de mesoporos (2 – 50 

nm). Essa nova família de peneiras moleculares é formada por silicatos e 

aluminosilicatos porosos com tamanho de poros entre 2 e 10 nm e áreas superficiais 

extremamente altas (≥ 1000m²g-¹), tornando esses materiais alvos de muitos 

estudos nos anos seguintes [Silva (2003 apud MAGALHÃES,  2011) e Kresge et al. 

(1992 apud MAGALHÃES, 2011]. 

Em 1998 foi sintetizada outra família de sílicas mesosporosas altamente ordenadas, 

denominada Santa Barbara Amorfa (SBA) empregando surfatantes oligoméricos 

não-iônicos de poli (óxido etileno) (PEO) e copolímeros bloco de poli (óxido de 

alquileno) como agentes direcionadores de estruturas ou moldes, em meio ácido. 

Esses novos materiais com tamanhos de poros entre 2 e 30 nm foram identificados 

como estruturas cúbicas (SBA-11), hexagonal 3D (SBA-12), hexagonal (SBA-15) e 

cúbica em forma de gaiola (SBA-16) (ZHAO et al., 1998). 

As sílicas mesoporosas altamente ordenadas (SMAOs) têm sido objeto de um 

número crescente de estudos em aplicações distintas. 

 

2.10.2. SÍNTESE E MECANISMO DE FORMAÇÃO DE MATERIAIS 
MESOPOROSOS 
 

De um modo geral os silicatos mesoporosos são formados a partir de uma fonte de 

sílica, um surfatante e um solvente misturados em determinadas quantidades. 

Outros reagentes que podem ser usados são: ácidos, bases, sais, agentes 

dilatadores e co-solventes. Dependendo das condições de síntese podem-se obter 
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diferentes materiais [Ciesla et al. (1999 apud MAGALHÃES,  2011); Silva (2003 

apud MAGALHÃES,  2011)]. As moléculas orgânicas anfifílicas (surfatantes) 

funcionam como moldes para formar um compósito orgânico-inorgânico ordenado. O 

surfatante é removido por meio da calcinação, restando a estrutura porosa do 

silicato ) [Ciesla et al. (1999 apud MAGALHÃES,  2011); Silva (2003 apud 

MAGALHÃES,  2011)]. Entretanto, diferentemente das zeolitas, os moldes não são 

moléculas orgânicas simples, mas sim moléculas de surfatante liquido cristalino 

auto-agregadas. A formação do compósito orgânico-inorgânico é baseada em 

interações eletrostáticas entre os surfatantes carregados positivamente e as 

espécies de silicato carregadas negativamente) [Ciesla et al. (1999 apud 

MAGALHÃES,  2011); Silva (2003 apud MAGALHÃES,  2011)].  

Os cientistas da Mobil Oil Corporation propuseram o mecanismo do molde cristal 

liquido “liquid-crystal templating” (LCT), baseados na semelhança entre a morfologia 

dos silicatos da família M41S com as fases cristal liquido dos surfatantes em agua e 

a relação entre o tamanho de poro dos silicatos e o comprimento da cadeia 

carbônica do surfatante. Eles sugeriram dois caminhos mecanisticos: no primeiro a 

fase cristal liquido se forma antes que as espécies silicatos sejam adicionadas. O 

surfatante funciona como molde (template) para a formação da fase solida. No 

segundo, a organização cooperativa entre os ânions silicato e  os cátions do 

surfatante é a responsável pela produção dos tubos micelares que ao se 

desenvolverem formam a estrutura final da fase. A segunda rota é em geral a mais 

aceita pelos pesquisadores) [Ciesla et al. (1999 apud MAGALHÃES,  2011); 

Dongyuan et al.9 (1996 apud MAGALHÃES,  2011)]. 

                                                 
9 DONGYUAN, Z., GOLDFARB, D., Synthesis of lamellar mesostructures with nonamphiphilic 
mesogens as templates, Chem, Mater, v.8, p 2571-2578, 1996. 
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As sílicas mesoporosas altamente ordenadas, como MCM-41, MCM-48, FDU-1 e 

SBA-15, por exemplo, são sintetizadas a partir de moldes de surfatantes, conforme 

mostra o esquema abaixo, na Figura 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.16 mostra o diagrama de fase esquemático para o surfatante CTAB 

(Brometo de cetil trimetil amônio) em água, como exemplo. Dependendo da 

concentração do surfatante em agua e da temperatura, o arranjo das moléculas se 

modifica, passando da solução ideal para a fase micelar, depois para cristal liquido 

de forma hexagonal, cubica e lamelar. A estrutura do surfatante determinará a 

estrutura organizada da sílica que se formara a sua volta. 

Figura 2.15 – Esquema geral de síntese das sílicas mesoporosas altamente ordenadas, como 
MCM-41, MCM-48, FDU-1 e SBA-15. Figura adaptada do artigo Vartuli, J. C. et. Al.; Molecular 
Sieves; Springer-Verlag: Berlin,1998; Vol. 1, p 97. 
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2.10.3. SÍLICA  MESOPOROSA SBA-15 
 

A sílica mesoporosa com estrutura hexagonal, SBA-15, Santa Barbara Amorfa10, 

escolhida para ser usada nesse trabalho, apresenta elevada área superficial (690-

1040 m2.g-1) e tamanho de poros usualmente em torno de 4,6 a 30nm, volume de 

poros de até 2,5 cm³.g-¹ e espessura de parede de 3,1 a 6,4 nm, sendo assim, um 

material apropriado para incorporar e liberar uma grande variedade de moléculas. 

Ela tornou-se, portanto, muito popular com potenciais aplicações que vão desde 

adsorção e catalise a nanotecnologia e biotecnologia.  A Figura 2.17 ilustra imagens 

de MEV da sílica. 

                                                 
10 A sílica SBA-15 tem esse nome porque foi descoberta na Universidade de Santa Barbara na 
California – USA. 
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Figura 2.16 - Diagrama de fase esquemático para CTAB (Brometo de cetil trimetil amônio) em 
água. Figura adaptada do artigo Adv. Mater. 1999, 11 (7) 579. 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.18 ilustra a representação esquemática da estrutura da sílica SBA-15.  

 

Figura 2.17 - Imagens de microscopia eletrônica da SBA-15. (a) Imagens 
de MEV e MET (b) na direção do eixo do poro (c) na direção 
perpendicular ao eixo do poro. Figura adaptada do artigo:  Stucky  et al. 
Direct Syntheses of Ordered SBA-15 Mesoporous Silica Containing 
Sulfonic Acid Groups, Chem. Mater.: 2000, 12, 2448-2459. 
 

Figura 2.18 – Representação esquemática da estrutura da sílica SBA-15. (a) 
parede interna do poro e (b) parede externa do poro. 

 

(a) 

(b) 
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2.11.  CONFECÇÃO DE PAPEL – MÉTODO ARTESANAL 

 

2.11.1. HISTORIA DO PAPEL 
 

O primeiro papel da história nasceu devido empenho de um imperador chinês, no 

ano de 105 d.C. Ele designou a importante tarefa de desenvolver um material sobre 

o qual se pudesse expressar graficamente à um funcionário seu: Tsai-Lun.  Tsai-Lun 

partiu de experiências realizadas com a seda trezentos anos antes e depois de 

experimentar com todo o tipo de fibras obteve o método mais adequado para a 

confecção de uma folha de fácil fabricação.  

A partir daí o processo de fabricação do papel foi se adaptando às necessidades e 

às diferentes realidades ao longo do tempo. Em cada lugar a sua composição, 

elaboração ou tratamento variaram. As mudanças mais importantes foram: a 

utilização do trapo reciclado como base material para fabricação do papel, no séc. 

VIII, pelos árabes; a invenção da imprensa por Gutemberg (1450), que fez surgir a 

procura em grande escala do papel em todo o mundo; a invenção da pia holandesa 

(cerca de 1670), um pratico moinho de cilindros para preparar a polpa 

controladamente; a maquina continua (1798) inventada por Louis Nicolas Robert e 

reformada pelos irmãos Fourdrinier; a desfribradora de madeira de Keller 

(1843).....todos esses inventos tornaram possível a fabricação do papel de maneira 

mais fácil e em grande escala. 

 

2.11.2. CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO PAPEL 
 

As propriedades de um papel são definidas por parâmetros de observação. 

Normalmente todo papel seja artesanal ou industrial tem as seguintes 

características: nome (“ingres”, “archés”, etc.); composição (100% algodão, 50% 
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kraft + 50% eucalipto, etc.); uso (desenho, aquarela, decorativo, etc.); gramatura 

(90g, 120g, 360g, etc.), que significa g/m², mas é expressa somente em gramas; 

tamanho, definido em centímetros ou por nomes padrões (DIN A4, Couronne, 

Couquille, etc.); cor (cru, vermelho, tabaco, etc.); tipo de acabamento de superfície 

(vitela, ripado, gravado, acetinado, brilhante irregular, texturado, etc.); marca d’agua; 

propriedades especiais (direção da fibra, colas especiais, porosidade, cargas, 

materiais acrescentados, etc.); e, outras (opacidade, dureza, resistência, 

flexibilidade, impermeabilidade, etc.). 

 

2.11.3. PAPEL ARTESANAL 
 

O papel é considerado artesanal, ou feito à mão quando fabricado segundo o 

método tradicional, no qual o papeleiro produz as folhas uma a uma. 

A Figura 2.19 ilustra resumidamente os procedimentos utilizados no método 

tradicional de fazer papel. A pasta (conjunto de fibras de celulose), que pode ser 

comprada da indústria úmida ou seca, ou ainda ser preparada a partir da reciclagem 

de papeis, é colocada em suspensão aquosa e à ela são incorporados a cola, e, se 

necessário, outros aditivos, como carga, etc.  em seguida se submerge um molde 

(peneira) formado por duas partes (forma e contra-forma)  numa tina ou banheira, na 

qual se encontra a fibra em suspensão aquosa, tira-se o molde cheio com essa 

suspensão e espera-se que a agua escorra pelos orifícios da peneira. Depois de 

escorrida a agua, extrai-se a contra-forma do molde e coloca-se a folha molhada 

sobre um feltro. Cobre-se a folha com outro feltro e repete-se a operação quantas 

vezes se desejar, formando uma pilha uniforme que depois será prensada para 

retirar o excesso de agua. Em seguida separa-se as folhas uma a uma e põe-se 

para secar naturalmente ou forçadamente com a ajuda de um ventilador, etc.  
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Figura 2.19 – Sequencia resumida de passos para confecção do papel artesanal. (a) hidratação  
da pasta seca; (b) separação das fibras na pasta, na pia holandesa; (c) fibras em suspensão 
aquosa  na banheira, e, colocação da cola; (d) submersão do molde; (e) levantamento do molde 
e escoamento da agua através da peneira; (f) retirada da contra-forma da (g) forma;  (h) 
compactação  das folhas entre feltros na prensa; (i) secagem das folhas naturalmente. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

 

(i) 
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2.11.3.1. MATERIAIS E FERRAMENTAS 
 

A fabricação do papel artesanal não variou muito desde a origem até nossos dias. 

Abaixo está uma breve descrição dos materiais e ferramentas utilizados. 

A prensa é formada por dois elementos fundamentais: uma estrutura fixa onde é 

colocado o elemento que vai receber a pressão e uma móvel que exercerá a força. 

Embora a fibra na folha de papel seca já esteja entrelaçada naturalmente, prensa-la 

aumentará sua coesão. Ao reduzir a percentagem de agua através da pressão, 

também se elimina o ar e o espaço que existe entre cada fibra. Adicionalmente a 

prensa acelera o processo de desidratação da folha ao eliminar parte da agua. Ao 

sair da prensa a folha de papel tem cerca de 65 a 70% de agua, a qual deve ser 

eliminada pela secagem até chegar a aproximadamente 6%. 

A fabricação das pastas tem por objetivo a separação das fibras da estrutura na qual 

elas estão inseridas originalmente. A celulose nas plantas está rodeada de outras 

substancias.  Para fazer o papel é necessário separa-las do tecido vegetal.  As 

pastas classificam-se segundo o tratamento aplicado para fazer a separação das 

fibras: energia térmica, mecânica, química ou uma combinação delas. O artesão 

pode adquirir as pastas secas prensadas e reidrata-las, ou pode ainda preparar sua 

própria pasta a partir de outros papeis reciclando-os. 

A pia holandesa, também chamada de moinho de cilindros, desfibradora ou cilindro 

refinador é uma maquina onde se pode controlar o grau de pressão que recebe a 

fibra na formação da pasta.  

O molde é um utensilio que se destina a formação da folha de papel. É composto 

por um bastidor de madeira com uma malha ou peneira, denominado forma, e por 

um marco  também chamado de coberta, tampa ou contra-forma.  A forma é a parte 

do molde que retém a pasta de papel ao mesmo tempo que permite a drenagem da 

agua. A altura do marco determina a espessura da folha, pois é ele que retém a 

suspensão de agua e celulose no molde. 

A capacidade hidrofílica da celulose faz com que cada folha seja potencialmente 

uma esponja, preparada para absorver umidade e deformar-se. Para evitar esse 
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efeito e dar maior estabilidade e resistência ao papel aplicam-se colas. No encolado 

externo, processo mais antigo, a folha já formada era submersa numa solução com 

cola. Com o advento da pia holandesa, passou-se a utilizar o encolado interno, 

incorporando a cola na pasta durante a refinação das fibras, ou ainda, na banheira.  

As cargas são materiais que se acrescentam à pasta de celulose para melhorar 

certos aspectos referentes ao uso do papel. Podem ser de origem animal, vegetal ou 

mineral. As partículas das cargas são muito menores que as fibras, e, portanto, 

conseguem distribuir-se e alojar-se muito bem nos seus espaços vazios. A 

incorporação das cargas pode realizar-se também de forma interna ou externa como 

as colas. A incorporação interna é mais estável.  

 

2.11.4. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

2.11.4.1. AS FIBRAS 
 

O mundo vegetal é a principal fonte de fibras papeleiras, mas nem todas são iguais 

e nem todas as espécies nos proporcionam a mesma quantidade de fibras. Certas 

plantas nos oferecem uma excelente fibra, ótima para fazer papel com seus caules, 

outras com as cascas, outras com os frutos ou com as folhas. Entretanto, cada uma 

dessas fibras tem características diferentes: longas, curtas, largas, finas, grossas, 

duras, resistentes, porosas, etc. A Tabela 2.1 apresenta a classificação das fibras 

segundo sua origem.  

A composição química da fibra varia segundo o tipo de planta. No interior de uma 

planta, há variações, de acordo com a parte que se trate. No entanto, 

genericamente, podemos falar de uma composição que se classifica em dois 

grandes grupos: constituintes majoritários (lignina, celulose e semi-celulose) e 

constituintes minoritários (substancias minerais, proteicas, ácidos graxos, etc.). 
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Tabela 2.2 – Classificação das fibras segundo sua origem. 

FIBRAS DE ORIGEM VEGETAL 

A - FIBRAS DO FRUTO DE 
DICOTILODENOS 

B - FIBRAS DE TALOS C - FIBRAS DAS FOLHAS 

1 - Pelos de sementes:   
a) algodão  

1 - Fibras de madeiras  
a) Coníferas: pinheiros, 

abetos e ciprestes. 
b) Frondosas: eucalipto, 

tília, bétula, álamo, 
liquidambar 

1 – Folhas: abacá, sisal, pita, 
piteira, ananás 

2 - Vagens  
a) kapode  

2 –Fibras liberianas  
a) Arbustos e arvores: kozo, 

mitsumata, guampi 
b) Dicotiledoneas 

herbáceas: linho, 
cânhamo, juta, rami, 
kenaf. 

 

3 - Cascas de frutos  
a) coco  

3- Hastes vasculares de 
monocotiledôneas 

a) gramíneas ( palhas, 
canas, bambus) 

 

FIBRAS DE ORIGEM  ANIMAL 

A - SEDA B - LÃ, PELOS 
ESPECIAIS 

C - COURO D - SUBPRODUTO DE 
BACTÉRIAS 

FIBRAS DE ORIGEM  MINERAL 

A – ASBESTOS 

1 – Crisolito: silicato de magnésio 
2 – crodicolita: silicato de ferro 

FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS 

A - FIBRAS DE VIDRO B - FIBRAS CELULOSICAS 
C - FIBRAS NÃO 
CELULOSICAS 

 
1 -  Celulose regenerada: rayon, 
viscose, rayon cupramonio. 

1 – Fibra de base proteica 
 

 
2- Ésteres de celulose: rayon 
acetato (diacetato, triacetato) 

2 – fibras poliamidicas: Nylon 

 
2- Ésteres de celulose: 
carboximetilcelulose 

3 –Fibras polivinílicas: Hularon, 
Vynilal, Dynel 

  
4- Fibras poliacrilicas:  Orlon, 
Dralon, Acrilan, etc. 

  
5 – Fibras poliésteres: Tergal, 
Dracon, Terylen, etc. 

  
6 – Fibras poliolefínicas: 
Polietileno, polipropileno 
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A celulose é o esqueleto das células vegetais. A sua principal característica reside 

no fato de ser higroscópica.  

As semi-celuloses são polissacarídeos que formam  estruturas mais complexas que 

a celulose, algumas associadas a celulose, outras a lignina. Atuam como suporte 

para as microfibras da celulose na parede celular. 

A lignina é uma macro molécula, cuja a função é preencher os espaços 

intercelulares e paredes da fibra.  Dá rigidez e coesão, resistência à pressão e 

protege dos ataques microbianos. É hidrofóbica. 

Os extratos representam as substancias que se encontram em pequenas 

quantidades: minerais, proteicas, pécticas, ácidos graxos, fenóis, etc.  Não 

influenciam na estrutura da fibra, mas sim nos processos de obtenção da pasta. 

A Figura 2.20 representa a estrutura microscópica da celulose. Ela nos mostra um 

sistema de paredes capilares, composto por macro e micro fibras. A secção 

transversal de uma fibra mostra as seguintes  camadas: membrana média, que 

estabelece o enlace entre as fibras adjacentes; parede primaria, que se rompe 

durante a refinação, facilitando o acesso da agua as camadas mais internas da fibra, 

e fibrilação externa; e, parede secundaria, é formada por três camadas de 

microfibras, quase paralelas, entre as quais se localizam a lignina e as semi-

celuloses. 

O ângulo que formam as microfibras em relação ao eixo longitudinal da fibra é 

determinante no comportamento físico da fibra, e decisivo, também, na formação 

das características da folha de papel. A parte oca no interior denomina-se lúmen. 

O papel é hidrofílico, pois as fibras que o formam contém tubos com canais internos 

e poros na superfície. 
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As plantas, possuem  diferentes quantidades de celulose. A Tabela 2.2 mostra a 

porcentagem de celulose presente em diferentes tipos de fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As propriedades das pastas papeleiras, e, portanto, dos papeis, dependem 

diretamente das características das fibras. É necessária a eliminação praticamente 

Tabela 2.3  – Porcentagem de celulose presente em diferentes tipos de fibras. 

FIBRA % CELULOSE FIBRA % CELULOSE 

Linters de algodão ~ 96 Frondosas  38 – 49  

Cânhamo  ˃ 60 Esparto 42 

Linho ˃ 60 Bagaço 40 – 43  

Abacá 53 – 64  Canas 33 – 43  

Sisal 53 – 64  Milho 33 – 43  

Bambus ˃ 50 Palhas de cereais 33 – 38  

Coníferas 40 – 45  Palha de arroz 28 – 36  

mmmEXTRATOS

FIBRA

MACROFIBRA

MICROFIBRA

 
Figura 2.20 – Vista longitudinal e transversal da estrutura microscópica da celulose. 
Adaptado do livro “O Papel – Técnica e métodos tradicionais de fabricação” de 
Joseph Asuncion. 
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total da lignina nos tratamento da fibra. As características morfológicas e anatômicas 

da fibra, comprimento, diâmetro, espessura, largura do lúmen, flexibilidade, rigidez, 

etc.  são determinantes na hora da escolha do material para confecção do papel. O 

comprimento é o primeiro critério para avaliação de uma boa pasta, mas não é o 

único, pois deve estar relacionado com o diâmetro da fibra e a espessura de sua 

parede. Os papeis fabricados com fibras maiores são mais resistentes e também 

mais porosos. Entretanto se a fibra for muito longa pode ser difícil o entrelaçamento 

uniforme. A Tabela 2.4 mostra o comprimento e largura de algumas fibras. A figura 

2.21 ilustra o esquema representativo da estrutura molecular da celulose 

 

 

Tabela 2.4 – Comprimento e largura de algumas fibras (mm). 

FIBRA COMPRIMENTO LARGURA 

NÃO MADEIREIRAS 

Esparto 1,5 0,011 

Palhas de cereais 1,5 0,013 

Bagaço 1,7 0,020 

Bambus 2,7 0,014 

Abacá 1,8 – 6,2   0,011 – 0,018 

Sisal 1,3 – 2,7 0,019 – 0,037  

Algodão (linters) 2,0 – 12  0,020 

Algodão (fibras) 12 – 50   0,009 – 0,023  

Linho 10 – 36  0,011 – 0,020 

Rami  40 – 200 0,045 

MADEIREIRAS 

Pinho  2,0 – 3,0  0,022 – 0,050 

Pinheiro-alvar 3,1 – 3,5     0,019 – 0,050  

Choupo  1,5 0,025 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. O CLIMA TROPICAL DO BRASIL – TEMPERATURA 

 

É importante salientar nesse trabalho que as temperaturas no Brasil são muito mais 

elevadas do que na Europa ou Estados Unidos, onde os estudos com a resina 

Paraloid B72™ foram realizados. 

O site oficial do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia fornece os gráficos de 

temperatura, umidade reativa e radiação das principais cidades brasileiras desde 

1999.  

Figura 2.21 – Estrutura molecular da celulose. Imagem retirada 
do site http://www.brasilescola/química . 



89 
 

A temperatura media tem-se elevado nos últimos anos. Segundo o Serviço de 

Processamento da Informação do INMET - SEPINF-INMET a temperatura mais alta 

já registrada no Brasil foi de 44,7°C na cidade de Bom Jesus do Piauí - Piauí (PI), 

em 21 de Novembro de 2005. A Figura 2.22 mostra o gráfico de temperatura da 

cidade de Bom Jesus do Piauí no período de 31 de Agosto a 28 de Novembro de 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. TÉCNICAS ANALÍTICAS E DE OBSERVAÇÃO UTILIZADAS NESTE 
TRABALHO    

 

Hoje em dia praticamente todas as técnicas físico-químicas e analíticas são 

utilizadas para caracterização das obras de arte e/ou dos materiais e processos que 

envolvem a sua conservação e restauro. As técnicas de analise não-invasivas ou 

 

Figura 2.22 – Gráfico mostrando a variação de temperatura do dia 31/08/2005 ao 
dia 28/11/2005 na estação Bom Jesus do Piauí.  Fonte: site oficial do INMET. 
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não-destrutivas são sempre preferidas às invasivas e destrutivas. Embora muitas 

vezes, conforme o estudo, seja ainda necessária a retirada de micro amostras. Em 

todos os casos, o mais importante é ter clareza do que se deseja saber e porque, e 

ter o conhecimento de quais são as técnicas disponíveis para responder essa(s) 

pergunta(s). Dificilmente uma única técnica responde a(s) pergunta(s). Geralmente é 

necessário fazer uso de uma metodologia diversificada com cruzamento de dados 

dos resultados. No presente trabalho foram utilizadas as técnicas a seguir. 

   

2.13.1. TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO   
 

2.13.1.1. OBSERVAÇÃO ORGANOLÉPTICA   
    

A observação organoléptica utiliza os nossos sentidos. No caso de obras de arte a 

visão, o olfato e algumas vezes o tato são utilizados para reconhecimento da obra e 

suas possíveis alterações. O conhecimento profundo das obras de arte é 

imprescindível neste tipo de observação analítica. Um restaurador experiente pode 

identificar pequenas alterações numa obra ou ainda adulterações e falsificações. 

Esta é a etapa fundamental, a partir da qual a análise científica se faz necessária.  

 

2.13.1.2. FOTOGRAFIAS COM CÂMERA DIGITAL COM LUZ VISÍVEL    
 

A fotografia com luz visível é utilizada como documentação da obra, antes, durante e 

depois dos procedimentos de restauro e/ou análise. Geralmente são utilizadas duas 

lâmpadas alógenas de 1000 Watts cada uma, 220 V, suportadas por tripés sendo 

que muitas vezes um difusor é colocado na frente para evitar reflexos na fotografia. 

Antes de se iniciarem as fotos, é realizado um “balanço de branco” com a luz que 
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será usada para garantir a reprodutibilidade da cor e a fotografia é tirada com uma 

fita de referência de cor. 

 

2.13.2. ANÁLISES NÃO INVASIVAS OU NÃO DESTRUTIVAS DE SUPERFÍCIE      
 

2.13.2.1. MICROSCOPIA 

 

Existem basicamente dois tipos de microscopia: luminosa (ML) e eletrônica (ME). 

As diferenças estão na radiação utilizada e na maneira como ela é refratada. A 

microscopia de luz utiliza-se da radiação de ondas luminosas, sendo esta refratada 

através de lentes de vidro. O campo microscópico (ou a área observada) aparece 

brilhantemente iluminado e os objetos estudados se apresentam mais escuros. 

Geralmente, os microscópios desse tipo produzem um aumento útil de, 

aproximadamente 1.000 vezes. Na microscopia eletrônica a radiação empregada é 

a de feixe de elétrons, sendo ele refratado por meio de lentes eletrônicas. O 

microscópio eletrônico produz aumentos úteis de 200.000 a 400.000 vezes, sendo 

seu poder resolvente cerca de 100 vezes maior que o do microscópio de luz. A 

melhoria do poder resolvente do microscópio eletrônico está diretamente 

relacionada ao curto comprimento de onda apresentado pelos raios eletrônicos 

utilizados para ampliar a amostra e a uma maior abertura numérica obtida em 

função da diminuição da distância focal. Em termos básicos, classificamos o 

microscópio eletrônico em dois tipos: de transmissão e de varredura. Nesse 

trabalho a microscopia ótica (lupa binocular microscópica) e a microscopia digital de 

superfície estão sendo consideradas técnicas de analise não destrutiva, enquanto 

que a microscopia eletrônica é uma técnica de analise destrutiva e será abordada 

no item 2.13.3.2. 
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2.13.2.1.1. MICROSCOPIA ÓTICA (LUPA BINOCULAR MICROSCÓPICA)  (LBM)  
 

A observação dos miméticos e/ou das amostras sob  a lupa binocular microscópica 

ou estereomicroscópio acoplado à um braço articulado nos permite visualizar 

diretamente a superfície do objeto em estudo, possibilitando uma melhor escolha 

das áreas a serem analisadas com as diferentes técnicas disponíveis.  

 

2.13.2.1.2.  MICROSCOPIA DIGITAL DE SUPERFÍCIE (MD) 
 

A miscroscopia digital nos fornece praticamente as mesmas informações do 

estéreomicroscópio. Entretanto tem suas vantagens e desvantagens com relação ao 

equipamento estereoscópico. É mais fácil de ser utilizado por tratar-se de 

equipamento portátil, a visualização é feita no monitor do computador à ele acoplado 

e o programa permite tratar as imagens, fazer medidas, etc.; entretanto a resolução 

é um pouco inferior à do microscópio ótico. 

 

2.13.2.2. ESPECTROSCOPIA 
 

A espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a 

matéria. Essa interação se dá em três processos distintos: absorção, emissão e 

espalhamento de radiação. As diferentes técnicas espectroscópicas têm sido cada 

vez mais utilizadas em conservação e restauração de bens culturais, pois sozinhas 

ou aliadas a outras técnicas elas permitem a identificação dos materiais constitutivos 

da obra e dos possíveis subprodutos de sua degradação [(CASTRO et al., 2005); 

(HOOYDONK, 2000) e (VANDENABEELE et al., 2000)]. As técnicas 

espectroscópicas podem ser realizadas com a retirada de amostras ou podem ser 

feitas de forma não invasiva e não destrutiva in loco.  
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2.13.2.2.1. ESPECTROSCOPIA ELEMENTAR 
 

A espectroscopia elementar nos permite identificar os elementos presentes na 

amostra. Exemplos dessa técnica são: ativação de nêutrons, fluorescência de raios 

X (XRF), emissão de raios X por indução de partículas (PIXE), emissão de raios 

gama por indução de partículas (PIGE), espectroscopia de absorção atômica, 

espectroscopia de emissão atômica por indução plasmônica, etc. 

 

2.13.2.2.1.1. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 
 

Os raios X formam parte do espectro eletromagnético, com comprimentos de onda 

que variam da ordem de 10 nm a 0,01 nm (0,124-124 keV), tendo sua origem em 

dois processos físicos distintos: ou pela desaceleração de um feixe de elétrons de 

alta energia, em tubos de raios X (tubos de raios catódicos), onde parte ou toda a 

energia cinética dos elétrons é convertida em raios X (radiação de 

“Bremsstrahlung”), ou pela transição de elétrons entre as camadas mais internas dos 

átomos. Os raios X produzidos pela desaceleração de um feixe de elétrons formam 

um espectro contínuo de distribuição de energia, que está diretamente associada 

com a alta tensão aplicada ao tubo, ao passo que os raios X originados pela 

transição de elétrons formam um espectro discreto de distribuição de energia e está 

diretamente associada ao número atômico do elemento (raios X característicos). O 

segundo processo, ou seja, os raios X característicos, é que forma a base da técnica 

analítica de fluorescência de raios X, pois, se pudermos identificar e medir os raios X 

característicos, podemos identificar o elemento químico que o origina e determinar 

sua concentração. Dessa forma, a técnica consiste em “provocar” transições 

eletrônicas para que ocorra a emissão de raios X característicos; separar os raios X 

característicos, ou por seu comprimento de onda ou por sua energia, e medi-los 

(PARREIRA, 2006). 
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O sistema de fluorescência de raios X por dispersão de energia é constituído de uma 

fonte  para a excitação das amostras  (raios X, partículas, luz síncrotron, etc.) e um 

detector que identifica os raios X provenientes da amostra. Acoplado ao sistema 

temos uma eletrônica necessária para a alimentação e amplificação dos sinais 

provenientes do detector  e uma placa multicanal  que  registra o sinal proveniente 

do detector e gera um espectro (contagens de raios X por energia ou canal).   A 

Figura 2.23 apresenta um esquema da técnica de Fluorescência de Raios X  (XRF) 

e a Figura 2.24 apresenta uma fotografia do aparelho de XRF portátil TRACER III 

em uso na superfície de um quadro (RIZZUTTO, 2015; PARREIRA, 2006). 

 

Figura 2.24 – Equipamento de fluorescência de raios X portátil TRACER III 
SD da Bruker, fazendo medidas na superfície de um quadro. 

FONTE DE EXCITAÇÃO
(TUBOS DE RAIOS X, 
LUZ SINCOTRON, ETC.)

SISTEMA DE DETECÇÃO 
DE RAIOS X 
CARACTERISTICOS

AMOSTRA

 
Figura 2.23 – Esquema de um sistema de XRF com emissão de raios X, amostra e detector. 
Adaptado da Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 10, nº 01. 
Metodologia de EDXRF e aplicações com um sistema portátil. (PARREIRA, 2006). 
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2.13.3. ANÁLISES COM RETIRADA DE AMOSTRAS (INVASIVAS OU 

DESTRUTIVAS) 

 

2.13.3.1. MONTAGEM DE CORTE ESTRATIGRÁFICO (CE) 
 

A montagem de cortes estratigráficos é uma técnica bastante útil para visualização 

das sucessivas camadas que compõe as pinturas nas obras de arte. Ela consiste na 

retirada de uma pequena amostra, aproximadamente 1mm², contendo todas as 

camadas sobrepostas. Essa amostra é então encapsulada num bloco de resina, o 

qual é cortado e polido para visualização dos estratos no microscópio. A Figura 2.25 

ilustra o procedimento de montagem do corte estratigráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E DE 
TRANSMISSÃO (MET) 
 

A microscopia eletrônica permite observar a superfície analisada com aumentos de 

até 300.000 vezes. As imagens fornecidas por esse tipo de microscopia possuem 

um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a 

Figura 2.25 - Esquema em perspectiva do bloco de resina com a 
amostra encapsulada (a) e vista superior do bloco contendo a amostra 
depois de cortado e polido, exibindo os estratos. 

(a) 
(b) 
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transcodificação da energia emitida pelos elétrons, diferente das imagens formadas 

no nosso cérebro devido à radiação eletromagnética captada pelos sensores de 

nossos olhos.  

A imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência de um feixe de elétrons 

na amostra, sob condições de vácuo. A incidência do feixe de elétrons na amostra 

promove a emissão de elétrons secundários, retroespalhados, auger e absorvidos, 

assim como de raios X característicos e de catodo luminescência (REED, 1996).  

As amostras não condutoras de corrente elétrica para serem analisadas por 

microscopia eletrônica devem ser previamente metalizadas. A metalização consiste 

na precipitação, à vácuo, de uma película micrométrica de material condutor (por 

exemplo: ouro ou carbono) sobre a superfície da amostra, possibilitando a condução 

da corrente elétrica (DUARTE et al., 2003). A microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) permite observar a superfície de micro amostras, enquanto que a microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) permite observar através de amostras ultrafinas.  

São técnicas muito úteis, mesmo sendo necessária a remoção de amostras, pois 

elas permitem literalmente ver a micro estrutura da obra. Neste trabalho foram de 

extrema importância para visualização das matérias primas e dos filmes.  

 

2.13.3.3. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL      
 

A espectroscopia vibracional engloba basicamente duas técnicas: a absorção no 

infravermelho e o espalhamento Raman. As duas técnicas baseiam-se em princípios 

físicos distintos, mas propiciam resultados complementares no que diz respeito às 

frequências fundamentais das vibrações normais moleculares. A espectroscopia 

vibracional é uma ferramenta poderosa para a identificação, a determinação de 
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grupos funcionais e os estudos de conformação e estruturas de moléculas 

(KAWANO, 2004).  

 

2.13.3.3.1.1. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL DE ABSORÇÃO NO 
INFRAVERMELHO (IR) 
 

A espectroscopia  de  absorção  no  infravermelho  pode ser dividida em três regiões 

distintas: (a)10 a 400 cm-1,  IR longínquo (FIR); (b) 400 a 4000 cm-1, IR médio (MIR); 

(c) 4000 a 12820 cm-1,  IR próximo (NIR). 

A maior parte dos estudos em IR referem-se à região média (MIR) onde se localizam 

as frequências de modos vibracionais fundamentais (ʋ = 0  →  ʋ = 1; ∆ ʋ = 1), 

conhecida como região da impressão digital do espectro IR. 

O MIR é uma ferramenta poderosa para caracterizar os constituintes do material 

analisado, pois os diferentes grupos químicos orgânicos apresentam transições 

específicas. 

Absorções vibracionais no infravermelho próximo também são utilizadas. Estas 

correspondem às transições vibracionais entre o nível de energia fundamental e os 

níveis de energia de ordem superior (ʋ = 2, 3, 4,....) (KAWANO, 2004). 

 

2.13.3.3.1.1. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 
DE FOURIER (FTIR)    
 

O espectrômetro de FTIR é constituído por uma fonte de radiação, um 

interferômetro, compartimento da amostra, e um detector de radiação infravermelho. 

O espectrômetro de FTIR utiliza o interferômetro de Michelson como principio de 

funcionamento. Os elementos de um espectrômetro de FTIR variam de acordo com 

as regiões do infravermelho em estudo. 
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O interferômetro de Michelson é constituído por um divisor de feixe (beam splitter), 

um espelho fixo e um espelho móvel. A configuração ótica do interferômetro varia de 

acordo com o fabricante do aparelho, mas seu funcionamento e princípios 

envolvidos são similares (KAWANO, 2004).  A Figura 2.26 mostra o esquema de um 

espectrômetro de FTIR. 

A espectroscopia no infravermelho é uma das técnicas de caracterização mais 

utilizadas em conservação e restauração de bens culturais, pois ela permite a 

identificação dos materiais poliméricos (adesivos, ligantes, vernizes, etc.) e também 

de alguns pigmentos. Há alguns anos, bancos de dados de materiais utilizados em 

obras de arte, têm sido elaborados. Um dos trabalhos mais importantes sobre o uso 

da espectroscopia de infravermelho para caracterização de obras de arte é da 

cientista Michelle Derrick (DERRICK, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 – Esquema de um espectrômetro de FTIR. 
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2.13.3.4. ANÁLISE TÉRMICA (TA)       

 

A análise térmica é um conjunto de técnicas pelas quais uma propriedade física de 

uma substância (e/ou de seus produtos de reação) é medida em função da 

temperatura e/ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura [(IONASHIRO; GIOLITO, 1980); (WENDLANDT, 1986) e 

HAINES, 1995)]. Existem vários métodos de análise termoanalítica, porém todos os 

instrumentos têm características em comum. De maneira geral o que os diferencia é 

o tipo de transdutor empregado na sua construção, o qual tem a função de converter 

as propriedades físicas avaliadas em sinais elétricos. A Figura 2.28 mostra um 

esquema  representativo de um analisador térmico atual. 

Um analisador térmico é constituído por um forno (célula de medida) onde a 

temperatura da amostra é modificada para mais ou para menos a uma taxa 

controlada sob atmosfera previamente estabelecida. As mudanças das propriedades 

da amostra são monitoradas por um transdutor seletivo que pode ser constituído por: 

a) termopares; b) balança; c) sensor calorimétrico; d) medidor de deslocamento; e) 

detector de gás. O transdutor gera um sinal elétrico que é amplificado e transmitido 

para a unidade controladora, mantendo a comunicação permanente com a célula de 

medida. Esta unidade, além de receber os dados da célula de medidas, transfere as 

informações necessárias para colocar o equipamento em operação de acordo com 

os parâmetros previamente estabelecidos. A unidade controladora é interfaceada 

por um microcomputador que controla a operação, a aquisição e análise de dados e 

o registro da curva termoanalítica gerada. Na Figura 2.27 estão representadas as 

curvas TG/DTG de uma amostra hipotética que apresenta uma única perda de 

massa e a curva DTA que indica um evento exotérmico associado com perda de 

massa e um evento endotérmico numa faixa de temperatura onde não se observou 

perda de massa e que está associado a algum evento de origem física (MATOS e 

MACHADO, 2004).  
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Destas técnicas, as mais amplamente difundidas e utilizadas são a 

termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG), a análise térmica diferencial 

(DTA) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

 

2.13.3.4.1. TERMOGRAVIMETRIA (TG)      

 

A termogravimetria é uma técnica de análise térmica onde a variação da massa da 

amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra 

é submetida a uma programação controlada de temperatura. A termogravimetria nos 

dá informações sobre as alterações que o aquecimento pode provocar na massa 

das substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura que elas adquirem 

composição química fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a se 

decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, oxidação, 

combustão, decomposição, etc.  

 
Figura 2.27 - Esquema  representativo de um analisador térmico atual. 
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Em relação a obras de arte essa técnica pode fornecer informações de extrema 

importância, pois permite avaliar a estabilidade térmica das matérias primas 

empregadas na confecção da peça e o teor de umidade após certo período de 

exposição. Ainda é possível desenvolver o estudo da cinética de decomposição 

térmica dos materiais das diversas camadas da obra visando obter informações 

quanto às condições ambientais para a sua conservação. Também, pode-se 

investigar amostras de obras de arte antigas, com o intuito de caracterização dos 

materiais empregados pelo artista e avaliação do seu estado de conservação.  

No método termogravimétrico convencional ou dinâmico, são registradas curvas de 

massa da amostra (m) em função da temperatura (T) ou do tempo (t), conforme  a 

Equação de reação 10. 

 

  

Essas curvas são denominadas curvas termogravimétricas ou, simplesmente curvas 

TG. A Figura 2.28 ilustra as características de uma curva TG para um processo de 

decomposição térmica que ocorre em uma única etapa. Nesta curva, é observado 

que a substância X é térmicamente estável entre os pontos a e b (patamar inicial). 

No ponto b, que corresponde a Ti (temperatura na qual as variações acumuladas de 

massa totalizam o valor que a balança é capaz de detectar), inicia-se o processo de 

perda de massa com a liberação do componente volátil Z. No ponto c, que 

corresponde à Tf (temperatura na qual as variações acumuladas de massa atingem 

o valor máximo), a perda de massa é finalizada com liberação total do volátil Z e o 

estabelecimento do patamar que indica a completa formação da substância Y. A 

partir dessa temperatura, a substância Y é termicamente estável (patamar final). O 

degrau bc, que corresponde à diferença T f  - T i  (intervalo de reação), permite obter 

dados quantitativos sobre a variação de massa sofrida pela amostra  (m) em 

relação ao eixo de ordenadas. A temperatura onset (Tonset) corresponde ao início 

extrapolado do evento térmico, definida pelo ponto de intersecção da linha base 

m = f (T ou t)                              (10) 
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extrapolada com a tangente que passa pelo ponto de inflexão da curva. Na prática, a 

Tonset é usada com o propósito de comparação, visto que ela é mais fácil de ser 

determinada do que a Ti. De forma análoga, a temperatura endset (Tendset) 

corresponde ao final extrapolado do evento térmico (MATOS e MACHADO, 2004). O 

processo de decomposição térmica hipotético, que foi ilustrado na Figura 2.29 pode 

ser representado pela Equação de reação 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3.4.2. TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA (DTG)      

 

Na termogravimetria derivada (DTG), as curvas são registradas a partir das curvas 

de TG e correspondem à derivada primeira da variação de massa em relação ao 

tempo (dm/dt), que é registrada em função da temperatura ou do tempo, isto é 

conforme a Equação de reação 12; ou à derivada primeira da variação da massa em 

relação à temperatura (dm/dT) que é registrada em função da temperatura ou do 

tempo, conforme a Equação de reação 13. 

X(sólido)                 Y(sólido)   +    Z(volátil)   (11) 

 
Patamar inicial

(massa constante) 

m 

a 

X 
 

m
as

sa
 (

%
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patamar final
(massa constante) 



 Y





Tonset 

Tendset

Ti Temperatura (oC) Tf 

Z

Figura 2.28 – Características de uma curva TG de uma reação de decomposição
térmica que ocorre numa única etapa  (MATOS e MACHADO, 2004). 
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Essa curva pode ser obtida por métodos de diferenciação manual dos dados da 

curva TG ou por diferenciação eletrônica do sinal de TG. A Figura 2.29 ilustra as 

características de uma curva DTG para um processo de perda de massa que ocorre 

numa única etapa, conforme a Equação de reação 11. Observa-se que o degrau bc 

da curva TG, ilustrado na Figura 2.28, é substituído por um pico bcd, que delimita 

uma área proporcional à variação de massa sofrida pela amostra. Os patamares 

horizontais da curva TG (Figura 2.29) correspondem aos patamares horizontais ab e 

de na curva DTG porque dm/dt = 0. O ponto b corresponde a Ti (temperatura em que 

dm/dt começa a ser diferente de zero), ou seja, temperatura em que inicia-se a 

perda de massa da substância X e é exatamente o ponto em que X deixou de ser 

estável termicamente, ou seja, se iniciou a liberação do volátil Z. O ponto c 

corresponde ao máximo na curva DTG (obtido quando a curva TG apresenta um 

ponto de inflexão) é a temperatura de pico (Tpico), é neste ponto que massa está 

variando mais rapidamente. O ponto d corresponde à Tf  (temperatura em que dm/dt 

volta a ser igual zero), ou seja, indica o final da etapa de perda de massa (liberação 

total do volátil Z) e início do patamar de, que caracteriza a estabilidade térmica do 

produto final Y (MATOS e MACHADO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   dm/dt = f (T ou t)                         (12) 

dm/dT = f (T ou t)                        (13)   
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Figura 2.29 – Curvas TG (linha tracejada) e DTG (linha cheia) de uma curva 
TG de uma reação de decomposição térmica que ocorre numa única etapa. 
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A curva DTG simplesmente apresenta os dados da curva TG de forma diferente, 

mais facilmente visualizável.  A curva DTG permite a pronta determinação da 

temperatura em que a taxa de variação da massa é máxima (Tpico) e fornece 

informações adicionais para Tonset (início extrapolado do evento térmico) e Tendset 

(final extrapolado do evento térmico). A área de pico sob a curva DTG é diretamente 

proporcional à variação de massa. A altura do pico da curva DTG a qualquer 

temperatura fornece a razão de variação de massa naquela temperatura. Esses 

valores podem ser usados para obter informações cinéticas, visto que as equações 

podem ser escritas conforme a Equação  de reação 14 (WENDLANDT, 1986). 

 

 

Onde A é o fator pré-exponencial, E é a energia de ativação e R é a constante da lei 

dos gases. 

 

2.13.3.4.3. ANALISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

A analise térmica diferencial (DTA) é uma técnica termoanalítica similar à 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), a diferença é que DSC possibilita 

medidas quantitativas enquanto a DTA semiquantitativa. A DTA é a técnica pela qual 

a diferença de temperatura (T) entre a substância e o material de referência 

(termicamente estável) é medida em função da temperatura da referência (forno), 

enquanto a substância e o material de referência são submetidos a uma 

programação controlada de temperatura (WENDLANDT, 1986). Na DTA o material 

estudado e o material de referencia são submetidos à ciclos térmicos idênticos, 

enquanto qualquer diferença de temperatura entre a amostra e a referencia é 

registrada. Essa diferença de temperatura é então colocada num gráfico em função 

do tempo, ou da temperatura (termograma), gerando a curva denominada curva 

DTA. Qualquer alteração na amostra, seja exotérmica ou endotérmica pode ser 

- dm / dt  = A e (-E/RT)  f (m)            (14) 
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detectada em comparação com a amostra de referencia inerte. Portanto a curva 

DTA nos fornece informações das transformações ocorridas, como ponto de 

transição vítrea, cristalização, fusão e sublimação. A área abaixo do pico DTA nos 

dá a variação de entalpia e não é afetada pela capacidade de calor da amostra. 

A Figura 2.30 ilustra uma curva DSC (similar a uma curva DTA) hipotética com 

indicação de seis eventos térmicos e a terminologia normalmente empregada. O 

evento (1) corresponde ao início do aquecimento e não está associado à amostra. 

De maneira geral ocorre com qualquer célula DTA ou DSC e é atribuído ao período 

de estabilização do sistema à custa da potência enviada para aquecer o forno. A 

alteração em relação ao zero diferencial (linha base da esperada) varia em 

intensidade dependendo da razão de aquecimento empregada e das condições da 

célula. Normalmente, a estabilização da célula ocorre após 1 ou 2 minutos do início 

do aquecimento. A alteração da linha de base em relação ao zero diferencial, nem 

sempre é revertida (linha pontilhada). Em (2) está ilustrada uma mudança da linha 

de base no sentido endotérmico. É detectada, por exemplo, quando ocorre uma 

transição vítrea (Tg), temperatura na qual se inicia o movimento de segmentos da 

cadeia polimérica. É a passagem do estado vítreo (mais ordenado) para o estado de 

“borracha” (mais flexível e menos ordenado) é um processo acompanhado de 

variação de capacidade calorífica da amostra, é uma transição de segunda ordem, 

comumente empregada na caracterização de polímeros. As normas da ASTM E 

1356 e a ASTM D 3418, descrevem os procedimentos para a determinação da Tg 

por DTA ou DSC. Na ilustração ampliada, a faixa que caracteriza a transição vítrea 

de um material polimérico está contida entre os pontos “a” (início extrapolado, 

onset) e “c” (final extrapolado, endset). Comumente, a Tg é referida aquela 

temperatura do ponto “a”. Porém, em alguns casos é referida ao ponto “c” (1/2 

Cp). Em (3) um pico endotérmico, quando estreito, é atribuído ao processo de fusão 

da amostra. O evento exotérmico (4), com pico estreito, pode ser devido à 

recristalização da amostra, em alguns casos o processo pode ocorrer logo após a 
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fusão. Quando o evento (3) está associado a um processo de desidratação o evento 

(4) pode corresponder a uma transição de fase (transição cristalina). Porém, para a 

precisa interpretação a curva DTA/DSC deve ser comparada às curvas TG/DTG. 

Neste caso pode-se verificar se o evento térmico indicado na curva DTA está ou não 

associado à perda de massa. O evento (5), endotérmico, pode ser uma transição 

cristalina (pico estreito) ou então o início do processo de decomposição térmica que 

se inicia com absorção de energia para que ocorram rompimentos de ligações 

químicas e volatilização do composto químico formado. O evento (6) é típico de 

processos oxidativos ou de processos térmicos associados a várias etapas 

decomposição térmica que ocorrem simultânea e favoravelmente com liberação de 

calor. Na ilustração desse evento (6), a linha tracejada (ii) corresponde a linha base 

da pré-transição (ou pré-reação), linha cheia (iii) é a linha base da pós-transição. Ti é 

o desvio da temperatura inicial experimental em que o instrumento é capaz de 

detectar, Tpico é a temperatura máxima de pico experimental e Tf é a temperatura 

final do pico da curva (retorno a linha de base experimental). O eixo de abscissas 

pode corresponder a temperatura da referência (TR), da amostra (TA) ou do forno 

(externa) (Te). O eixo de ordenada pode corresponder a T, TA – TR, (DTA). A área 

preenchida do pico,  entre Ti, Tpico e Tf, é diretamente proporcional a massa (m) da 

amostra empregada e ao calor liberado no processo térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 - Curva DSC hipotética com a indicação de seis eventos térmicos, 
ampliação da faixa de temperatura do evento (2) e a terminologia empregada. 
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2.13.3.5. MEDIDAS DE ISOTERMA DE ADSORÇÃO DE NITROGÊNIO 
 

Na medida de isoterma de adsorção de N2, a amostra é submetida à 

desgaseificação sob pressão reduzida, no analisador de adsorção, à temperatura 

200ºC, antes da realização da medida 

A isoterma é registrada à 77K num intervalo de pressão relativa de 10-6 a 0,995, 

usando N2. Obtida a isoterma de adsorção, o software do equipamento calcula a 

área superficial específica multiponto pela teoria matemática de BET (BRUNAUER; 

EMMETT; TELLER, 1938). O volume acumulativo de poro (cm3.g-1) e o diâmetro 

médio do poro (nm) são determinados a uma pressão relativa de 0,99. A distribuição 

de tamanho de poro é obtida aplicando-se o método matemática BJH (BARRET; 

JOYNER; HALENDA, 1951). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

3.1. MATERIAIS  

 

3.1.1. MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS 
 

A Tabela 3.1 lista as matérias primas e equipamentos utilizados nesse trabalho, 

assim como sua procedência e utilização direta. 

 

 

Tabela 3.1 – Relação das  matérias primas e equipamentos utilizados nesse trabalho; sua 
procedência e função. 

MATERIAL/ 
EQUIPAMENTOS 

PROCEDÊNCIA UTILIZAÇÃO DIRETA 

P123 (EO20-PO70-EO20), 
Copolímero tribloco 
(Plurônico) [poli(óxido de 
etileno) – poli (óxido de 
propileno) – poli (óxido de 
etileno)] 

BASF Síntese da SBA-15 

TEOS (C8H20O4Si), Tetraetil 
ortosilicato 

Aldrich Síntese da SBA-15 

HCl Merck Síntese da SBA-15 

N2 Oxilumen Síntese da SBA-15 

ar Oxilumen Síntese da SBA-15 

Papel de filtro Prolab Síntese da SBA-15 

Banheira de 20 litros Plastitécnica 
Para colocação da pasta 
dispersa em agua na preparação 
do filme de adsorção 

Molde (forma e contra-
forma) 

Construída na MRIZZO 
Preparação do filme  de 
adsorção 

Papel japonês World Paper 

Obtenção das fibras de celulose 
vegetal da planta japonesa Kozo 
para preparação do filme  de 
adsorção 

Papel mata-borrão  FITEC 
Obtenção das fibras de celulose 
vegetal da planta algodão para 
preparação do filme de adsorção 
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Pasta seca de Pinus elliotti Grupo Suzano Papel e Celulose 

Obtenção das fibras de celulose 
vegetal da planta Pinus elliotti – 
compactada sem aditivos para 
preparação do filme de adsorção 

Álcool polivinilico 
Celvol 107  

Fabricante Celanese Fornecedor 
Dermet Agekem. 

Como adesivo na preparação do 
filme de adsorção 

Misturador mecânico 
Fabricante Quimis 
Fornecedor Anidrol 

Preparação do filme de adsorção 

Balança analítica Fabricante A. Científica Preparação do filme de adsorção 

Carbonato de cálcio Fornecedor Anidrol 
Preparação da imprimação (base 
de preparação) para pinturas de 
cavalete – mimético 

Cola de proteína animal Fornecedor Casa do Restaurador 
Preparação da imprimação (base 
de preparação) para pinturas de 
cavalete – mimético 

Tela nova 
Fabricante Acrilex 
Fornecedor Casa do Artista 

Preparação da imprimação (base 
de preparação) para pinturas de 
cavalete – mimético 

Filme de poliéster de 50 µ de 
espessura 

Fornecedor Isotek 
Suporte para aplicação de 
camada de Paraloid B72 para 
exposição  - mimético 

Resina acrílica Paraloid 
B72™ 

Fabricante e fornecedor Rohm 
And Haas 

Preparação dos miméticos, 
analises e teste da eficácia dos 
filmes 

N-hexano Fornecedor Anidrol Teste de adsorção da sílica 

Xileno Fornecedor Anidrol Teste de adsorção da sílica 

Dimetilformamida Fornecedor Anidrol Teste de adsorção da sílica 

Agua deionizada 
Deionizada no LATIG 
 
Deionizada na MRIZZO 

Teste de adsorção da sílica 
Síntese da SBA-15 
Preparação dos  filmes de 
adsorção 

Dessecador Prolab 

Para preparação dos filmes que 
seriam colocados em ambientes 
saturados com os diferentes 
solventes 

Vidros de 20 mL com 
tampas 

Embalagem Rio 
Para colocação das amostras 
que seriam saturadas com os 
diferentes solventes 

Vidros de 50 mL com 
tampas 

Embalagem Rio 
Para colocação dos diferentes 
solventes e dos vidros de 20mL 
com as diferentes amostras 

Béqueres de vários 
tamanhos 

Fornecedor Anidrol 
Para preparação dos filmes de 
celulose 

Gerador de alta frequência 
CHUBBY GA2400 

Fabricante Thornton 
Fornecedor INPEC Eletrônica 
S.A. 

Desagregação das fibras do 
papel e das partículas da sílica 

Dispersador Ultra Torex 
Poli Tron PE2007 

Kinematica A. G. Dispense and 
Mixing Technology  
Litou Luzern - Suiça 

Dispersão das partículas de 
sílica na agua 
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3.1.2. MIMÉTICOS  
 

Com a finalidade de comprovação da eficácia dos filmes de adsorção incorporados 

com sílica SBA-15 na remoção do verniz Paraloid B72™ sobre camadas pictóricas, 

foram utilizadas quatro pinturas de cavalete originais de diferentes épocas (Figuras 

3.1 a 3.4), feitas com diferentes materiais e técnicas, por diferentes artistas, e, em 

diferentes épocas. Sobre cada uma delas foi aplicada uma grossa camada de 

Paraloid B72™ em forma de faixa, como exemplificado na Figura 3.5. Foi imaginada 

ainda uma situação delicadíssima, onde seria muito difícil remover a camada de 

verniz com qualquer um dos métodos conhecidos dos restauradores sem afetar a 

camada inferior. Para isso foi mimetizada uma obra contemporânea com asas de 

borboleta. Foram coladas quatro asas de uma borboleta morta achada no Horto 

Florestal de São Paulo sobre um azulejo 9,5cm x 9,5cm. Sendo duas viradas para 

cima e duas viradas para baixo (Figura 3.6). Sobre o conjunto foram aplicadas varias 

camadas de Paraloid B72™ com compressor com baixa pressão para não danificar 

a obra (detalhe na Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.1 – “Madona com Menino” -  Pintura à óleo sobre 
metal, de autor desconhecido, séc. XIX. (MdÓM). 
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Figura 3.3 – “Peixe Psicodélico” -  Pintura à têmpera sobre tela, autor 
Francisco da Silva, 1973. (PxLT) 

 

Figura 3.2 – “Madona com Menino” -  Pintura à óleo 
sobre tela, de autor desconhecido, séc. XIX. (MdÓT) 
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Figura 3.4 – “Paisagem com Praia” -  Pintura acrílica sobre Eucatex, 
autor Guiga, 1990. (PrRE) 

 

Figura 3.5 – Detalhe da Figura 3.2 depois de 
passado o Paraloid B72™ em forma de 
faixa. 
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Figura 3.6 – “Asas de Borboleta”. Técnica mista – 
colagem. Asas de borboleta sobre azulejo, autor 
Marcia Rizzo, 2014. (AbGZ) 

Figura 3.7 – Detalhe da Figura 
3.5  depois de passado o Paraloid 
B72™ sobre o conjunto. 
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Foram feitos ainda mais dois miméticos: um para medição da espessura do filme de 

Paraloid B72™ e outro para exposição no ambiente e verificação do comportamento 

com relação à adsorção dos poluentes. No primeiro foi aplicada sobre uma tela 

nova, uma base de preparação usual em pinturas de cavalete, carbonato de cálcio 

com cola de proteína animal. E sobre essa camada de preparação foram aplicadas 

faixas de Paraloid B72™ com diferentes concentrações, gerando películas com 

diferentes espessuras (Figura 3.8). No outro foi aplicada a camada de Paraloid 

B72™ sobre um filme de poliéster (Figura 3.9), o qual ficou exposto em ambiente 

aberto, porem coberto durante 4 meses, no verão, na cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha das obras de arte se deu devido à disponibilidade e a diversidade de 

materiais e técnicas: pintura à óleo sobre tela, pintura à óleo sobre metal, pintura à 

acrílico sobre Eucatex® , pintura à tempera sobre tela. A confecção dos outros três 

miméticos, colagem com asas de borboleta, verniz sobre base de preparação e 

verniz sobre filme de poliéster, veio suprir outras necessidades da pesquisa.    

 

 

Figura 3.8 – TbBp - tela branca com base 
de preparação (imprimação) de carbonato 
de cálcio com cola animal, com faixas de 
Paraloid B72™ com diferentes espessuras 
aplicadas.  

 

Figura 3.9 – FpB72 - B72 aplicado 
sobre filme de poliéster. 
Fotografia tirada com o filme 
transparente sobre papel branco. 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. SÍNTESE DA SÍLICA MESOPOROSA SBA-15 
 

Com a finalidade de estudo de suas propriedades e possível utilização no filme de 

adsorção foi sintetizada no LATIG - Laboratório de Analise Térmica Ivo Giolito, a 

sílica mesoporosa SBA-15. 

A síntese e a caracterização da sílica mesoporosa SBA-15 foi feita de acordo com o 

artigo “Towards the Synthesis of the Extra-Large-Pore MCM 41 Analogues” (MATOS, 

et al., 2001), com algumas modificações. Como procedimento geral, solubilizou-se 

um surfatante, de uso comercial, em água deionizada e em meio ácido clorídrico. 

Como surfatante foi utilizado o P123 (EO20-PO70-EO20), copolímero tribloco 

(Plurônico)[poli(óxido de etileno) – poli (óxido de propileno) – poli (óxido de etileno)] 

(Figura 3.10), que atua como molde ou direcionador de estrutura para obtenção da 

SBA-15, com estrutura porosa hexagonal altamente ordenada. Após dissolução total 

do copolímero P123 foi adicionado o precursor da sílica, TEOS (C8H20O4Si), tetraetil 

ortosilicato (Figura 3.11), sob agitação, por pelo menos 5 minutos. Em seguida, a 

mistura de reação foi transferida para um frasco de Teflon (Figura 3.12), que foi 

fechado hermeticamente, colocado em estufa a 100ºC e mantido por 48h. Nessas 

condições, a mistura de reação é submetida a um tratamento hidrotérmico sob 

pressão autógena (autogerada) e, então, ocorre a precipitação e poli condensação 

da sílica numa estrutura hexagonal moldada pelo surfatante.  Após o tratamento 

hidrotérmico e resfriamento, o frasco de Teflon é aberto para retirada do produto de 

reação na forma de um gel (Figura 3.13). Esse gel é disperso em agua deionizada e 

o pó obtido é submetido a filtração, sob pressão reduzida, e lavado exaustivamente  

com agua deionizada. Após filtração a sílica SBA-15 conforme sintetizada (SBA-



116 
 

15/cs) é submetida à secagem à 100ºC em estufa. Em seguida a SBA-15/cs é 

submetida a calcinação sob atmosfera dinâmica de N2 a 540ºC por 2h. A atmosfera 

é trocada para ar sintético e a temperatura é mantida por 540ºC por cerca de 6h 

para finalizar o processo de calcinação.  A sílica SBA-15 calcinada é um pó branco, 

fino e muito leve (Figura 3.14). Esse é o material a ser misturado na pasta de 

celulose para obtenção dos filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Formula estrutural do 
TEOS (C8H20O4Si)  
Tetraetil ortosilicato. 

  

(a) (b) 

Figura 3.12 – Frasco de Teflon empregado no tratamento hidrotérmico para 
síntese da SBA-15, aberto (a) e fechado (b). 

 

Figura 3.10 – Formula estrutural do P123 
(EO20-PO70-EO20) Copolimero tribloco 
(Plurônico) [poli(óxido de etileno – poli (óxido 
de propileno) – poli (óxido de etileno)]. 
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Figura 3.13 – Produto de reação na forma de gel 
conforme retirado  do frasco de Teflon. 

Figura 3.14 – Silica SBA-15 calcinada. 
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A Figura 3.15 ilustra o fluxograma que resume o processo de síntese da SBA-1 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Fluxograma de síntese da sílica ordenada mesoporosa SBA-15. 

HCl 1,64 MOL L-¹ + P123 

AGITAÇÃO MAGNÉTICA  
ATÉ DISSOLUÇÃO 

TEOS 

TRATAMENTO  
HIDROTERMICO  

48h / 100°C

LAVAGEM 

SECAGEM 

SÓLIDO 
SBA-15/cs

FILTRAÇÃO 

SBA-15 
CALCINADA 

CALCINAÇÃO 
540°C N

2
/ar 

AGITAÇÃO 10 MIN E 
TRANSFERENCIA 

PARA FRASCO DE TEFLON 
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3.2.2. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA SÍLICA COM 
DIFERENTES SOLVENTES 

 

Para a verificação da capacidade de adsorção da sílica com relação a diferentes 

solventes foram utilizadas as seguintes metodologias, chamadas aqui de sistema 

com tratamento térmico (com TT) e sem tratamento térmico (sem TT). 

No sistema sem tratamento (sem TT) a sílica foi colocada dentro de vidros abertos, 

os quais por sua vez foram colocados dentro de outros vidros maiores com tampa 

contendo cada um deles, um dos seguintes solventes: n-hexano, dimetil formamida 

(DMF), agua ou xileno num nível abaixo da altura do vidro contendo sílica. Cada 

conjunto foi fechado (Figura 3.16) e aguardou-se 24hs. Todos os componentes 

foram pesados e a sílica de cada experimento após adsorção foi submetida aos 

ensaios de termogravimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sistema com TT a sílica foi colocada na estufa à 100ºC por 90 minutos para 

eliminação de agua fisiossorvida ou qualquer outra substancia volátil da superfície 

da sílica. Após esse procedimento, os frascos abertos foram mantidos sob 

Tampa  

Vidro com tampa para 
abrigar o sistema  

Vidro para abrigar a sílica  

Atmosfera saturada 
de solvente

Solvente 

SBA-15 

Figura 3.16 – Esquema representativo do sistema utilizado para verificação 
da capacidade de adsorção da sílica com diferentes solventes. 
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atmosferas saturadas com os respectivos solventes por 48h. Nesse caso também os 

materiais após adsorção foram submetidos aos ensaios de termogravimetria. 

 

3.2.3. FORMAÇÃO DE FILMES DE ADSORÇÃO COM FIBRAS CELULÓSICAS E 
SÍLICA SBA-15 

 

Os filmes de adsorção para retirada do verniz Paraloid B72™ aplicado sobre obras 

de arte foram feitos utilizando-se a metodologia empregada na confecção de papel 

artesanal descrita no item 2.11.3. 

As fibras de celulose (pasta seca ou folhas de papel) previamente pesadas foram 

submergidas em 1,5 litros de agua deionizada por 24 horas para hidratação das 

fibras. A pasta úmida (agua + fibras) foi agitada mecanicamente por 15 minutos. 

Durante a agitação foi adicionado o adesivo.  Toda a mistura (agua + fibras + 

adesivo) foi colocada numa banheira, e, foi adicionada agua deionizada até 

completar o volume de 15 litros. A suspensão foi agitada manualmente com auxilio 

de uma espátula de madeira. 

Paralelamente a sílica SBA-15 seca previamente pesada foi colocada num recipiente 

de 25 mL com agua deionizada. A mistura (sílica + agua) foi colocada no aparelho 

gerador de alta frequência e em seguida no aparelho Ultra Torex para total 

desagregação das partículas. Essa mistura foi adicionada à banheira contendo as 

fibras e o adesivo. A suspensão foi novamente agitada manualmente com auxilio de 

uma espátula de madeira. 

Para formação dos filmes (folhas), o material em dispersão aquosa foi colhido com 

um molde especial (Figuras 3.17), composto por duas partes: forma (Figura 3.17-a) e 

contra-forma (Figura 3.17-b).  
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Foram utilizadas varias concentrações de fibras na agua para formação dos filmes, o 

que resultou em folhas com diferentes gramaturas entretanto a que deu melhor 

resultado foi a de 1 % de fibras em agua. Da mesma forma variou-se a proporção de 

adesivo para encolagem. A que deu melhor resultado foi a de 2%. A concentração 

de fibras em agua para formação do filme, e a altura da contra-forma (Figura 3.17-b), 

determinam sua espessura e gramatura depois de seco; assim como a concentração 

de adesivo na pasta determina sua permeabilidade e resistência à agua. A Figura 

3.18 ilustra o molde, com  a forma e contra-forma ainda com o filme úmido dentro. 

Variou-se também a proporção de sílica em relação à quantidade de fibras de 

celulose. Foram feitos testes com 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30 e 50%. Optou-se pela 

proporção de 50% de sílica em relação à massa de celulose. Portanto foi utilizada a 

proporção de suas partes de celulose para uma de sílica. O filme sem sílica serviu 

para referencia, comparação dos resultados e verificação da eficácia do método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Filme de celulose (folha) 
úmido, dentro do molde. 

Figura 3.17 - Molde para formação de 
filmes de celulose (folhas), mostrando a 
forma (a) e a contra-forma (b). 

(a) 

(b) 
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A Figura 3.19 ilustra uma variedade de filmes com diferentes gramaturas. 

As Figuras 3.20 e 3.21 ilustram os filmes com e sem sílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 3.22 apresenta o fluxograma de trabalho para formação dos filmes com e 

sem sílica. Para formação do filme sem sílica, o material é coletado no molde depois 

da primeira agitação manual da banheira, antes da adição da sílica. 

 

Figura 3.19 - Filmes de celulose (folhas) de diferentes gramaturas. 

 

 

Figura 3.20 – Detalhe da textura do 
filme de celulose sem sílica. 

 

Figura 3.21 – Detalhe da textura do 
filme de celulose com sílica. 
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Figura 3.22 – Fluxograma de confecção dos filmes com e sem sílica. 

FIBRAS DE CELULOSE  
+  

AGUA DEINOSADA       
(1,5L POR 24HS) 

ADESIVO 

AGITAÇÃO MECANICA 
(15 MINUTOS) 

BANHEIRA         
(VOLUME TOTAL = 15L) 

SECAGEM       
(NATURAL OU 

FORÇADA) 

FORMAÇÃO FOLHA 
(MOLDE) 

PRENSA 

SBA-15  
+ 

AGUA DEIONISADA  

DESAGREGAÇÃO        
(ALTA FREQUENCIA) 

DESAGREGAÇÃO 
(ULTRA TOREX) 

(2ª) AGITAÇÃO MANUAL 

(1ª) AGITAÇÃO MANUAL 
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3.2.4. NOMENCLATURA DO CÓDIGO DOS FILMES  
 

A nomenclatura do código dos filmes seguiu os seguintes critérios: (1) as 

abreviaturas das obras de arte possuem uma letra maiúscula seguida de uma 

minúscula; (2) as abreviaturas das técnicas utilizadas nas obras de arte possuem 

duas letras maiúsculas; (3) as abreviaturas dos materiais possuem somente uma 

letra maiúscula; todas estão descriminadas na Lista de Abreviaturas, Siglas e 

Simbolos; (4) as siglas pré-existentes de materiais foram mantidas (exemplo: SBA-

15); (5) na formação dos nomes dos filmes (das amostras), a primeira abreviatura diz 

respeito ao tipo de fibra (ex.: celulose), a segunda diz respeito à origem (ex.: vegetal, 

animal, etc.), a terceira informa sobre a procedência da fibra (ex.: eucalipto, pinus, 

etc.); (6) o numero que vem em seguida entre parênteses informa sobre a 

concentração de fibras utilizadas em meio aquoso para formação do filme; (7) depois 

dessas três abreviaturas vem a informação sobre a encolagem e o tipo de adesivo 

utilizado; (8) da mesma forma, o numero que vem a seguir informa a concentração 

de adesivo utilizado em meio aquoso para formação do filme; (9) a informação que 

vem depois entre colchetes diz respeito à porcentagem de sílica mesoporosa 

ordenada  incorporada na pasta na hora de formação do filme com relação à 

quantidade total de fibras.  

Exemplos: 

CVP(1)A(1) – filme formado por celulose (C) vegetal (V) da planta Pinus elliotti (P), 

na concentração de 1% em agua (1), encolado com adesivo álcool polivinilico Celvol 

107® (A), na concentração de 1% em agua (1) 

 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] – filme formado por celulose (C) vegetal (V) da planta Pinus 

elliotti (P), na concentração de 1% em agua (1), encolado com adesivo álcool 

polivinilico Celvol 107® (A), na concentração de 2% em agua (2), com 50% sílica em 

relação à massa de fibras incorporada na pasta [SBA-15(50)]. 
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3.2.5. APLICAÇÃO DOS FILMES DE ADSORÇÃO PARA RETIRADA DO VERNIZ 
PARALOID B72™ NOS MIMÉTICOS 

 

O comportamento dos filmes foi testado sobre obras de arte originais, fazendo  com 

o estudo realizado seja bastante fidedigno.  

Para testar a eficácia do filme, as quatro pinturas foram previamente caracterizadas 

com fluorescência de raios X através do equipamento portátil TRACER III SD. Esse 

procedimento foi utilizado para garantir que nenhum pigmento seria retirado 

inadequadamente da obra com a aplicação do filme. Da mesma forma, os filmes 

antes e após utilização foram caracterizados. 

Como já foi mencionado, o verniz acrílico Paraloid B72™ foi aplicado em forma de 

faixas nas quatro obras (Figuras 3.23 a 3.30) numa camada bastante espessa; 

variando de 0,5 a 1 mm aproximadamente; e em toda a obra feita com asas de 

borboleta com compressor com baixa pressão (Figura 3.31 e 3.32). Em seguida, o 

filme de referencia sem sílica, assim como os filmes com diferentes proporções de 

sílica foram cortados em retângulos de aproximadamente 3,0cm x 0,5cm. Essas 

amostras foram colocadas secas sobre a superfície da camada pictórica com verniz 

Paraloid B72™ e sobre cada uma delas foram depositadas 4 gotas de solvente 

(Figuras 3.23 a 3.32). O solvente escolhido foi o xileno, pois ele solubiliza o Paraloid 

B72 ™ e não afeta as obras escolhidas como miméticos. Ao mesmo tempo a sílica 

mesoporosa ordenada tem grande afinidade com os hidrocarbonetos aromáticos. 
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Figura 3.24 – Detalhe da obra MdÓM 
com a faixa de B72 (c) e os filmes 
CVP(1)A(2) (a) e CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] (b) com xileno aplicado. 

 
(a) 

 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.23 – Detalhe da obra MdÓM 
com a faixa de B72 (c) e os filmes 
CVP(1)A(2) (a) e CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] (b). 

 
(a) 

 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.27 – Detalhe da obra PrLE 
com a faixa de B72 (c) e os filmes 
CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b). 

 
(a) 

 
 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.28 – Detalhe da obra PrLE 
com a faixa de B72 (c) e os filmes 
CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b) com 
xileno aplicado.

 
(a) 

 
 
 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.26 – Detalhe da obra 
MdÓT com a faixa de B72 (c) e os 
filmes CVP(1)A(2) (a) e 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b) com 
xileno aplicado.

 
(a) 

 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.25 – Detalhe da obra 
MdÓT com a faixa de B72 (c) e os 
filmes CVP(1)A(2) (a) e 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b). 

 
(a) 

 
 
 

(b) 

(c) 
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3.2.6. RESUMO DAS AMOSTRAS CARACTERIZADAS 
 

A Tabela 3.2 faz uma relação de todas as amostras caracterizadas relacionando a 

sigle e/ou o código, a descrição e o tipo de amostra. 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 – Detalhe da obra PxRT 
com a faixa de B72 (c) e os filmes 
CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b). 

 

 

(a) 
 
 
 

(b) 

(c) 

Figura 3.30 – Detalhe da obra 
PxRT com a faixa de B72 (c) e os 
filmes CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b) com 
xileno aplicado.

 

 

(a) 
 
 
 

(b) 

(c) 

Figura 3.31 – Detalhe da obra 
AbGZ com a faixa de B72 (c) e 
os filmes CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b). 
 

 

 
(a) 

 
 
 
 
 

(b) 

(c) 

Figura 3.32 – Detalhe da obra 
AbGZ com B72 (c) e os filmes  
CVP(1)A(2) (a) e  
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (b). 
com xileno aplicado. 

 

 
(a) 

 
 
 
 
 

(b) 

(c) 
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Tabela 3.2 – Relação do código, descrição e tipo das amostras caracterizadas. 

 

CODIGO DA AMOSTRA DESCRIÇÃO 
TIPO 
 
 

SBA-15 Sílica mesoporosa SBA-15 Referencia 

   

B72  Resina acrílica Paraloid B72™ Referencia 

CVP  
Celulose vegetal da planta 
Pinus elliotti 

Referencia 

A 
Adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107® 

Referencia 

n-H Solvente orgânico n-hexano Referencia 

X Solvente orgânico xileno Referencia 

H2O Agua  Referencia 

DMF 
Solvente orgânico 
dimetilformamida 

Referencia 

CVJ(2) 
Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Kozo a 
2% 

Filme 

CVJ(2)[SBA-15(5)] 

Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Kozo a 
2%, com 5% da massa de 
fibras em sílica incorporada 

Filme 

CVJ(2)[SBA-15(10)] 

Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Kozo a 
2%, com 10% da massa de 
fibras  em  sílica incorporada 

Filme 

CVB(1,5)[SBA-15(10)] 

Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Algodão 
a 1,5%, com 10% da massa 
de fibras em sílica incorporada 

Filme 

CVB(1,5)[SBA-15(20)] 

Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Algodão 
a 1,5%, com 20% da massa 
de fibras em sílica incorporada 

Filme 

CVB(1,5)[SBA-15(50)] 

Filme de celulose vegetal feito 
com fibras da planta Algodão 
a 1,5%, com 50% da massa 
de fibras em sílica incorporada 

Filme 

SBA-15 + n-H s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento 
térmico saturada com n-
hexano por 24 horas 

Experimento 
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SBA-15 + X s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento  
térmico saturada com xileno 
por 24 horas 

Experimento 

SBA-15 + DMF s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento  
térmico saturada com 
dimetilformamida por 24 horas 

Experimento 

SBA-15 + H2O s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento  
térmico saturada com agua 
por 24 horas 

Experimento 

SBA-15 + n-H c/ TT 

Sílica SBA-15 com tratamento  
térmico (90 min na estufa a 
100ºC) saturada com n-
hexano por 48 horas 

Experimento 

SBA-15 + X c/ TT 

Sílica SBA-15 com tratamento  
térmico (90 min na estufa a 
100ºC) saturada com xileno 
por 48 horas 

Experimento 

SBA-15 + DMF c/ TT 

Sílica SBA-15 com tratamento  
térmico (90 min na estufa a 
100ºC) saturada com 
dimetilformamida por 48 horas 

Experimento 

SBA-15 +  H2O c/ TT 

Sílica SBA-15 com tratamento  
térmico (90 min na estufa a 
100ºC) saturada com agua por 
48 horas 

Experimento

CVP(1)A(2) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2% 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada  

Filme 

CVP(1)A(2) + X 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, saturado 
com xileno 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+X 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada, saturado 
com xileno 

Filme 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ de qualquer uma das 
quatro obras utilizadas no 
estudo 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72(MdÓT) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Madona com 
Menino Jesus à óleo sobre 
tela 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72(MdÓM) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Madona com 
Menino Jesus à óleo sobre 
metal 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(PxRT) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Peixe 
Psicodélico à têmpera sobre 
tela 

Filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(PrLE) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Praia à acrilico 
sobre Eucatex® 

Filme 
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CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(AbGZ) 

Filme de celulose vegetal da 
planta Pinus elliotti a 1%, com 
adesivo álcool polivinilico 
Celvol 107 ® a 2%, com 50% 
da massa de fibras de sílica 
SBA-15incorporada utilizado 
para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Asas de 
Borboleta sobre azulejo  

Filme 

MdÓM 
Obra Madona com Menino 
Jesus à óleo sobre metal 

Mimético 

MdÓT 
Obra Madona com Menino 
Jesus à óleo sobre tela 

Mimético 

PxRT 
Obra Peixe Psicodélico à 
têmpera sobre tela 

Mimético 

PrLE 
Obra Praia à acrílico sobre 
Eucatex® 

Mimético 

AbGZ 
Obra Asa de Borboleta, 
colagem sobre azulejo 

Mimético 

MdÓM + B72  
Obra Madona com Menino 
Jesus à óleo sobre metal,  
com  Paraloid B72™ 

Mimético 

MdÓT + B72 
Obra Madona com Menino 
Jesus à óleo sobre tela,  com  
Paraloid B72™ 

Mimético 

PxRT + B72 
Obra Peixe Psicodélico à 
têmpera sobre tela,  com  
Paraloid B72™ 

Mimético 

PrLE + B72 
Obra Praia à acrílico sobre 
Eucatex®, com  Paraloid 
B72™ 

Mimético 

AbGZ + B72 
Obra Asa de Borboleta, 
colagem sobre azulejo,  com  
Paraloid B72™ 

Mimético 

TbBp + B72 
Base de preparação com  
Paraloid B72™ 

Mimético 

Fp + B72 
Filme de poliéster com  
Paraloid B72™ 

Mimético 

Obs.: Os códigos e siglas estão relacionados na Lista de abreviaturas, siglas e 
símbolos no início do trabalho. 



132 
 

A Tabela 3.3 resume as quantidades de: fibras, adesivo e sílica colocadas em 

solução para formação de cada filme preparado que efetivamente estão 

apresentados nesse trabalho. 

 

Tabela 3.3  - Resumo das quantidades de: fibras, adesivo e sílica colocadas em solução 
para formação de cada filme aqui analisado. 

Filme Volume total 
da solução   

(L) 

Massa 
fibras 

(g) 

Massa 
adesivo 

(g) 

Massa 
SBA-15 

(g) 

CVJ(2) 15 30 0 0 

CVJ(2)[SBA-15(5)] 15 30 0 1,5 

CVJ(2)[SBA-15(10)] 15 30 0 3 

CVB(1,5)[SBA-15(10)] 15 22,5 0 2,25 

CVB(1,5)[SBA-15(20)] 15 22,5 0 4,5 

CVB(1,5)[SBA-15(50)] 15 22,5 0 11,25 

CVP(1)A(2) 15 15 3 0 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] 15 15 3 7,5 
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3.2.7.  MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

É necessário salientar que a expressão “análise não destrutiva” tem significado 

diferente para os químicos e para os restauradores. Para os químicos “análise não 

destrutiva” é aquela que não destrói a amostra enquanto que para os restauradores 

é aquela que não destrói a obra, ou seja, não é invasiva, pois nenhuma amostra é 

retirada.  

Foi utilizada uma metodologia analítica diversificada, baseada no uso de técnicas 

complementares (RIZZO, 2005). 

Sobre as obras de arte foram utilizadas apenas analises não-destrutivas, com 

exceção da micro amostra retirada da obra MdÓM para montagem do corte 

estratigráfico (CE); enquanto que os outros materiais e os filmes foram analisados 

por métodos de analise não-destrutivos e também por métodos de analise 

destrutivos. 

Antes de iniciar as análises foram utilizadas diferentes técnicas de observação e 

documentação através de aquisição de imagens em todas as obras: observação 

organoléptica e fotografias com câmera digital com luz visível refletida e rasante. 

Foram obtidas também fotografias sob a lupa binocular microscópica e com um 

microscópio digital portátil de superfície, com o intuito de documentação e 

determinação dos melhores pontos e/ou áreas para serem analisados pelas 

diferentes técnicas. Todas as situações de interesse foram analisadas. Inicialmente 

foram realizadas as análises com técnicas não invasivas e/ou não destrutivas em 

todas as obras originais para caracterização dos materiais e acompanhamento da 

eficácia do filme. 

As obras de arte foram analisadas com o equipamento portátil TRACER III SD para 

caracterização dos materiais, especialmente os pigmentos, com intuito de 
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verificação da eficácia do método de limpeza – retirada do verniz adicionado sem  

causar danos nos originais, ou seja sem retirar o material original da obra.  

 

A Tabela 3.4 lista as técnicas empregadas em cada mimético, filme e/ou amostra no 

processo de caracterização. 

 

 Tabela 3.4 - Resumo das técnicas empregadas no processo de caracterização dos 
materiais (amostras de referência, dos filmes e dos miméticos). 

Materiais TG/DTG DTA MEV MET IV XRF LBM MD CE/MD IA LR

CVP X X X  X X      

A X X   X X      

SBA-15 X X X X X X    X  

B72 X X   X X      

Ab      X      

Filmes TG DTA MEV MET IV XRF LBM MD CE/MD IA LR

CVJ(2) X           

CVJ(2)[SBA-15(5)] X           

CVJ(2)[SBA-15(10)] X           

CVB(1,5)[SBA-15(10)] X           

CVB(1,5)[SBA-15(20)] X           

CVB(1,5)[SBA-15(50)] X           

SBA-15 + n-H s/ TT X           

SBA-15 + X s/ TT X           

SBA-15 + DMF s/ TT X           

SBA-15 + H2O s/ TT X           

SBA-15 + n-H c/ TT X           

SBA-15 + X c/ TT X           

SBA-15 + DMF c/ TT X           

SBA-15 +  H2O c/ TT X           



135 
 

CVP(1)A(2) X X         X 

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] 

X X X 
 

X X     X 

CVP(1)A(2) + X X X          

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + X 

X X  
 

       

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72 

X X  
 

X       

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72(MdÓT) 

   
 

 X      

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72(MdÓM) 

   
 

 X      

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72(PxRT) 

   
 

 X      

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72(PrLE) 

   
 

 X      

CVP(1)A(2)[SBA-
15(50)] + B72(AbGZ) 

   
 

 X      

camada de B72 sobre 
filme de poliéster 

   
 

   X    

Miméticos TG DTA MEV MET IV XRF LBM MD CE/MD IA LR

MdÓM      X     X 

MdÓT      X     X 

PxRT      X     X 

PrLE      X     X 

AbGZ      X     X 

MdÓM + B72         X  X 

MdÓT + B72           X 

PxRT + B72           X 

PrLE + B72           X 

AbGZ + B72           X 

CaCO3 + B72         X  X 
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2.7.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANALÍTICA DAS MATÉRIAS 
PRIMAS, DOS  FILMES E DOS MIMÉTICOS  

 

3.2.7.1.1. CARACTERIZAÇÃO NÃO DESTRUTIVA DE SUPERFÍCIE 
 

Na analise e caracterização de obras de arte, sempre que possível utiliza-se 

métodos não invasivos e/ou não destrutivos.  

 

3.2.7.1.1.1. OBSERVAÇÃO COM LUZ REFLETIDA 
 

Observação das obras com luz refletida e ou rasante (lâmpada alógena palito de 500 

watts) para visualização do Paraloid B72™. 

 

3.2.7.1.1.2. OBSERVAÇÃO COM MICROSCÓPIO DIGITAL PORTÁTIL DE 
SUPERFÍCIE (MD) 

 

Com a observação direta das superfícies através do microscópio digital manual, 

conseguimos um aumento de até 200 vezes, o que possibilita a observação da sua 

micro morfologia assim como a escolha dos melhores locais a serem analisados 

pelas outras técnicas. Foi utilizado o Microscópio Digital Usb Digimicro.  

 

3.2.7.1.1.3. OBSERVAÇÃO COM LUPA BINOCULAR MICROSCÓPICA (LBM) 
 

Com a observação na lupa binocular microscópica, das superfícies das obras de 

arte, das amostras e dos cortes estratigráficos das mesmas, conseguimos um 

aumento de até 80 vezes, o que possibilita a observação da sua micro morfologia 

assim como a escolha dos melhores locais a serem analisados pelas outras 

técnicas. Elas foram observadas numa lupa binocular microscópica da marca Nikon, 
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no laboratório da MRIZZO Restaurações Ltda. As imagens foram capturas com uma 

lente ocular digital da marca Biofocus acoplada à lupa. 

 

3.2.7.1.1.4. FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO DE ENERGIA 
COM EQUIPAMENTO PORTÁTIL (XRF)    

 

Os espectros de fluorescência de raios X por dispersão de energia de todas as 

amostras e das obras de arte foram obtidos com o equipamento portátil modelo 

TRACER III SD, da marca Bruker. O equipamento Tracer III-SD usa um detector de 

silício de alta resolução (Si-PIN). A tecnologia é baseada na fluorescência de raios X 

por dispersão de energia (EDXRF) e usa um tubo de raios X de ródio como fonte de 

excitação. Os espectros foram obtidos, na região de 0 a 40 keV e registrados como 

energia versus número de pulsos (nº de fótons de raios X emitidos); em atmosfera 

de ar.  

Os ensaios foram realizados no laboratório da MRIZZO. 

 

3.2.7.1.2. EXPERIMENTOS COM RETIRADA DE AMOSTRA 
 

3.2.7.1.2.1.  ESTUDO TERMOANALÍTICO 
 

As amostras de referência e os filmes foram avaliados termoanaliticamente por 

termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG) e analise térmica diferencial 

(DTA) no Laboratório de Análise Térmica Dr. Ivo Giolito (LATIG) no Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo (IQ/USP).  
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3.2.7.1.2.1.1.TERMOGRAVIMETRIA E TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA 
(TG/DTG) 

 

Os ensaios de TG/DTG foram empregados para avaliar o comportamento térmico de 

todas as amostras utilizadas no estudo termoanalítico. Esses ensaios foram 

executados empregando a termobalança, modelo TGA-51, da marca Shimadzu, que 

permite uma detecção de variação de massa de ±1 μg. Essa termobalança pode 

operar com capacidade máxima de cerca de 2000 mg e o forno permite fazer 

aquecimentos desde a temperatura ambiente até 1500ºC.  

As curvas TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 900ºC, sob 

atmosfera dinâmica de ar ou de N2, (50 mL min-1), razão de aquecimento de 10o e 

20oC min-1, utilizando cadinho de platina contendo massa de amostra em torno de 15 

mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração da instrumentação empregando-se 

uma amostra padrão de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma ASTM 

(E1582 – 04). Periodicamente era executado, nas mesmas condições experimentais, 

um ensaio com cadinho vazio para obtenção da curva em branco. Essa curva em 

branco foi empregada para subtração de linha base, visto que nesse sistema ocorre 

um aparente ganho de massa durante o aquecimento.  

 

3.2.7.1.2.1.2. ANALISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 
 

Parte das amostras foram caracterizadas empregando o sistema simultâneo 

TG/DTA, denominado pela Shimadzu como sistema DTG-50. A partir desse sistema 

foram obtidas as curvas TG/DTG-DTA no intervalo de temperatura entre 25 e 900ºC, 

empregando razão de aquecimento de 10ºC/min sob atmosfera dinâmica de ar N2 

(50mL/min) e cadinho de platina contendo cerca de 15mg de amostra. 
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Antes dos ensaios foram obtidas curvas em branco para avaliar a linha base do 

sistema. O sinal de DTA foi calibrado (antes dos experimentos) e verificada a sua 

calibração (depois dos experimentos), empregando as substâncias padrão In0 (Tfusão 

= 156,6C; ∆Hfusão = 28,7 J.g-1) e Zn0 (Tfusão = 419,5C) metálicos com pureza de 

99,99%. 

Todos os resultados de TG/DTG e DTA foram tratados empregando o software TA-

60 que faz parte da instrumentação. 

 

3.2.7.1.2.2.  MEDIDAS DE ADSORÇÃO/DESSORÇÃO DE NITROGÊNIO 
 

As medidas de adsorção/dessorção de nitrogênio foram realizadas no IQ/USP no 

Laboratório do Grupo de Pesquisa em Química Verde e Ambiental utilizando um 

analisador de adsorção da marca Quantachrome modelo Nova 1200e. A amostra foi 

submetida à desgaseificação sob pressão reduzida à temperatura de 200ºC antes da 

realização da medida. 

A isoterma foi registrada à 77K num intervalo de pressão relativa de 10-6 a 0,995, 

usando N2 com 99,998% de pureza. A área superficial especifica foi avaliada pelo 

método BET a partir dos dados de dessorção no intervalo de pressão relativa (P/P0) 

de 0,05 a 0,30. O volume de poro foi calculado a partir da quantidade adsorvida na 

pressão relativa de 0,99. A distribuição de tamanho de poro foi calculada pelo 

método BJH a partir dos dados da curva de dessorção.  
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3.2.7.1.2.3.  ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO 
INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho de todas as amostras de 

referência e de obras de arte foram obtidos em equipamento da marca Perkin Elmer 

- Frontier, na região de 4000 a 400 cm-1 e registrados como transmitância vs número 

de ondas. As amostras foram analisadas por ATR para registro dos espectros. Os 

ensaios foram realizados nos Laboratórios da Central Analítica do Instituto de 

Química da USP. 

 

3.2.7.1.2.4.  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E DE 
TRANSMISSÃO (MET) 
 

As amostras SBA-15, CVP e CVP(1)A(2)[SBAB-15(50)] foram observadas no 

microscópio eletrônico MEV - Microscope Electron Varredure Jeol - JSM 7401F 

(FEG) e Jeol - Neoscope (bancada) na Central Analítica do Instituto de Química da 

USP. Pôde-se desta forma avaliar a morfologia das amostras e verificar a presença 

e distribuição da sílica nos filmes de celulose. As imagens de MET foram obtidas a 

partir do microscópio eletrônico de transmissão Jeol, modelo 2100, pertencente ao 

laboratório de microscopia eletrônica do IPEN- CNEN SP. 

 

3.2.7.1.2.5. MONTAGEM DE CORTE ESTRATIGRÁFICO (CE) 
 

Foi retirada uma amostra  da obra MdÓM do local onde havia sido aplicado o B72 

para montagem de um corte estratigráfico com resina de poliéster para observação 

no microscópio digital e medição da espessura da camada de Paraloid. O mesmo foi 

feito com uma amostra onde o B72 foi aplicado diretamente sobre uma base de 

preparação de tela feita com carbonato de cálcio e cola de proteína animal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE AS AMOSTRAS, FILMES E MIMÉTICOS  

 

Nos itens 3.1.1. e 3.1.2. foram mencionados os critérios adotados para a seleção de 

matérias primas e a metodologia utilizada para confecção dos filmes de adsorção; 

assim como a seleção dos miméticos usados para testes na aplicação dos filmes de 

limpeza.  Todos os materiais utilizados foram caracterizados por variadas técnicas 

físico-químicas e analíticas.  

Foram caracterizadas as matérias primas, os filmes com e sem sílica, antes e depois 

da aplicação nos miméticos, e, os miméticos antes e depois da aplicação dos filmes. 

Todo o material caracterizado se encontra listado na Tabela 4.1. 

 
 

Tabela 4.1 – Relação do material caracterizado físico-química analiticamente 

SIGLA MATERIAL 

SBA-15 Sílica mesoporosa SBA-15 

B72  Resina acrílica Paraloid B72™ 

CVP  Celulose vegetal da planta Pinus elliotti 

A Adesivo álcool polivinilico Celvol 107® 

n-H Solvente orgânico n-hexano 

X Solvente orgânico xileno 

H2O Agua  

DMF Solvente orgânico dimetilformamida 

CVJ(2) 
Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Kozo a 2% 

CVJ(2)[SBA-15(5)] Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Kozo a 2%, com 5% da massa de fibras de sílica 
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incorporada 

CVJ(2)[SBA-15(10)] 
Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Kozo a 2%, com 10% da massa de fibras de sílica 
incorporada 

CVB(1,5)[SBA-15(10)] 
Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Algodão a 1,5%, com 10% da massa de fibras de 
sílica incorporada 

CVB(1,5)[SBA-15(20)] 
Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Algodão a 1,5%, com 20% da massa de fibras de 
sílica incorporada 

CVB(1,5)[SBA-15(50)] 
Filme de celulose vegetal feito com fibras da planta 
Algodão a 1,5%, com 50% da massa de fibras de 
sílica incorporada 

SBA-15 + n-H s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento térmico saturada com 
n-hexano por 24 horas 

SBA-15 + X s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento térmico saturada com 
xileno por 24 horas 

SBA-15 + DMF s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento térmico saturada com 
dimetilformamida por 24 horas 

SBA-15 + H2O s/ TT 
Sílica SBA-15 sem tratamento térmico saturada com 
agua por 24 horas 

 

SBA-15 + n-H c/ TT 
Sílica SBA-15 com tratamento  térmico (90 min na 
estufa a 100ºC) saturada com n-hexano por 48 
horas 

SBA-15 + X c/ TT 
Sílica SBA-15 com tratamento térmico (90 min na 
estufa a 100ºC) saturada com xileno por 48 horas 

SBA-15 + DMF c/ TT 
Sílica SBA-15 com tratamento térmico (90 min na 
estufa a 100ºC) saturada com dimetilformamida por 
48 horas 

SBA-15 +  H2O c/ TT 
Sílica SBA-15 com tratamento térmico (90 min na 
estufa a 100ºC) saturada com agua por 48 horas 

CVP(1)A(2) 
Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2% 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-
15incorporada  

CVP(1)A(2) + X 
Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107 ® a 
2%, saturado com xileno 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + X 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-
15incorporada, saturado com xileno 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-15 
incorporada utilizado para retirada de Paraloid 
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B72™ de qualquer uma das quatro obras utilizadas 
no estudo 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(MdÓT) 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-
15incorporada utilizado para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Madona com Menino Jesus à óleo 
sobre tela 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(MdÓM) 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-
15incorporada utilizado para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Madona com Menino Jesus à óleo 
sobre metal 

 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(PxRT) 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-
15incorporada utilizado para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Peixe Psicodélico à têmpera sobre 
tela 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(PrLE) 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-15 
incorporada. Utilizado para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Praia à acrílico sobre Eucatex® 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72(AbGZ) 

Filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti a 
1%, com adesivo álcool polivinilico Celvol 107® a 
2%, com 50% da massa de fibras de sílica SBA-15 
incorporada utilizado para retirada de Paraloid 
B72™ da obra Asas de Borboleta sobre azulejo  

MdÓM Obra Madona com Menino Jesus à óleo sobre metal 

MdÓT Obra Madona com Menino Jesus à óleo sobre tela 

PxRT Obra Peixe Psicodélico à têmpera sobre tela 

PrLE Obra Praia à acrílico sobre Eucatex® 

AbGZ Obra Asa de Borboleta, colagem sobre azulejo 

BP + B72 Base de preparação com Paraloid B72™ aplicado 

FP + B72 Filme de poliéster  com Paraloid B72™ aplicado 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

 

4.2.1. ANÁLISE TÉRMICA (TA) 
 

A Figura 4.1 ilustra as curvas TG/DTG e DTA da amostra de Paraloid B72™ puro 

(B72). As curvas TG/DTG evidenciam que a amostra é estável termicamente até 

cerca de 238oC e se decompõe em duas etapas principais, entre 238 e 600oC. A 

primeira ocorre no intervalo de 238 a 428oC, (m1 = 61,96% e Tpico DTG = 329oC). A 

segunda etapa ocorre entre 428 e 600oC (m2 = 33,96% e Tpico DTG = 370oC) e é 

devido ao término da decomposição térmica. Na temperatura de 600oC, como 

esperado,  a perda de massa é completa.  

A curva DTA evidencia uma variação de linha base no sentido endotérmico, entre 25 

e 60oC, característica da transição vítrea do material (Tg), a qual aparece nos dados 

de especificação indicada com temperatura de 40oC. Para medição da Tg do 

Paraloid  utilizado nesse trabalho foram feitos dois aquecimentos subsequentes na 

amostra (Figura 4.2), sendo que no primeiro é para eliminação da história térmica do 

material e no segundo aquecimento determina-se a Tg, conforme recomendações da 

norma  (ASTM D3418-12e1), e, conforme literatura (SCHILLING, M. R , 1989). Foi 

encontrado o valor de Tg de 39,2oC.  Esse valor corresponde à temperatura do ponto 

médio da tangente à inflexão do evento térmico. É definido na curva DSC como o 

ponto de temperatura à meia altura entre linha tangente ao patamar inicial (antes do 

evento) e à linha tangente traçada a partir do patamar final (após o evento) da 

transição. 

A curva DTA evidencia que o processo de decomposição térmica da amostra ocorre 

em quatro etapas principais. A primeira etapa é exotérmica e ocorre com dois 

eventos sobrepostos (Tpico = 285 e 248ºC). O segundo evento é endotérmico e 

ocorre entre 310ºC e 360ºC com Tpico DTA principal em 347ºC. O terceiro evento é 
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exotérmico e ocorre entre 360ºC e 416ºC, com Tpico DTA principal em 390oC. O quarto 

evento, também é exotérmico e ocorre entre 416 e 520ºC, com Tpico DTA em 483ºC. 
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Figura 4.1 - Curvas TG/DTG e DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica de 
ar (50mL/min) da amostra B72. 
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Esse resultado (Tg) evidencia que há um amolecimento do material a partir de 39ºC, 

porem as curvas TG/DTG mostram perda de massa apenas acima de 200ºC. A 

curva DTA não evidenciou pico de fusão do material, mas a comparação visual de 

uma amostra antes e após aquecimento até 300ºC confirma que no inicio da etapa 

de decomposição térmica o material passou por um processo de derretimento 

(Figura 4.3) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O amolecimento do material tão próximo à temperatura ambiente, especialmente no 

Brasil, indica que o Paraloid B72 ™ não é adequado para ser usado como camada 

final de proteção em obras de arte. A Figura 4.4 ilustra uma camada espessa de 

Paraloid que foi aplicada sobre um filme de poliéster e exposta numa área aberta, 

porém coberta, em São Paulo na zona sul durante quatro meses (de Setembro à 

Dezembro de 2014).  Na ampliação do detalhe daFigura 4.4 se pode ver que as 

partículas suspensas no ar, provenientes da poluição, ficaram aderidas à superfície 

do filme de Paraloid B72™. Como se pode inferir, o mesmo ocorre com as obras de 

arte, nas quais o Paraloid foi usado como verniz final de proteção. O ar que 

Figura 4.3 - Comparação visual de uma amostra B72 antes (a) e 
após (b) aquecimento à 300ºC. 

(a) (b) 
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respiramos está repleto de partículas de diversas dimensões, conforme se pode ver 

na Tabela 4.2 [Lapple11 (1961 apud WOLBERS, R, 2000], as quais dependendo do 

tamanho ficam suspensas por maior ou menor tempo, conforme Tabela 4.3 

[Willeke12, (1975 apud WOLBERS, R, 2000)], dependendo das condições 

atmosféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 LAPPLE, C. E., Fall Out Control, Standford Institute Journal 5, Third  Quarter 1961. 
 
12 WILLEKE, K.; Whitby, K. T.. Comparision of Volume and mass distribution of Denver aerosols, 
Journal of Air Pollution Control  association 25, 529, 1975 

 
 

Figura 4.4 – Paraloid B72 aplicado sobre filme de poliéster e exposto em área externa 
coberta, por 4 meses, no verão em São Paulo, para verificação da adsorção das 
partículas de poluentes. Fotografia tirada com a lupa binocular microscópica com 
aumento de 80x (a). Ampliação do detalhe do circulo (b). 

(a) (b) 

Tabela 4.3 – Tamanho das partículas versus 
tempo de permanência em suspensão no ar 

(WILLEKE, 1975) 

TAMANHO 

(µm) 
TEMPO DE PERMANÊNCIA 
 EM SUSPENSÃO 

<1 100-1000 horas 

1-10 10-100 horas 

>40 Limitada, assenta rapidamente 

500 Segundos 

Tabela 4.2 – Fonte partículas versus 
tamanho da partícula (LAPPLE, 1961) 

PROVENIÊNCIA DA 

PARTÍCULA 
TAMANHO (µm) 

Combustão de 
petróleo 

1-200 

Metalurgia 0,001-100 

Núcleos salinos 0,003-0,05 

Polens 10-100 

Poeiras cimentícias 0,1-300 
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A Figura 4.5 ilustra as curvas TG/DTG e DTA da amostra de sílica mesoporosa SBA-

15 pura. As curvas TG/DTG evidenciam que a amostra apresenta uma única perda 

de massa entre 16 e 120oC referente à perda de agua fisiossorvida ou adsorvida 

superficialmente (m1 = 11,11% e Tpico DTG = 52oC). A curva DTA mostra um evento 

endotérmico na mesma região, entre 20 e 120oC, com Tpico DTA principal em 59oC. 

Entre 120 e 600ºC a perda de massa é lenta e gradativa e de cerca de 4% devido à 

liberação de agua adsorvida nos mesoporos da sílica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.6 ilustra as curvas TG/DTG e DTA da amostra de celulose vegetal da 

planta Pinus elliotti pura (CVP). As curvas TG/DTG evidenciam perda de massa 

entre 25 e 150°C devido à liberação de H2O fisiossorvida ou adsorvida 

superficialmente. A amostra é estável termicamente entre 150 e 243oC e se 

decompõe em duas etapas principais, entre 243 e 431oC. A primeira ocorre no 

Figura 4.5 - Curvas TG/DTG e DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica de ar 
(50mL/min) da amostra SBA-15.  
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intervalo de 243 a 367oC, (m1 = 72,06% e Tpico DTG = 321oC). A segunda etapa 

ocorre entre  367 e 431oC (m2 = 18,50% e Tpico DTG = 409oC) e é devido ao 

término da decomposição térmica e eliminação de material carbonáceo formado na 

etapa anterior. Na temperatura de 600oC a perda de massa é total. 

A curva DTA mostra um evento endotérmico entre 25 e 243oC (H = 258 J/g), com 

Tpico DTA principal em 70oC,  devido a perda de agua. Após a eliminação da agua, a 

curva DTA evidencia que o processo de decomposição térmica da amostra é 

exotérmico e ocorre em duas etapas subsequentes, o que pode ser observado pelos 

respectivos picos. A primeira ocorre entre 243ºC e 367ºC com Tpico DTA principal em 

334oC. A segunda etapa ocorre entre 367ºC a 431ºC com Tpico DTA principal em 

421oC.  

Figura 4.6 - Curvas TG/DTG e DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica de ar 
(50mL/min) da amostra da amostra CVP. 
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A Figura 4.7 ilustra as curvas TG/DTG e DTA da amostra de álcool polivinilico Celvol 

107® (A). As curvas TG/DTG evidenciam que a amostra perde 7,44% da massa 

inicial entre 22 e 197oC, possivelmente devido à eliminação de água de umidade ou 

algum volátil mais leve presente na resina. Esse fenômeno pôde ser constatado pela 

exalação de odores da própria amostra e também na microscopia eletrônica de 

varredura onde a amostra teve que ficar vários dias no dessecador, pois não foi 

possível observa-la ao microscópio mesmo depois de recobri-la com uma camada 

de ouro devido à interferência causada pela eliminação de voláteis durante o 

experimento. A amostra se mantém estável termicamente entre 197 e 210oC. Entre 

210 e 580oC ocorrem três etapas de perda de massa distintas devido à 

decomposição térmica, m1 = 68,58%  (197 a 380oC e Tpico DTG = 290oC), m2 = 

8,44%  (380 a 453oC e Tpico DTG = 416oC) e m3 = 13,50%  (468 a 580oC e Tpico DTG = 

472oC). Na temperatura de 600oC a perda de massa é praticamente completa, 

restam aproximadamente 2% de material inorgânico, que podem ser referentes ao 

carbonato de sódio proveniente da decomposição térmica de resíduos de acetato de 

sódio que foi empregada na síntese do material ou resíduo de material carbonáceo. 

A curva DTA evidencia, inicialmente, uma leve variação de linha base no sentido 

endotérmico, que caracteriza a eliminação de água e/ou outra espécie volátil 

presente. Entre 197 e 243oC observa-se um evento endotérmico com Tpico DTA 

principal em 225oC, devido a fusão do material, visto que na mesma faixa de 

temperatura as curvas TG/DTG não evidenciam perda de massa. Logo após a  

fusão, a curva DTA evidencia o inicio do processo de decomposição térmica da 

amostra a partir do pico no sentido endotérmico entre 250 e 350ºC (Tpico DTA = 

299ºC). Acima de 350oC o processo é exotérmico com dois eventos subsequentes. 
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O primeiro evento ocorre entre 350 e 453ºC, com Tpico DTA principal em 418ºC  e o 

segundo entre 453 e 534 ºC, com Tpico DTA em 474 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 

 

 

4.2.2. ISOTERMA DE ADSORÇÃO/DESSORÇÃO DE NITROGÊNIO 
 

A Figura 4.8 ilustra a isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio e a curva de 

distribuição de tamanhos de poros da amostra de sílica mesoporosa SBA-15 

sintetizada no LATIG. Segundo a classificação da IUPAC, o perfil dessa isoterma é 

do tipo IV, com histerese classe 1 (H1). O tratamento dos dados indicou que a 

amostra possui área superficial (SBET) de 821 m².g-1, volume de poro (VPT) de 1,20 

cm3g-1 e diâmetro médio de poro (øP) de 10,2 nm. Esses resultados são coerentes 

para a sílica do tipo SBA-15, que se apresenta como um bom adsorvente e também 

se pode destacar a estreita distribuição de tamanho de poros, entre 9 e 13 nm, deste 

Figura 4.7 - Curvas TG/DTG e DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica de ar 
(50mL/min) da amostra A.  
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material. Essas características são similares a amostra de SBA-15 relatada por 

MATOS et al., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO (FTIR) 
 

A Figura 4.9 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de Paraloid B72 

puro. O espectro mostra as bandas de absorção características da resina acrílica 

em: 2984 e 2952 cm-1  (estiramento  da  ligação C-H); 1721 cm-1 (estiramento da 

ligação C=O); 1446 e 1386 cm-1 (dobramento da ligação  C-H);  1142 e 1023 cm-1  

(estiramento  da  ligação C-O). 

Figura 4.8 – Isoterma de adsorção de N2 e curva de distribuição de tamanho de 
poros da amostra de SBA-15. 
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A Figura 4.10 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de álcool 

polivinilico Celvol 107. O espectro mostra as bandas de absorção características do 

material: 3280 cm-1 (estiramento da  ligação O-H);  2940 e 2908 cm-1 (estiramento  

da  ligação C-H); 1416 e 1326 cm-1 (dobramento da ligação  C-H). Os picos entre 

1750-1735 cm-1  e entre 1150 -1085 cm-1  são atribuídos ao estiramento de C=O e 

C-O dos grupos acetatos remanescentes do PVA (SILVERSTEIN et al., 1991).  
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Figura 4.9 - Espectro no infravermelho da amostra B72. 
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A Figura 4.11 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de sílica 

mesoporosa ordenada SBA-15. O espectro mostra as bandas de absorção 

características do material em: 1085 cm-1 (estiramento assimétrico da ligação         

Si-O-Si); a banda de absorção em torno de 810 cm-1  está relacionada ao 

estiramento simétrico da ligação Si-O e a banda em 467 cm-1  corresponde ao modo 

de vibração de deformação da ligação Si-O-Si. A banda em torno de 960 cm-1  esta 

relacionada a vibração angular dos grupos silanois  

A banda larga em 3445 cm-1  (estiramento  da  ligação  O-H) é referente à presença 

de agua adsorvida do ambiente na amostra e a banda  em 1636 cm-1  é 

característica da deformação angular do grupo O-H fora do plano. 

Figura 4.10 - Espectro de absorção na região do infravermelho da amostra A. 
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A Figura 4.12 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de celulose vegetal 

da planta Pinus elliotti. O espectro mostra as bandas de absorção características do 

material. A banda existente no intervalo de 3500 a 3200 cm-1 envolve muitos modos 

vibracionais e os principais são: 3333 cm-1 (estiramento O-H), que além da presença 

do grupo no material pode ser referente à presença de agua adsorvida do ambiente 

na amostra. O espectro ainda mostra as bandas de absorção características: 2989 

cm-1 (estiramento  da  ligação C-H); 1052 e 1030 cm-1 (estiramento  da  ligação      

C-O); 1429, 1368  e 1315 cm-1 (dobramento da ligação  C-H) (SCHWANNINGER et 

al., 2004). 

 

 

Figura 4.11 – Espectro de absorção na região do infravermelho da amostra SBA-15. 

0

20

40

60

80

100

05001000150020002500300035004000

T
ra

n
sm

it
ân

ci
a 

(%
) 

Número de onda (cm-1) 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E DE 
TRANSMISSÃO (MET)   
 

Para observação da micro morfologia optou-se por utilizar técnicas de 

caracterização de superfície da sílica mesoporosa SBA-15 sintetizada no LATIG e 

das fibras de celulose da  planta Pinus elliotti. O MEV é uma técnica muito útil nestes 

casos.  As Figuras 4.13 e 4.14 ilustram micrografias obtidas com MEV da sílica com 

aumentos de 2400 e 5000 vezes, respectivamente. A micromorfologia da superfície 

da sílica é característica desse material, onde se podem ver os bastonetes formados 

a partir dos tubos micelares do surfatante P123,  empregado como molde ou 

direcionador de estrutura para obtenção do material.  A imagem de MET é ilustrada 

na Figura 4.15, onde é possível observar o arranjo hexagonal altamente ordenado 

dos poros do material, similar a favos de mel, conforme observado, também, por 

Margolese et al. (MARGOLESE, 2000).

Figura 4.12 – Espectro de absorção na região do infravermelho da amostra CVP. 
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Figura 4.13 – Imagens de MEV da amostra de SBA-15, com 
aumento (a) 2.400 vezes e (b) 5.000 vezes. 

 

 

Figura 4.13 – Imagens de MEV da amostra de SBA-15, com 
aumento (a) 2.400 vezes e (b) 5.000 vezes. 

Figura 4.13 – Imagem de MEV da amostra de SBA-15, com aumento 
de 2.400 vezes. 

 

 

Figura 4.14 – Imagem de MEV da amostra de SBA-15, com aumento 
de 5.000 vezes. 
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A Figura 4.16 ilustra a micrografia com microscópio eletrônico de varredura das 

fibras de celulose com aumento de 250 vezes.  A imagem é característica das fibras 

vegetais da planta pinus. O material é composto exclusivamente por fibras longas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15  - Imagem de MET da amostra de SBA-15.    

Figura 4.15 – Fotografia com MEV da amostra de CVP, com 
aumento de 250 vezes. 

 

Figura 4.16 – Imagem de MEV da amostra de CVP, com aumento 
de 250 vezes. 
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4.2.5. FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO DE ENERGIA (XRF) 
 

Para medição do elemento Si, o qual está presente na sílica pura, tanto o fabricante 

do equipamento (Bruker) como McGlinchey (2012) recomendam  não utilizar 

nenhum filtro, utilizar energia incidente entre 12 e 15 kV, com alta corrente e operar 

sob pressão reduzida13. Paralelemente existe a questão da intensidade do sinal 

recebido em função do coeficiente de atenuação de massa, isto é a questão de quão 

profundo se está analisando.  A profundidade de onde o sinal pode retornar para o 

detector depende: da densidade da matriz da amostra e do elemento de interesse. 

Como regra geral pode-se dizer que: quanto menos densa é a matriz e quanto mais 

pesado é o elemento, mais profundo é o local dentro da amostra de onde vem o 

retorno da energia fluorescente. Um feixe incidente monoenergético de fótons com 

intensidade I0, penetrando a camada de material com massa de espessura x e 

densidade ρ, emerge com intensidade I dada pela lei de atenuação exponencial 

representada matematicamente na Equação 15. 

 

 

A Equação 15 pode ser reescrita na forma da Equação 16, onde o coeficiente de 

atenuação de massa (µ/ρ) pode ser obtido a partir dos valores medidos I, I0  e x 

(SELTZER; HUBBELL, 1996). 

 

 

 

 

                                                 
13 McGlinchey, C., Handheld XRF for examination of paintings: proper use and limitation in Studies in 
Archeaological Science – Handheld XRF for art and archaeology, Leuven, Belgian: Leuven 
University Press, 2012. passim 

I/I0 = exp[-(µ/ρ)x] Equação 15 

µ/ρ = x-1 ln(I/I0)  Equação 16 
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Na medida dos filmes por XRF houve uma grande interferência do ambiente e do 

aparelho, pois os filmes têm uma densidade muita baixa, e são compostos 

majoritariamente por materiais orgânicos (celulose e álcool polivinilico), que não têm 

boa resposta nesse tipo de analise; o material inorgânico presente (sílica e cálcio) 

está disperso e em concentração muito pequena. Portanto, no processo de medida 

foram detectados elementos presentes no ar, no próprio equipamento e no porta-

amostra metálico. Para compensar esse efeito, recomenda-se realizar um ensaio 

sem nenhum material, chamado de “branco” para que o resultado possa ser utilizado 

para subtração de linha de base. Nos resultados dos “brancos”, feitos com 15 kV de 

energia e corrente de 3 µA, e, 40 kV de energia e corrente de 20 µA como se pode 

ver na Figura 4.17, foram encontrados os seguintes elementos: Ar (do ar), Rh (do 

tubo de raios X), Ni (metal usado no tubo de raios X), Sn (da solda), Cu, Zn, Fe 

(existe traços desses elementos na liga de Al presente no aparelho), Ti (da janela de 

vácuo)  e Pb (do porta-amostra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.17 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de energia, 
feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, sem amostra (branco), nas 
condições  da medida: 15kV,  20µA, 60 seg. (verde) e  40kV,  3µA, 60 seg. (vermelho). 
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A Figura 4.18 apresenta o espectro de fluorescência de raios X por dispersão de 

energia da amostra de sílica SBA-15 pura. O espectro mostra o pico de energia  

característico do Si em 1,73 KeV.  

A Figura 4.19 apresenta o detalhe ampliado da sobreposição dos espectros de 

fluorescência de raios X por dispersão de energia da amostra CVP e do branco 

(espectro sem amostra). O espectro mostra o pico de energia  característico do Ca 

presente na amostra de CVP. 
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Figura 4.18 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com o 
equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, da amostra de SBA-15 pura. Condições  
da medida: 15kV,  20µA, 60 seg. 
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4.3. ESTUDOS PRELIMINARES E CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES DE 
CELULOSE (CVJ E CVB) COM E SEM SILICA 

 

4.3.1. ANÁLISE TÉRMICA (TA) 
 

Nesse trabalho foram confeccionados mais de 100 tipos de filmes com diferentes 

fibras (papel jornal, biocelulose, etc.), diferentes tipos de adesivos (cola de proteína 

animal, goma arábica, Celvol 205®, metil celulose, etc.). Os resultados preliminares 

dos estudos feitos com filmes formados a partir de outras fibras (fibra da planta 

japonesa Kozo, obtida do papel japonês, e, da planta Algodão, obtida do papel mata-

borrão) já mostraram o comportamento desejado da sílica incorporada aos filmes. 

Como já foi mencionado, no decorrer do trabalho a fibra escolhida foi a da planta 

Pinus elliotti, por ser nacional, de plantio de reflorestamento, com fibras longas, e ao 
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Figura 4.19 – Detalhe ampliado do espectro de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, da amostra CVP  em 
vermelho com o branco, em verde. Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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mesmo tempo, com baixo custo, de fácil acesso, e principalmente fácil manuseio 

(forma filmes finos e uniformes).  

Os estudos preliminares também demonstraram que quanto maior a quantidade de 

sílica incorporada, melhor o comportamento do filme com relação à retirada da 

resina Paraloid B72™ das obras de arte. O limite para incorporação da sílica sem 

que houvesse desprendimento da mesma depois do filme pronto é de no máximo 

50% da sílica em relação a massa de celulose na pasta.  

Os resultados preliminares serão apresentados aqui para justificar as tomadas de 

decisões nas escolhas dos materiais e procedimentos finais. 

A Figura 4.20 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de filmes 

preparados com fibra do vegetal Kozo, sem sílica - CVJ(2), com 5% de sílica - 

CVJ(2)[SBA-15(5)]  e com 10% de sílica - CVJ(2)[SBA-15(10)].  As curvas TG/DTG 

evidenciam perda de massa entre 25 e 150°C devido à liberação de H2O superficial. 

As amostras são estáveis termicamente entre 150 e 325oC e se decompõem em 

duas etapas principais, entre 325 e 620oC. A primeira ocorre rapidamente no 

intervalo de 325 a 455oC, com acentuada perda de massa e é devido à 

decomposição térmica da parte orgânica (celulose) com carbonização. A segunda 

etapa ocorre de forma mais lenta entre 515 e 626°C no filme puro; e, entre 477 e 

573oC nos filmes com sílica, e é devido à eliminação de material carbonáceo 

formado na etapa anterior. O teor do produto final está relacionado à presença de 

material inorgânico, provavelmente oxido de cálcio ou carbonato de cálcio deixado 

da fabricação dos papeis, ou sais minerais da celulose ou ainda material carbonáceo 

que não foi eliminado completamente. 

Considerando as curvas TG/DTG de cada filme: CVJ(2), CVJ(2)[SBA-15(5)] e 

CVJ(2)[SBA-15(10)], foi possível determinar o teor de H2O entre 25 e 220ºC, e, o 



164 
 

teor  de resíduo na temperatura de 650ºC. Esses valores estão listados na Tabela 

4.4, juntamente com a porcentagem de resíduo obtida por calculo, levando-se em 

conta a amostra na base seca. Esse teor de resíduo na base seca permite observar 

com maior nitidez o aumento da presença de sílica como função da maior 

quantidade de SBA-15 empregada na preparação dos materiais. Convém justificar 

que apesar de se adicionar 5 e/ou 10% de SBA-15 na pasta, grande parte dessa 

sílica não é incorporada à matriz celulósica devido ao menor tamanho de partícula, 

que passa com facilidade pela trama da peneira da forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Sobreposição das curvas TG e DTG obtidas a 20ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de N2 (50mL/min), das amostras de filmes CVJ(2), CVJ(2)[SBA-15(5)] e 
CVJ(2)[SBA-15(10)]. 
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Tabela 4.4 – Dados extraídos das curvas TG/DTG das amostras de filme de 
papel japonês com e sem sílica. 

AMOSTRA % H2O 
% DE RESIDUO 
NA AMOSTRA 

% DE RESIDUO NA 
BASE SECA 

CVJ(2) 7,22 1,22 1,31 

CVJ(2)[SBA-15(5)] 7,84 1,98 2,15 

CVJ(2)[SBA-15(10)] 8,62 2,36 2,58 

 

A Figura 4.21 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de filmes 

feitos com fibra de algodão, com 10% de sílica - CVB(1,5)[SBA-15(10)], com 20% de 

sílica - CVB(1,5)[SBA-15(20)] e com 50% de sílica - CVB(1,5)[SBA-15(50)]. As 

curvas TG/DTG das três amostra evidenciam perda de massa em torno de 8,5% 

entre 22 e 150°C devido à eliminação de H2O fisiossorvida ou superficial. As 

amostras são estáveis termicamente entre 150 e 273oC. A decomposição térmica 

ocorre de maneira similar nas três amostras, de forma rápida entre  273 e 396oC, 

com acentuada perda de massa. Nesse intervalo as perdas de massa foram:  

CVB(1,5)[SBA-15(10)] m1 = 71,22%; CVB(1,5)[SBA-15(20)] m1 = 67,81%; 

CVB(1,5)[SBA-15(50)] m1 = 59,70% devido à decomposição térmica da parte 

orgânica (celulose) com carbonização. A ultima etapa de perda de massa ocorre de 

forma mais lenta entre 396 e 600°C nos três filmes e é devido à eliminação de 

material carbonáceo formado na etapa anterior. O teor do produto final está 

relacionado à presença de material inorgânico, essencialmente SBA-15, como 

esperado.  

Considerando a TG/DTG de cada filme: CVB(1,5)[SBA-15(10)],           

CVB(1,5)[SBA-15(20)] e CVB(1,5)[SBA-15(50)], foi possível determinar o teor de 

H2O entre 25 e 250ºC, e, o teor de resíduo na temperatura de 600ºC. Esses valores 

estão listados na Tabela 4.5, juntamente com a porcentagem de resíduo obtida por 
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calculo, levando-se em conta a amostra na base seca. Nesse caso, pode-se 

observar que aumentando a quantidade de sílica na base de preparação, aumenta-

se também a quantidade de sílica incorporada ao filme. A incorporação de 

praticamente      50%       sílica        adicionada     na     preparação     dos     filmes  

CVB(1,5)[SBA-15(20)] e CVB(1,5)[SBA-15(50)] se deve ao aumento de porcentagem 

de fibras na pasta, ou seja, para esses filmes foi empregado 33% a mais de fibras 

em relação aos filmes CVJ(2)[SBA-15(5)] e CVJ(2)[SBA-15(10)].  
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Figura 4.21 - Sobreposição das curvas TG e DTG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de N2 (50mL/min) das amostras: CVB(1,5)[SBA-15(10)];  CVB(1,5)[SBA-15(20)] e 
CVB(1,5)[SBA-15(50)]. 
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4.4. CARACTERIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA SBA-15 COM 
RELAÇÃO À DIFERENTES SOLVENTES  

4.4.1. ANÁLISE TÉRMICA (TA) 
 

A Figura 4.22 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de sílica 

SBA-15 pura, e, dessa sílica sem tratamento térmico, porém saturada com diferentes 

solventes por 24 horas (n-hexano, agua, dimetilformamida e xileno). As curvas 

TG/DTG evidenciam que para essas amostras, houve maior adsorção de agua, 

seguida de xileno, DMF e n-hexano. Isso se verifica a partir das perdas de massa 

que ocorreram, respectivamente: 32,30%, 28,62%, 27,10% e 12,75% devido à 

liberação dos solventes adsorvidos.  No caso da amostra com n-hexano a perda de 

massa foi menor do que aquela observada para a amostra de sílica pura. Isso se 

deve ao fato do n-hexano ter uma alta pressão de vapor (200 mm Hg a 31,6ºC – 

ficha de especificação do produto), ou seja, é uma substancia muito volátil, 

evaporando completamente no processo de pesagem, mesmo antes da amostra ser 

colocada no porta-amostra da termobalança. A sílica pura, por sua vez, adsorve 

cerca de 10% da sua massa, em agua do ambiente. Por outro lado, observou-se que 

a eliminação da DMF da matriz porosa de sílica ocorreu de forma mais lenta e em 

temperaturas maiores em relação aos outros solventes. Essa evidencia serve de 

Tabela 4.5 – Dados extraídos das curvas TG/DTG das amostras de filme de papel           
mata-borrão com e sem sílica. 

AMOSTRA % H2O 
% DE RESIDUO 
NA AMOSTRA 

% DE RESIDUO NA 
BASE SECA 

CVB(1,5)[SBA-15(10)]  8,01 2,27 2,47 

CVB(1,5)[SBA-15(20)] 8,49 10,09 11,02 

CVB(1,5)[SBA-15(50)]  8,70 23,39 25,62 
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alerta para os malefícios do uso de solventes pelo método tradicional na limpeza de 

superfícies policromadas como quadros, em particular do DMF.  

As superfícies policromadas de pinturas de cavalete, especialmente as antigas, se 

comportam como corpos porosos (MASSCHELEIN-KLEINER, 2004), e podem ser 

comparadas a sílica nesse estudo. Como já foi explicado no item 2.6 das 

considerações gerais, no método tradicional de limpeza de obras de arte, que utiliza 

algodão envolto num palito e umedecido com o solvente ocorre penetração do 

solvente na camada pictórica, o qual, como demonstra o experimento, pode ficar 

retido na obra pela dificuldade de evaporação.  Alguns cientistas estudaram a 

evaporação e retenção dos solventes nos processos de restauro utilizando 

moléculas marcadas (JONES, 1959;  DAUCHOT, 1973). Outros preferiram o método 

gravimétrico utilizando uma termobalança, onde foram realizados testes por 

deposição de uma quantidade conhecida de solvente em um fragmento de pintura 

com uma  superfície padrão (MASSCHELEIN-KLEINER, 2004). Os resultados 

dessas medidas indicaram que a maioria dos solventes tem uma evaporação em 

duas etapas, uma rápida, seguido por uma mais lenta, onde os restos de solvente se 

evaporam gradualmente, da mesma forma que foi observado no presente estudo 

com sílica, visto que ambos, superfícies policromadas de quadros e sílica, são 

corpos porosos.  
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A Figura 4.23 mostra o esquema da intensidade de penetração de alguns solventes 

em corpos porosos de acordo com sua viscosidade e tensão superficial. Os 

resultados da analise térmica corroboram os dados mostrados no esquema, onde as 

amidas aparecem como um dos mais penetrantes tipos de solventes. Entre os 

solventes empregados nesse trabalho para avaliação de adsorção na sílica, a DMF 

é a mais penetrante. Além disso, foi eliminada mais lentamente e em temperatura 

maior porque, também, apresenta maior ponto de ebulição e constante dielétrica 

alta. Dai a importância do filme de adsorção de limpeza de superfícies policromadas 

aqui apresentado. Com a utilização do filme, o solvente não penetra no corpo poroso 

Figura 4.22 - Sobreposição das curvas TG e DTG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica 
de N

2  e  fluxo de gás de 20ml/min das amostras de SBA-15  sem tratamento (sem  TT)  

saturadas com diferentes solventes.  
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da camada pictórica, ele age apenas na superfície, dissolvendo e carregando o 

verniz que se quer retirar, não havendo, portanto, dentre outros, o problema da 

penetração.  

 

Figura 4.23 – Esquema de penetração dos diferentes tipos de solventes nos corpos porosos de 
acordo com suas viscosidades de tensões superficiais. Adaptado do livro “Les Solvants” de 
Liliane Masschelein-Kleiner. 
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A Figura 4.24 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de sílica 

SBA-15 com tratamento térmico (100ºC em estufa por 90 minutos), saturadas com 

os mesmos solventes por 48 horas (n-hexano, agua, dimetilformamida e xileno).  As 

curvas TG/DTG evidenciam que para essas amostras, houve maior adsorção de 

xileno, seguida de agua, DMF e n-hexano. Isso se verifica a partir das perdas de 

massa que ocorreram, respectivamente: 77,01%, 40,89%, 40,33% e 12,64% devido 

à liberação dos solventes.  O tratamento térmico empregado na sílica antes da 

adsorção dos solventes por saturação deixou a superfície do material disponível 

exclusivamente para a interação com cada solvente. Nessas condições foi possível 

observar que o xileno é o solvente com maior afinidade, ou seja, a sílica apresenta 

maior capacidade de adsorção em relação ao xileno do que aos outros três 

solventes.   

 

 

 

 

 

Figura 4.24 - Sobreposição das curvas TG/DTG obtidas a 10ºC/min e sob atmosfera dinâmica 
de N

2 
e fluxo de gás de 20ml/min das amostras de SBA-15  com tratamento (com TT)  saturadas 

com diferentes solventes .  
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A Figura 4.25 mostra o efeito de adsorção comparativo das amostras de SBA-15 

sem e com tratamento térmico em relação ao solvente xileno.  

A curva TG da amostra de SBA-15 sem tratamento térmico antes da adsorção 

evidenciou perda de massa de 11,64%, que corresponde a quantidade de agua 

fisiossorvida. Essa amostra após adsorção de xileno em ambiente saturado 

evidenciou 28,34% de perda de massa como consequência da eliminação de agua e 

xileno. Por outro lado, a mesma amostra de sílica submetida ao tratamento térmico 

seguida da adsorção de xileno em ambiente saturado evidenciou perda de massa de 

77,31%. Esse resultado ressaltou a excelente capacidade de adsorção da sílica em 

relação ao solvente orgânico aromático e a importância do tratamento térmico 

realizado previamente para eliminação de agua ou outros voláteis que estejam 

fisiossorvidos na superfície da sílica.  

Zhao et al. relataram que a sílica mesoporosa ordenada do tipo MCM-41 apresenta 

grande capacidade de adsorção de benzeno, mais do 60% em massa. Os nossos 

resultados são concordantes (ZHAO, et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Sobreposição das curvas TG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de N2 (50mL/min) das amostras de SBA-15 pura; e de SBA-15 com e 
sem TT saturadas com xileno. 
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4.5.  CARACTERIZAÇÃO DOS MIMÉTICOS 

 

4.5.1. OBSERVAÇÃO NO MICROSCÓPIO DIGITAL (MD) 
 

A Figura 4.26 ilustra o corte estratigráfico da camada pictórica da pintura à óleo 

sobre metal “Madona com Menino Jesus” com a camada de Paraloid B72™ 

aplicada. A Figura 4.27 indica o local de onde foi retirada a amostra para 

visualização da estratigrafia. A Figura 4.28 mostra o corte estratigráfico de uma 

amostra retirada do  mimético onde foi aplicada uma camada de base de preparação 

(CaCO3 com cola animal) sobe uma tela, e, sobre ela uma camada de Paraloid 

B72™ semelhante àquelas aplicadas nas obras. 

Através da visualização dessas estratigrafias pode-se perceber que a espessura da 

camada de Paraloid B72™ utilizada nesse estudo variou de 0,5 à 1 mm. Geralmente 

a camada aplicada numa obra em processos de restauro é aproximadamente 500 a 

1.000 vezes mais fina (aproximadamente 10 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Corte estratigráfico da 
amostra retirada da obra MdÓM mostrando 
a espessura da camada de Paraloid  
B72™ (0,74mm) aplicada sobre a camada 
pictórica.  

Figura 4.27 – Detalhe da obra MdÓM, 
mostrando o local da onde foi retirada a 
amostra (a) para montagem do corte 
estratigráfico apresentado na Figura 4.26 

(a) 
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4.5.2. FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (XRF) 
 

Todos os pigmentos das quatro pinturas utilizadas nesse trabalho foram 

identificados através da analise não destrutiva de espectroscopia de fluorescência 

de raios X feita in loco por meio do equipamento portátil Tracer III SC da Bruker. 

Elementos presentes na obra com colagem de asas de borboleta também foram 

identificados. 

É importante ressaltar que a caracterização de pinturas por meio de fluorescência de 

raios X é bastante complexa. A estrutura da pintura, com: suporte, base de 

preparação, espessura das camadas de tintas, heterogeneidade dos pigmentos, 

etc., dificulta a interpretação dos dados. Como o método só identifica elementos, 

pigmentos com composição elementar similar, mas estrutura cristalina diferente não 

podem ser diferenciados. Adicionalmente, um elemento ou a combinação de 

elementos podem esconder a presença de outros devido à sobreposição de picos; 

enquanto outros, notadamente aqueles com numero atômico abaixo do alumínio 

podem não ser detectados devido aos fenômenos de absorção e espalhamento 

ocorridos no caminho de ar durante as medidas. Além disso, devido a natureza 

Figura 4.28 – Corte estratigráfico de mimético, onde foi aplicado um 
filme de Paraloid B72 sobre base de preparação de CaCO3,  nas 
mesmas condições em que foi aplicado nas diversas obras desse 
estudo, para medida da espessura.
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penetrante dos raios X, toda a estratigrafia da camada pictórica será analisada 

simultaneamente14. 

No presente trabalho, essa identificação de elementos, além de servir para 

caracterização dos pigmentos das obras, teve a principal finalidade de verificação da 

ação do filme de limpeza sobre as obras. Isto é, serviu para ver se o filme estava 

retirando somente o verniz Paraloid B72™ e não estava afetando o original retirando 

parte da pintura ou da asa de borboleta. Os filmes utilizados na limpeza foram 

analisados por XRF antes e depois da aplicação para se certificar que nada além do 

Paraloid B72™ estava sendo retirado.  

Na Figura 4.29 estão marcados os pontos analisados na obra à óleo sobre tela 

“Madona com o Menino com Menino Jesus”. Nesse caso foi de especial interesse o 

ponto nº 8, cor sobre a qual o filme foi aplicado (Figura 4.62-b, no item 4.7). 

                                                 
14 McGlinchey, C., Handheld XRF for examination of paintings: proper use and limitation in Studies in 
Archeaological Science – Handheld XRF for art and archaeology, Leuven, Belgian: Leuven 
University Press, 2012. passim 

Figura 4.29 – Obra MdÓT. Os pontos numerados indicam os locais onde 
foram feitas as medidas de XRF com o equipamento portátil Tracer III SD. 
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A Figura 4.30 ilustra a sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X dos 

pontos marcados na Figura 4.29.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.31 ilustra o espectro de fluorescência de raios X do ponto nº 8  com os 

picos dos elementos identificados. Esse ponto têm a cor de pele (peito do Menino 

Jesus) e contém os elementos Ca, Fe, Cu, Mn, Hg e preponderantemente Pb. 

Provavelmente trata-se de uma base de preparação com carbonato de cálcio 

(CaCO3) abaixo de uma camada pictórica com branco de chumbo 

(2PbCO3·Pb(OH)2) amarelecido com óxidos de ferro e manganês (Fe2O3 + MnO2) e 

rosado com o vermelhão (HgS). 

 

 

 

Figura 4.30 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de energia, 
feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na Figura 4.29. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Figura 4.30 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de energia, 
feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na Figura 4.29. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Na Figura 4.32 estão marcados os pontos analisados na obra à óleo sobre metal 

“Madona com o Menino com Menino Jesus”. Nesse caso foi de especial interesse o 

ponto nº 5 (pele da Madona), cor sobre a qual o filme foi aplicado (Figura 4.60-b, no 

item 4.7). 

A Figura 4.33 ilustra a sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X dos 

pontos marcados na Figura 4.32 e a Figura 4.34 ilustra o espectro de fluorescência 

de raios X do ponto nº5 com os picos dos elementos identificados. Esse ponto têm a 

cor de pele (ombro da Madona) e contém os elementos Ca, Fe, Zn, Mn, Hg e 

preponderantemente Pb. Provavelmente trata-se de uma finíssima base de 

preparação feita com carbonato de cálcio (CaCO3) abaixo de uma camada pictórica 

com de branco de chumbo (2PbCO3·Pb(OH)2) misturado com branco de zinco (ZnO) 

amarelecido com óxidos de ferro e manganês (Fe2O3 + MnO2) e rosado com o 

vermelhão (HgS) 

Figura 4.31 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com o 
equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto nº8 da Figura 4.30 – pele Menino Jesus. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg.
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Figura 4.32 – Obra MdÓM. Os pontos numerados indicam os locais onde foram 
feitas as medidas de XRF com o equipamento portátil Tracer III SD. 
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Figura 4.33 – Sobreposição dos espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, 
feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na Figura 4.32. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Na Figura 4.35  estão marcados os pontos analisados na obra à têmpera sobre tela 

“Peixe Psicodélico”. Nesse caso foi de especial interesse o ponto nº 7, cor sobre a 

qual o filme foi aplicado (Figura 4.64-b, no item 4.7). 

A Figura 4.36 ilustra a sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X dos 

pontos marcados na Figura 4.35 e a Figura 4.37 ilustra o espectro de fluorescência 

de raios X do ponto nº 7 (fundo amarelo) com os picos dos elementos identificados. 

Esse ponto tem a cor amarela (fundo) e contém os elementos Ca, Ba, Sr, Sn, Pb e 

preponderantemente Zn. Provavelmente trata-se de amarelo de chumbo e estanho 

(PbO.PbSnO3 ou PbSnO3) misturado com os brancos de sulfato ou carbonato de 

cálcio (CaSO4·2H2O ou CaCO3), já que esta obra não possui base de preparação, e 

branco de barita (BaSO4). 
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Figura 4.34 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com o 
equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto nº5 da Figura 4.32 – pele da Madona. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Figura 4.35 – Obra PxRT. Os pontos numerados indicam os locais onde foram 
feitas as medidas de XRF com o equipamento portátil TRACER III SD. 
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Figura 4.36 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de energia, 
feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na Figura 4.35. 
Condições  da medida : 40kV,  3µA, 60 seg. 
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 Figura 4.38 estão marcados os pontos analisados na obra à acrílico sobre Eucatex® 

“Praia”. Nesse caso foi de especial interesse o ponto nº 6, cor sobre a qual o filme foi 

aplicado (Figura 4.66-b, no item 4.7). 

A Figura 4.39 ilustra a sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X dos 

pontos marcados na Figura 4. 38 e a Figura 4.40 ilustra o espectro de fluorescência 

de raios X do ponto nº 6 com os picos dos elementos identificados. Esse ponto têm a 

cor bege (areia) e contém os elementos Fe, Ti e preponderantemente Zn. 

Provavelmente trata-se de branco de zinco (ZnO) misturado com branco de titânio 

(TiO2) escurecido com óxidos de ferro (FeO.Fe2O3). 

 

 

 

Figura 4.37 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com o 
equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto nº7 da Figura 4.35 – fundo 
amarelo. Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 

C
o

n
ta

g
em

(n
º 

d
e 

fó
to

n
s 

d
e 

ra
io

s 
X

) 

0 10 20 30 40
0

10

20

30

40

50

Sn CaSn Ba Ba 
Ba 

Fe 

Fe 

Zn 

Zn 

Pb Pb Sr 
Sr 

Sr

Energia (KeV)

x 1EՅ 



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 – Obra PrLE. Os pontos numerados indicam os locais onde foram feitas 
as medidas de XRF com o equipamento portátil TRACER III SD. 
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Figura 4.39 – Sobreposição dos espectro de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na 
Figura 4.38. Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Na Figura 4.41 estão marcados os pontos analisados na obra “Asas de Borboleta”. 

Nesse caso foi de especial interesse o ponto nº 1, local sobre o qual o filme foi 

aplicado (Figura 4.68-b, no item 4.7). 

A Figura 4.42 ilustra a sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X dos 

pontos marcados na Figura 4.41.  

A Figura 4.43 ilustra o espectro de fluorescência de raios X do ponto nº  1  com os 

picos dos elementos identificados. Esse ponto está sobre a asa da borboleta e 

contém os elementos Ca, Fe, Ti, K e preponderantemente Zn.  

 

 

 

Figura 4.40 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com 
o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto nº6 da Figura 4.39 – areia. 
Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg.
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Figura 4.41 – Obra AbGZ.  Os pontos numerados 
indicam os locais onde foram feitas as medidas de 
XRF com o equipamento portátil TRACER III SD.

.1 

.2 

Figura 4.42 – Sobreposição dos espectro de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos marcados na 
Figura 4.41. Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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4.6. CARACTERIZAÇÃO DO FILME DE CELULOSE DEFINITIVO (CVP) COM E 
SEM SBA-15, E, COM E SEM APLICAÇÃO  

 

4.6.1. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  
 

Para visualização da sílica no filme de celulose e de sua distribuição, foi utilizada a 

microscopia eletrônica de varredura. O MEV permitiu observar a micro morfologia da 

superfície do filme de adsorção. A Figura 4.44 ilustra uma imagem obtida com 

microscópio eletrônico de varredura de uma região de fibras de celulose com sílica 

com aumento de 400 vezes, onde se pode ver a distribuição do material. A Figura 

4.45 ilustra o detalhe da região (a) da Figura 4.44 com aumento de 4000 vezes, 

onde se podem ver os bastões característicos da sílica SBA-15 retida entre as fibras 

de celulose. 

 

Figura 4.43 – Espectro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, feito com o 
equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto nº1 da Figura 4.41 – asa de 
borboleta. Condições  da medida: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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Figura 4.44 – Microscopia eletrônica de varredura do filme CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] 
com aumento de 400 vezes. 

(a) 

Figura 4.45 – Microscopia eletrônica de varredura do filme CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] 
com aumento de 4.000 vezes. Detalhe da sílica da área (a) da Figura 4.44. 
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4.6.2. FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (XRF) 
 

A Figura 4.46 apresenta o detalhe ampliado da sobreposição dos espectros de 

fluorescência de raios X por dispersão de energia da amostra CVE(1)A(2)[SBA-15(50] 

e do branco (espectro sem amostra). O espectro ilustra os picos de energia 

característicos do Si presente na SBA-15 e do Ca presente nas fibras de celulose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3. ANÁLISE TÉRMICA (TA) 
 

Depois de inúmeros testes com diferentes fibras e adesivos, e, variando a proporção 

entre eles, assim como a porcentagem de sílica, ficou definido que o material deve 

ser constituído por: filme de celulose vegetal da planta Pinus elliotti, encolado com 

adesivo álcool polivinilico Celvol 107® e com uma porcentagem de sílica SBA-15 
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Figura 4.46 – Detalhe ampliado do espectro de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, da amostra           
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] em vermelho, com o branco, em verde. Condições  da medida: 
40kV,  3µA, 60 seg. 
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equivalente à 50% da massa de celulose incorporada na pasta.  Com base nessa 

definição, estão apresentados a seguir, os resultados de caracterização dos filmes. 

A Figura 4.47 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de filme de 

celulose vegetal – CVP(1)A(2) e filme de celulose vegetal em que se utilizou na 

preparação com 50% de sílica na pasta – CVP(1)A(2)[SAB15(50)]. 

As curvas TG das duas amostras evidenciam perda de massa inicial de 7,38% 

referente à agua adsorvida pela celulose nos dois filmes sob estudo. Após a 

eliminação da agua, ambos os filmes são termicamente estáveis até a temperatura 

de 211ºC e se decompõe entre 211 e 550ºC em três etapas. O filme sem sílica - 

CVP(1)A(2) tem perda de massa de 69,26%, seguida de duas outras de 6,06% e 

16,62%. Na temperatura de 600ºC a perda de massa é praticamente total, restando 

apenas 0,57% de material inorgânico, provavelmente devido a materiais inorgânicos  

presentes na celulose. O filme com sílica - CVP(1)A(2)[SAB15(50)] tem perda de 

massa de 50,40%, seguida de duas outras de 13,64% e 10,30%. Acima de  550ºC, o 

produto é termicamente estável e corresponde a 17% da massa inicial e é referente 

principalmente a sílica presente no filme. 

Esse teor de 17% de sílica é inferior a quantidade do material colocado na pasta. 

Como já mencionado anteriormente, parte desse material é  perdido no processo de 

preparação do filme. 

A comparação entre as curvas TG/DTG (Figura 4.47)  e DTA (Figura 4.48) de ambas 

as amostras nos permite observar que as decomposições térmicas das amostras de 

filme com e sem sílica ocorrem em temperaturas similares. Porém em relação a 

etapa referente à eliminação de material carbonáceo há um deslocamento para 

temperaturas maiores para aquela amostra que contém sílica.  
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Figura 4.47 – Sobreposição das curvas TG/DTG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica 
de ar (50mL/min) das amostras CVP(1)A(2) e CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]. 

Figura 4.48 – Sobreposição das curvas DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de ar (50mL/min) das amostras CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] e CVP(1)A(2). 
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A Figura 4.49 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras 

CVP(1)A(2)+X e CVP(1)A(2)[SAB15(50)]+X. 

Na comparação das curvas TG/DTG das duas amostras, nota-se que ambas 

apresentam perda de massa inicial entre 25 e 150ºC devido à eliminação de H2O e 

xileno adsorvidos do ambiente controlado; entretanto no filme que contem sílica a 

perda de massa foi maior (9,86%) do que aquele que não contem sílica (5,41%).  

Os dois filmes são termicamente estáveis entre 150 e 271oC, se degradando acima 

dessa temperatura em duas etapas distintas. O filme  CVP(1)A(2)+X  tem perda de 

massa no intervalo de 150 a 383 ºC (m1=73,25% e Tpico DTG = 325oC), seguida de 

outra de no intervalo de 383 a 600ºC (m1=20,95% e Tpico DTG = 436oC). Na 

temperatura de 600ºC a perda de massa é praticamente total, restando apenas 

0,26% de resíduo. O filme CVP(1)A(2)[SAB15(50)]+X tem perda de massa no 

intervalo de  150 a 383 ºC (m1 = 56,8% e Tpico DTG = 322oC), seguida de outra no 

intervalo de 383 a 600ºC (m1 = 16,78% e Tpico DTG = 443oC). Na temperatura de 

600ºC, no termino da decomposição térmica, existe um resíduo de 

aproximadamente 17% referente à sílica presente no filme. 

Esse resultado não deixa duvidas de que o filme que contem sílica adsorveu muito 

mais xileno do que o filme sem sílica na matriz celulósica. 

Um outro resultado que justifica a maior quantidade de xileno no filme que contem 

sílica é a comparação das curvas DTA (Figura 4.50). A Curva DTA da amostra do 

filme que não contem sílica evidencia, entre 250 e 400ºC, apenas um pico 

exotérmico (Tpico=337ºC) característico da primeira etapa de decomposição térmica 

da matriz celulósica, enquanto o filme que contem sílica a curva DTA evidencia dois 

picos exotérmicos (Tpicos= 307 e 331ºC), na mesma faixa de temperatura. O primeiro 

pico é devido à decomposição térmica de parte do xileno adsorvido na sílica SBA-15 
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(possivelmente no interior dos mesoporos) e o segundo, da decomposição térmica 

da matriz de celulose. Essa interpretação é apoiada pelo resultado de DTA da 

amostra do filme de celulose com sílica sem xileno, CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] (Figura 

4.48), onde é observado apenas um pico na temperatura de 332ºC, no intervalo de 

250 a 400ºC.  
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Figura 4.49 – Sobreposição das curvas TG/DTG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de ar (50mL/min) das amostras CVP(1)A(2) + X e CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + X 
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A Figura 4.51 ilustra a sobreposição das curvas TG/DTG das amostras de filme de 

B72, do filme CVP(1)A(2)[SAB15(50)] e do mesmo filme depois de usado para 

retirada do Paraloid B72™ da obra MdÓT, portanto com a resina impregnada. 

O comportamento térmico da amostra pura de B72 foi discutido no item 4.21, assim 

como o da amostra do filme CVP(1)A(2)[SAB15(50)] que também foi discutido no 

item 4.21. 

O filme CVP(1)A(2)[SAB15(50)]+B72 reuni as características térmicas das duas 

amostras mencionadas, pois se trata do CVP(1)A(2)[SAB15(50)] com B72 

impregnado. As curvas TG/DTG evidenciam entre 25 e 150ºC perda de massa de 

4,04% que corresponde a eliminação de agua fisiossorvida, que é praticamente a 

metade do valor de perda de massa encontrada para o filme puro (7,58%), uma vez 
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Figura 4.50 – Sobreposição das curvas DTA obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera dinâmica 
de ar (50mL/min) das amostras CVP(1)A(2) + X e CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + X 
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que o Paraloid puro não apresenta perda de massa nesse intervalo de temperatura.  

O filme é estável termicamente entre as temperaturas de 150 e 262ºC, se 

decompondo em duas etapas principais entre 262 e 550ºC. A primeira etapa ocorre 

entre 262 e 400ºC (m1 = 71,239% e Tpico DTG =333oC) e a segunda entre 400 e 

550ºC (m1 = 9,24% e Tpico DTG = 447oC).  Na temperatura de 600ºC a percentagem 

de resíduo é de 15,5%, que corresponde ao teor de sílica presente no filme.  

A curva DTA do filme CVP(1)A(2)[SAB15(50)]+B72 (Figura 4.52) corresponde ao 

somatório dos eventos térmicos observados na curva DTA da amostra de Paraloid e 

da curva DTA do filme sem esta resina. Esse resultado não deixa duvidas de que o 

Paraloid foi removido da camada pictórica, com auxilio do solvente, estando, 

portanto, impregnado no filme. A ausência de outros eventos térmicos indica que o 

solvente foi completamente evaporado após dissolução do Paraloid e sua 

impregnação no filme. 

Figura 4.51 – Sobreposição das curvas TG e DTG obtidas a 10ºC/min, sob atmosfera 
dinâmica de ar (50mL/min) das amostras: B72; CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] e 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72. 
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Figura 4.52 – Sobreposição das curvas DTG obtidas a 10
o
C/min, sob atmosfera 

dinâmica de ar (50mL/min) das amostras: B72; CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] e 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72. 
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4.6.4. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO (FTIR) 
 

A Figura 4.53 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de filme de 

celulose vegetal da planta Pinus elliotti encolado com álcool polivinilico Celvol 107® 

e com sílica incorporada. O espectro mostra as bandas de absorção características 

dos materiais presentes. Apresenta bandas semelhantes às da amostra de celulose 

pura 3333 e 2917 cm-1, referentes aos modos vibracionais de estiramento O-H, que 

além da presença do grupo na amostra podem ser referentes à presença de agua 

adsorvida do ambiente. Também são observadas as bandas de absorção 

características da sílica SBA-15, como por exemplo em: 1085 cm-1 (estiramento 

assimétrico da ligação Si-O-Si.  O espectro ainda mostra as bandas de absorção 

entre 1480 e 1300 cm-1 presentes nas amostras de CVP e A.  

Figura 4.53 - Espectro de absorção na região do infravermelho da amostra 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]. 
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A Figura 4.54 apresenta o espectro no infravermelho do filme CV(1)A(2)[SBA-15(50)], 

depois de utilizado para remoção de verniz Paraloid B72™ da obra MdÓT. O 

espectro mostra as bandas de absorção características do filme e do verniz. O pico 

intenso em 1721 cm-1 (estiramento da ligação C=O) é característico do Paraloid 

B72™. Enquanto que as bandas na região entre 3333 e 2917 cm-1 são referentes 

aos modos vibracionais de estiramento O-H da celulose, que além da presença do 

grupo na amostra podem ser referentes à presença de agua adsorvida do ambiente. 

Também são observadas bandas de absorção características da sílica SBA-15, 

como por exemplo em: 1085 cm-1 (estiramento assimétrico da ligação Si-O-Si e 

aquelas referentes às amostras CVP e A observadas entre 1480 e 1300 cm-1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.55 ilustra a sobreposição dos espectros de absorção na região do 

infravermelho das amostras: CV(1)A(2)[SBA-15(50)];  CV(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72  e 

B72  para melhor visualização e comparação. 

Figura 4.54 - Espectro de absorção na região do infravermelho da amostra 
CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] + B72. 
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Figura 4.55 – Sobreposição dos espectros de absorção na região do infravermelho  
das amostras: CVP(1)A(2)[SBA-15(50)];  B72 e CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]+B72. 
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4.6.5.  FLUORESCENCIA DE RAIOS X (XRF) 
 

A intenção dessas analises foi verificar se o filme não estava retirando nada além do 

B72, isto é se nenhum pigmento estaria sendo retirado juntamente com o verniz. 

Para tanto, foram caracterizados todos os pigmentos de todos os miméticos e os 

elementos constituintes da obra AbGZ. Assim como as áreas onde os filmes de 

limpeza foram aplicados, antes e depois da aplicação, como segue. 

A Figura 4.56 ilustra a sobreposição dos espectros da amostra do filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] depois de aplicado sobre o local do ponto nº 8 na obra 

MdÓT para retirada do B72 e o espectro do mesmo ponto antes da aplicação. A 

comparação entre os espectros não deixa duvidas que não houve a remoção de 

qualquer material inorgânico presente na obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto 8 da Figura 4.29 
e do filme utilizado para retirada do verniz B72 sobre o ponto 8 (obra MdÓT). Condições  das 
medidas: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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A Figura 4.57 ilustra a sobreposição dos espectros da amostra do filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] depois de aplicado sobre o local do ponto nº 5 na obra 

MdÓM para retirada do B72 e o espectro do mesmo ponto antes da aplicação. A 

comparação entre os espectros não deixa duvidas que não houve a remoção de 

qualquer material inorgânico presente na obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.58 mostra a sobreposição dos espectros da amostra do filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] depois de aplicado sobre o local do ponto nº 7 na obra 

PxRt para retirada do B72 e o espectro do mesmo ponto antes da aplicação. A 

comparação entre os espectros não deixa duvidas que não houve a remoção de 

qualquer material inorgânico presente na obra. 
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Figura 4.57 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto 5 da Figura 4.32 
e do filme utilizado para retirada do verniz B72 sobre o ponto 5 (obra MdÓM). Condições  das 
medidas: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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A Figura 4.59 mostra a sobreposição dos espectros da amostra do filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] depois de aplicado sobre o local do ponto nº 6 na obra 

PrLE para retirada do B72 e o espectro do mesmo ponto antes da aplicação. A 

comparação entre os espectros não deixa duvidas que não houve a remoção de 

qualquer material inorgânico presente na obra. 
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Figura 4.58 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto 7 da Figura 4.35 
e do filme utilizado para retirada do verniz B72 sobre o ponto 7 (obra PxRT). Condições  das 
medidas: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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A Figura 4.60 ilustra a sobreposição dos espectros da amostra do filme 

CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] depois de aplicado sobre o local do ponto nº 1 na obra 

AbGZ para retirada do B72, o espectro do mesmo ponto antes da aplicação, o 

espectro do ponto 2 e o espectro da asa de borboleta antes de ser colada no 

azulejo. A intenção dessas análises foi verificar se o filme não estava retirando nada 

além do B72. 

Nesse caso, o ponto de interesse, nº1, está sobre a asa da borboleta colada no 

azulejo. Como a asa de borboleta têm uma densidade muita baixa,  baixo coeficiente 

de atenuação de massa, e é composta por material orgânico, que não tem boa 
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Figura 4.59 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, do ponto 6 da Figura 4.38 
e do filme utilizado para retirada do verniz B72 sobre o ponto 6 (obra PrLE). Condições  das 
medidas: 40kV,  3µA, 60 seg. 
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resposta nesse tipo de analise, foi necessário fazer uma medida dessa asa 

separadamente, antes de ser colada no azulejo, para que os resultados pudessem 

ser melhor comparados. 

Pode–se notar que os pontos 1 e 2, e, a asa de borboleta antes de ser colada na 

obra contém o elemento K, o qual não aparece no filme utilizado para retirada do 

B72, indicando que não houve dano à obra. Os outros elementos que aparecem nos 

pontos 1 e 2, como Ti, Fe e Zn fazem parte da composição do azulejo e não 

poderiam ser retirados no processo de limpeza. O cálcio aparece nos pontos, mas 

também faz parte do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.60 – Sobreposição dos espectros de fluorescência de raios X por dispersão de 
energia, feito com o equipamento portátil TRACER III SD da Bruker, dos pontos 1 e 2 da 
Figura 4.41, da asa de borboleta antes de ser colada no azulejo, e, do filme utilizado para 
retirada do verniz B72 sobre o ponto 1 (obra AbGZ). Condições  da medida: 15kV,  20µA, 60 
seg. 
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4.7. OBSERVAÇÃO ORGANOLÉPTICA (LUZ REFLETIDA) 

 

As Figuras 4.61 a 4.70 ilustram os cinco miméticos após a aplicação dos filmes com 

e sem sílica para retirada do verniz Paraloid B72™. Pode-se notar nas Figuras 4.60, 

4.62, 4.64, 4.66 e 4.68 que o filme com sílica (b) retirou perfeitamente o verniz sem 

danificar as obras, enquanto que o filme sem sílica ficou aderido às mesmas (a). A 

tentativa de removê-los poderia danificar as camadas pictóricas como pode ser visto 

nas Figuras 4.61, 4.63, 4.65, 4.67 e 4.69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.63 – Detalhe da obra MdÓT 
após a aplicação dos filmes com (b) e 
sem sílica (a). Pode-se notar que o filme 
com sílica retirou o verniz sem danificar 
a obra e foi removido facilmente (c), 
enquanto que o filme sem sílica ficou 
aderido à camada pictórica. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

      (c) 

Figura 4.64 – Detalhe da obra MdÓT 
após a aplicação do filme sem sílica (d) 
e tentativa de retirada do mesmo. Pode-
se notar que na tentativa de remoção 
do filme houve dano à camada 
pictórica.

 

(d) 

Figura 4.61 – Detalhe da obra MdÓM 
após a aplicação dos filmes com (b) e 
sem sílica (a). Pode-se notar que o filme 
com sílica retirou o verniz sem danificar 
a obra e foi removido facilmente (c), 
enquanto que o filme sem sílica ficou 
aderido à camada pictórica. 

 

 

             (a) 

 

 

(b) 

      (c) 

Figura 4.62 – Detalhe da obra MdÓM 
após a aplicação do filme sem sílica (d) 
e tentativa de retirada do mesmo. Pode-
se notar que na tentativa de remoção 
do filme houve dano à camada 
pictórica. 

 

(d) 



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.69 – Detalhe da obra AbGZ após a 
aplicação dos filmes com (b) e sem sílica (a). 
Pode-se notar que o filme com sílica retirou o 
verniz sem danificar a obra e foi removido 
facilmente (c), enquanto que o filme sem 
sílica ficou aderido à camada pictórica. 

 
 

 
 
 
 

(a) 
 

 
 

 
 
 

    (b) 

Figura 4.70 – Detalhe da obra AbGZ 
após a aplicação do filme sem sílica 
(d) e tentativa de retirada do mesmo. 
Pode-se notar que na tentativa de 
remoção do filme houve dano à 
camada pictórica. 

(d) 

Figura 4.66 – Detalhe da obra PxRT 
após a aplicação do filme sem sílica (d) 
e tentativa de retirada do mesmo. Pode-
se notar que na tentativa de remoção do 
filme houve dano à camada pictórica. 

 

 

(a) 
 
 

 
(b) 

      (c) 

Figura 4.65 – Detalhe da obra PxRT após 
a aplicação dos filmes com (b) e sem sílica 
(a). Pode-se notar que o filme com sílica 
retirou o verniz sem danificar a obra e foi 
removido facilmente (c), enquanto que o 
filme sem sílica ficou aderido à camada 
pictórica. 

Figura 4.67 – Detalhe da obra PrLT 
após a aplicação dos filmes com (b) e 
sem sílica (a). Pode-se notar que o 
filme com sílica retirou o verniz sem 
danificar a obra e foi removido 
facilmente (c), enquanto que o filme 
sem sílica ficou aderido à camada 
pictórica. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

      (c) 

Figura 4.68 – Detalhe da obra PrLT 
após a aplicação do filme sem sílica (d) 
e tentativa de retirada do mesmo. 
Pode-se notar que na tentativa de 
remoção do filme houve dano à 
camada pictórica. 

(d) 

 

(d) 

(c) 

(d) 
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4.8. DISCUSSÃO SOBRE OS DIFERENTES MÉTODOS  DE LIMPEZA E SUAS 
IMPLICAÇÕES 

 

A limpeza tradicional com solventes tem sido utilizada desde o século XIX. Ela 

consiste na ação mecânica de um palito de madeira com a ponta envolta em 

algodão e embebida em solventes ou misturas de solventes orgânicos sobre a 

superfície da pintura (Figura 4.71). Os solventes ou misturas solubilizam o filme de 

verniz, o qual é removido em forma de solução pela ação mecânica do palito com 

algodão.   

Devido à morfologia da camada pictórica este procedimento pode abrasonar a 

superfície retirando excesso de substancias nos picos do relevo e deixando resíduos 

nos vales. Além disto, devido ao craquelamento da camada pictórica existem 

minúsculos canais que se intercomunicam através da estratigrafia (MASSCHELEIN-

KLEINER, 1995) e a pressão causada pelos solventes nestes canais pode acarretar 

em levantamento de escamas a distancia ou a dissolução de partes integrantes da 

obra, como será explicado a seguir. O solvente da limpeza penetra na obra que é 

um corpo poroso (BAGLIONI, 2007). 

 

Figura 4.71 – Detalhe da obra “Martírio de Cristo” sendo limpa pelo método tradicional 
com a utilização de algodão enrolado em palitos de madeira e embebido com solventes 
friccionado sobre a camada pictórica.  
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A camada pictórica é uma superfície porosa (Figura 4.72), se depositarmos uma 

gota de solvente sobre ela e olharmos no microscópio veremos os seguintes 

fenômenos (MASSCHELEIN-KLEINER, 1995):  

1 - Uma parte da gota desaparece no poro ou fissura,  

2 - Outra parte evapora rapidamente,  

3 - Outra parte pode exercer uma ação solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa limpeza tradicional com a utilização de solventes, os itens 2 e 3 são “mais ou 

menos conhecidos” e podem ser razoavelmente controlados. Digo “mais ou menos 

conhecidos” porque as camadas pictóricas com os respectivos estratos que se quer 

retirar e/ou deixar são, em geral, sistemas bastante complexos, e, muitas vezes, 

inéditos, já que o artista e sua criação são imprevisíveis. Mas geralmente, a partir 

Figura 4.72 - Esquema de corte estratigráfico de uma pintura de cavalete (a), mostrando, as 
fissuras ou fraturas, que tem duas de suas dimensões muito maiores que a terceira (b) e os 
poros, que tem uma dimensão muito maior que as outras (c). Adaptado das figuras retiradas 
dos livros “Les Solvants” de L. Masschelein-Kleiner e “Laser Cleaning in Conservation” de 
Martin Cooper.   

 

 

(c) 

(a) 

(b) 
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dos testes de solvência se escolhe um solvente ou uma mistura de solventes com 

parâmetros de solubilidade semelhantes aos da camada que se quer retirar, e que 

evapore tão rapidamente quanto se deseja para aquele caso. Entretanto, o item 1, 

que diz respeito à migração dos solventes, é um pouco mais preocupante, pois não 

é facilmente visível e pode acarretar graves consequências. Diversos fatores 

influenciam na migração dos solventes nos interstícios da camada pictórica como: 

gravidade, hidrostática, hidrodinâmica, viscosidade, escoamentos turbulentos, 

tensão superficial, capilaridade, adsorção, difusão (dialise, osmose), etc.. 

Segundo o enunciado de Pascal: “Toda pressão exercida na superfície de um fluido 

se transmite integralmente em todos os sentidos” (Equação 17). Portanto, a pressão 

exercida na superfície de uma pintura por um palito envolto em algodão e embebido 

em solvente, no ato da limpeza, será transmitida em todos os sentidos pelo liquido 

(solvente) podendo eventualmente provocar levantamentos a distancia.  

 

 

Onde P = pressão, h = altura, ρ =  densidade ou massa específica do líquido,  

g = modulo do vetor do campo de gravidade terrestre. 

Adicionalmente, quando os craquelados da camada pictórica se comunicam, os 

solventes passam de um para outro de forma que se igualem os níveis e as 

pressões nos diferentes canais (Figura 4.73). Já as cavidades localizadas em capas 

profundas podem encher-se de solventes devido aos sifões (Figura 4.74), no 

momento que o duto (que pode ser um craquelamento) se enche de liquido, se 

produz uma transferência de liquido de (a) para (b), apesar do nível de (a) ser 

superior ao nível de (b). O liquido escorre de (a) para (b) para igualar os níveis e 

pressões (MASSCHELEIN-KLEINER, 1995). 

P = h x ρ x g  (17) 
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A viscosidade do solvente tem um papel essencial. As moléculas de um liquido 

podem deslizar-se umas sobre as outras. Num craquelamento as moléculas mais 

próximas das paredes são freadas e a velocidade de escoamento é máxima no 

centro do conduto. Num canal de seção fina, a viscosidade provoca uma diminuição 

progressiva da pressão do liquido, denominada perda de carga.  

Os solventes mais viscosos serão os mais freados, o que dificultará sua penetração. 

O escoamento no interior de pinturas é chamado de turbulento devido à presença de 

obstáculos, rugosidades e canais tortuosos. A turbulência provoca uma perda de 

carga e favorece a mistura de diferentes compostos do liquido acarretando a 

dissolução das paredes do corpo poroso. O regime turbulento é determinado pela 

velocidade do escoamento, pela viscosidade do fluido e pela geometria dos dutos. 

A tensão superficial também tem um papel importante na ação do solvente sobre a 

obra e sua penetração na mesma. 

Da mesma forma a adsorção tem um papel muito importante quando um solvente se 

mobiliza num corpo poroso.  

A Figura 4.75 representa um esquema que descreve o mecanismo de adsorção em 

corpos porosos (ROSE, 1965): 

(a)

(c)

(b)
 

Figura 4.74 – Canal tipo sifão. 
Adaptado de do livro “Les Solvants” de 
L. Masschelein-Kleiner. 
 
 

 

Figura 4.73 – Canais que se 
comunicam na camada pictórica. O 
nível de solvente se iguala. Adaptado 
do livro “Les Solvants” de L. 
Masschelein-Kleiner. 
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Primeiro se produz uma migração de vapor e adsorção nas paredes dos poros, essa 

capa é monomolecular. Durante o processo de saturação das paredes o vapor 

passa livremente. Então o liquido começa a se condensar nas zonas mais estreitas. 

Logo o liquido adsorve nas paredes da cavidade. O liquido começa a escoar pelas 

paredes. Toda a cavidade torna-se preenchida. 

 

 

 

 

 

 

Também os fenômenos de difusão e dialise tem papel importante nos processos de 

limpeza de obras de arte (MEER-LERK, 1979).   

A Figura 4.76, representa o esquema de ação do filme de celulose incorporado com 

sílica na remoção de B72. Na figura a etapa (1) representa a camada pictórica de 

uma pintura com o Paraloid B72™ aplicado. Na etapa (2) o filme de celulose 

incorporado com sílica é colocado sobre a obra. Em seguida, etapa (3), o solvente 

xileno é gotejado sobre o filme já em contato com a obra. O verniz é então 

solubilizado pelo contato com o filme embebido em xileno (4). A solução de Paraloid 

B72™ com xileno é adsorvida pelo filme com sílica devido às suas características de 

excelente adsorvente, e, portanto, migra da camada pictórica para o mesmo (5). 

Este fica impregnado pela solução (verniz + solvente), e o solvente, por sua vez 

evapora do filme deixando o verniz que antes estava na camada pictórica (6), no 

filme, sem causar dano à pintura (7), pois não houve atrito, pressão ou penetração 

do solvente na estrutura da obra.  

Figura 4.75 – Representação esquemática da adsorção de líquidos em corpos 
porosos. Adaptado de “Water movement in unsaturated porous materials”, de A. D. 
Rose, RILEM 29, 1965. 
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Figura 4.76 – Esquema representativo da ação do filme CVP(1)A(2)[SBA-15(50)] na remoção do B72 de camadas pictóricas. Sendo: (a) suporte, (b) 
camada pictórica sem verniz, (c) B72, (d) CVP(1)A(2)[SBA-15(50)], (e) X. Adaptado da figura retirada do livro “Laser Cleaning in Conservation” de Martin 
Cooper.   
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Para entender um pouco melhor o mecanismo de ação dos filmes com sílica 

incorporada, será explicado como funciona a secagem de películas de vernizes por 

evaporação de solventes. Esse estudo pode servir de comparação para a secagem 

do verniz Paraloid B72™ que é removido pelo filme de celulose com sílica. 

O processo de secagem pode ser dividido em duas fases, como segue (HANSEN, 

1968). A primeira fase é marcada pela resistência da superfície para a passagem do 

solvente para o ar: a superfície ainda está molhada com solvente e devem ser 

levados em conta vários fatores, tais como temperatura latente de evaporação do 

solvente, a pressão de vapor, o coeficiente de difusão do solvente no ar, o 

movimento do ar na superfície, etc. A segunda fase é, essencialmente, a resistência 

das camadas mais interiores do filme para liberar o solvente. Esta etapa é 

controlada principalmente pelo coeficiente de difusão do solvente e pode durar até 

vários anos.  

A superfície impõe um limite de velocidade ao conjunto e é chamada de 

determinante (NEWMAN; NUNN, 1975). Uma das explicações possíveis seria que o 

esfriamento na superfície, como consequência do consumo de calor latente de 

vaporização, reduziria a pressão de vapor do solvente e o coeficiente de difusão.  

Na utilização do filme com sílica, com o contato do filme embebido em solvente 

sobre a camada pictórica envernizada, a superfície passa a ser a interface filme/ar e 

não mais a interface solução de verniz/ar. 

A Figura 4.77 representa o processo de evaporação de solventes a partir de uma 

solução. A Figura 4.78 representa o processo de evaporação de solventes a partir 

de uma solução, porém através da aplicação do filme de celulose impregnado com 

sílica e embebido com solvente para remoção do verniz. Nas duas figuras o 

processo de secagem se dá da seguinte forma: 
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1 - Difusão do líquido através da massa de A para B.  

2 - Passagem para a superfície líquida de  B.  

3 - Difusão através da massa de ar laminar estático para a superfície do líquido de B 

para C.  

4 - Evacuação em região de  ar turbulento 

 

Durante a segunda fase, da difusão do solvente na fase sólida, a eliminação do 

solvente, é diretamente proporcional à diferença de tensão do vapor de solvente 

através da película e inversamente proporcional à espessura  desta (YASEEN; 

ASHTON, 1970). No caso dos filmes de limpeza não é preciso se preocupar com 

essa etapa, posto que  a solução de verniz com xileno fica dentro do corpo do filme, 

o qual é inteiramente retirado da obra, e pelo fato da sílica ter grande área superficial 

e grande volume de poros, e, portanto, grande capacidade de adsorção, a solução 

migra completamente da camada pictórica para o filme, diferentemente do filme sem 

sílica. Obviamente, é importante que a capacidade de adsorção do filme seja maior 

que a quantidade de solução a ser adsorvida. Quanto maior a quantidade de sílica 

no filme até o limite de 50% da massa de celulose na preparação, melhor ele retém 

o solvente fazendo com este fique em contato com a superfície da obra agindo no 

verniz, mas sem penetrar na camada pictórica causando os danos mencionados 

anteriormente. Os filmes com maior quantidade de sílica se acomodam melhor sobre 

a superfície não deixando espaços vazios entre eles e a obra. 
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Figura 4.77 – Representação esquemática da evaporação dos solventes na secagem de películas de vernizes. Sendo: (a) suporte, (b) camada pictórica sem 
verniz, (c) B72, (c’) B72 + X. Adaptado das figuras retiradas dos livros “Les Solvants” de L. Masschelein-Kleiner e “Laser Cleaning in Conservation” de Martin 
Cooper.   
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película de B72

 

(a)

(c’)

(b)

solução
(B72 + X) A

ar turbulento C

ar laminar

B

D

Figura 4.78 – Representação esquemática da evaporação dos solventes através do filme de celulose com sílica  na remoção de películas de vernizes. 
Sendo: (a) suporte, (b) camada pictórica sem verniz, (c) B72, (c’) B72 + X, (d) CVP(1)A(2)[SBA-15(50)]. Adaptado das figuras retiradas dos livros “Les 
Solvants” de L. Masschelein-Kleiner e “Laser Cleaning in Conservation” de Martin Cooper.   
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Como não há praticamente solvente na atmosfera depois da fase 1, a difusão continua até 

não haver mais solvente na película. No entanto a saída da quantidade restante é muito 

lenta, por um lado porque se trata de uma película em  formação,  e então, a resistência a 

difusão aumenta. Por outro lado, o qual é também o caso de um filme seco, porque a 

diferença de pressão de vapor através da película é muito pequena.  

Não é raro encontrar solvente em camadas pictóricas que já foram expostas às intempéries 

por anos. Esse é mais um motivo para a não utilização dos solventes diretamente com 

algodão embebido sobre a camada pictórica e para a utilização do filme com sílica que age 

como um adsorvedor. 

A evaporação do solvente após a aplicação destes sobre um corpo poroso, como uma 

limpeza com métodos tradicionais pode ser dividida em duas fases: a primeira, rápida, em 

que a evaporação do solvente remanescente na superfície prevalece, a segunda, mais lenta, 

onde o solvente que penetrou no substrato emerge lentamente.  

Adicionalmente, quando se limpa uma pintura à óleo envelhecida, a difusão e  dialise do 

solvente provocam a eliminação de pequenas moléculas como glicerídeos e ácidos graxos 

de baixo peso molecular, formados no processo de envelhecimento e que conferem 

elasticidade da película. Portanto a ação dos solventes livremente sobre a camada pictórica, 

isto é sem a utilização do filme com sílica, fará com que a pintura fique mais quebradiça.  

A retenção dos solventes corresponde a fase final de sua evaporação, quando ainda estão 

retidos no filme ou película em formação. O conhecimento das velocidades de evaporação 

teórica de cada um dos solventes permite uma boa previsão dos fenômenos, mesmo que a 

presença de azeótropos modifique as observações praticas. A evaporação pode ser 

acompanhada com auxilio de uma termobalança, mas quando há uma porcentagem ínfima 

de solventes é preciso utilizar outro método. A cromatografia gasosa dá melhores resultados 

(VERENET, 1984). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho de utilização da sílica mesoporosa ordenada SBA-15 incorporada em filmes 

de celulose como agente auxiliar na limpeza de superfícies policromadas em obras de arte, 

foi possível fazer as seguintes constatações. 

Foram obtidos ótimos resultados com a utilização do filme para o que ele se propôs: retirada 

do verniz Paraloid B72™ aplicado sobre obras de arte sem danificar as camadas 

subjacentes. O filme embebido com o solvente escolhido (xileno) agiu sobre a superfície das 

obras dos diferentes miméticos dissolvendo e removendo o verniz por adsorção, sem causar 

abrasão nas pinturas ou danos à asa de borboleta; e,  sem penetrar nos corpos porosos das 

obras causando diversos problemas, como, por exemplo, retenção ou levantamento de 

escamas e/ou eliminação de moléculas de baixo peso molecular, formadas no processo de 

envelhecimento das pinturas, através da difusão e  dialise do solvente. 

O filme foi capaz de carregar grande quantidade de solvente e mantê-lo sobre a superfície 

da obra, na interface filme/obra, adsorvido na sílica, deixando-o agir lentamente sobre o 

verniz, dissolvendo-o devido à semelhança nos parâmetros de solubilidade do solvente e do 

soluto, sem, entretanto, encharcar a obra. Depois da dissolução do verniz na interface 

obra/filme, quando o restante do solvente, que estava adsorvido no filme começa a 

evaporar, e sair do filme, a solução (verniz + xileno) vai sendo transferida para o corpo do 

filme pela sílica, por adsorção. Numa terceira etapa o solvente da solução é evaporado, 

deixando o verniz seco dentro do filme. Então o filme pode ser removido da obra, a qual se 

encontra limpa, sem verniz e sem danos. 

Esse método não pretende substituir ou rechaçar nenhum um dos outros normalmente 

utilizados pelos restauradores, apenas é uma alternativa, uma ferramenta a mais que poderá 

ser usada ou não no momento de decisão de limpeza de obras de arte.  
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É muito importante compreender a natureza físico-química e a complexidade das superfícies 

das obras de arte antes de se levar a cabo qualquer procedimento de limpeza. Nada 

substitui o entendimento e a tomada de decisão do conservador-restaurador. 

Vale a pena ressaltar que qualquer que seja a metodologia escolhida nos procedimento de 

restauro, tão importante quanto “o que fazer” é “como fazer”. É claro que “o que fazer”, isto é 

que procedimento e que materiais serão empregados é primordial, entretanto a forma de 

aplicação é determinante para o sucesso ou não do trabalho. Depois de realizados os 

estudos preliminares e decidido o método a ser adotado, o conhecimento e a destreza do 

restaurador é que irão definir os resultados finais.  

Por exemplo, o problema de abrasão de camadas pictóricas no método de limpeza 

tradicional com algodão envolto em palitos friccionado sobre a superfície ou ainda resíduos 

deixados nos interstícios de obras onde foi usado o método de limpeza com géis ou 

emulsões, se deve à falta de destreza e/ou conhecimento do restaurador (KHANDEDAR, 

2004).   Da mesma forma o filme de celulose com sílica tem que ser usado com 

conhecimento: da obra, da camada que se quer remover, do solvente adequado, do filme e 

do processo como um todo. 

Na caracterização de materiais de obras de arte usadas como miméticos foi  necessário a 

utilização e associação de diferentes técnicas. Sempre que possível, as técnicas devem ser 

não destrutivas ou não invasivas. Caso contrário os experimentos devem ser realizados com 

quantidades de amostras na faixa de miligramas. Por outro lado, deve-se considerar que o 

trabalho de investigação científica (de obras de arte) nunca prescinde da investigação 

histórica, cultural, etc.  
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6. PERSPECTIVAS  
 

Nesse trabalho o filme foi desenvolvido com a sílica SBA-15 e utilizado para um fim bem 

específico: retirada do verniz Paraloid B72™ de obras de arte com o solvente xileno.  

Entretanto a aplicação de matrizes celulósicas incorporadas com sílica pode ser estendida 

para remoção de qualquer camada indesejada, desde que estudados todos os materiais e 

condições do sistema. A grande quantidade de grupos silanois (Si-OH) na superfície da 

sílica permite que a mesma seja funcionalizada com espécies que possam conferir maior 

hidrofilicidade e hidrofobicidade, isto é, o material pode ser utilizado para adsorção de 

substancias hidrofílicas e hidrofóbicas eficientemente. 

Estamos trabalhando, portanto, em filmes de adsorção para limpeza de obras de arte 

(retirada de materiais inadequados: vernizes novos ou antigos oxidados ou não, sujidades 

inorgânicas e orgânicas, repinturas, etc.) em procedimentos de restauração, obtidos com 

celulose e sílica mesoporosa altamente ordenada (SBA-15, SBA-16, FDU-1, MCM-41, MCM-

48, etc.) pura, ou funcionalizada/incorporada com agentes quelantes que apresentam desde 

constante dielétrica baixa (apolares) a constante dielétrica alta (polares). 
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A – SÚMULA CURRICULAR 
 

Marcia de Mathias Rizzo 

Data nascimento: 07/07/1961 

 

RESUMO: 

 

Possui graduação em Licenciatura em Educação Artística pela FAAP (1982), pós-graduação 

em História da Arte pelo CENAP-FAAP (1990), mestrado em Físico-Química pelo IQ-USP 

(2008) e doutorado em Química Analítica também no IQ-USP, com pesquisa na área de 

ciências ligada à conservação e restauração do patrimônio artístico cultural. Iniciou o uso da 

radiação gama para exterminação de micro e macro organismos no Brasil junto ao IPEN em 

2002. Tendo realizado a pesquisa para essa aplicação em conjunto com o IPEN e o IQ-USP. 

Ganhou o premio CAPES de melhor trabalho de pós-graduação do IQ-USP em 2010 por 

inovações tecnológicas devido à  pesquisa aplicada à conservação de acervo ceroplastico. É 

consultora técnica e perita judicial oficialmente nomeada para assuntos relacionados a 

conservação e restauração de bens culturais. Tendo realizado trabalhos de consultoria na 

aérea para diversas instituições, museus, colecionadores e inclusive para o IPHAN. 

Atualmente é diretora técnica - MRizzo Laboratório de Conservação & Restauração de Bens 

Culturais Ltda; e, docente do curso de graduação em Conservação e Restauro da PUC-SP. 

Implantou o primeiro curso superior de conservação e restauro em São Paulo na PUC/SP, 

no qual foi coordenadora durante 5 anos (2009-2014) e o qual foi o primeiro do Brasil a ser 

reconhecido pelo MEC e com a nota máxima. Tem experiência na área de Artes, com ênfase 

em Artes e Ciência da Conservação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

restauração, bens culturais, conservação, ciência e arte. 

 

1 – Formação: 

 

2009 – 2015 

Doutorado / Química Analítica 

Instituto de Química / Universidade de São Paulo (USP) 

Título: “Obtenção de filme adsorvente de celulose/SBA-15 para limpeza de superfícies 

policromadasem obras de arte” 

Orientador: Jivaldo do Rosário Matos. 
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2004 - 2008:  

Mestrado / Físico-química  

Instituto de Química / Universidade de São Paulo (USP) 

Título: Caracterização físico-química de materiais de esculturas de cera do Museu Alpino.  

Orientador: Jivaldo do Rosário Matos. 

 

1988-1989: 

Pós-graduação Latus Senso – Aperfeiçoamento / História da Arte 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 

Título: Restauração no Brasil - Mito ou Ciência? 

Orientador: Profª Mariela Kantor 

 

1979 - 1982: 

Graduação / Artes 

Licenciatura curta em Educação Artística 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 

 

2005 

Graduação / Artes 

Complementação - Licenciatura plena em Educação Artística 

Faculdade Paulista de Artes (FAP) 

 

2 - Histórico profissional, serviços e distinções acadêmicas e prêmios. 

 

2.1. Magistério 

 

É especialista em Ciências da Conservação, com pesquisa, consultoria e trabalhos em 

caracterização físico-química de materiais em obras de arte e seus processos de 

degradação.  

Participa dos grupos de pesquisa: História da Arte, Crítica e Curadoria, da PUCSP e 

Recuperação e preservação de bens culturais móveis por radiação gama do CNEN – IPEN. 

Desde 2009 é professora e coordenadora do Curso Superior de Conservação e Restauro da 

PUCSP. Fez a implantação do curso, o projeto e a implantação do Centro de Conservação e 

Restauro (CCR/PUCSP). Foi o 1º curso de restauro reconhecido pelo MEC no Brasil e com a 
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nota máxima. Atualmente está fazendo a reforma e adequação do curso. Alteração da grade 

curricular e do conteúdo das ementas. 

2007 – Professora de pós-graduação no Curso de Especialização em Preservação e 

Restauro do Patrimônio Arquitetônico: Projeto de Restauro, na Universidade Cruzeiro do Sul 

(UNICSUL). 

 

2.2. Prestação de serviços em conservação e restauração de bens culturais 

Trabalha na área de conservação e restauro desde 1979.  

1979 – 2000: autônoma.  

2000 – até hoje: diretora da MRIZZO Laboratório de Conservação e Restauração de Bens 

Culturais Ltda. 

 

2.3.  Total de obras já restauradas para particulares, museus e instituições:  

 

2.537 obras (com aproximadamente 70.000 fotos arquivadas). 

 

2.4. Principais projetos realizados 

 

2014 – presente: Museu Prof. Carlos da Silva Lacaz pertencente à Faculdade de Medicina 

da USP – restauração de 260 modelos ceroplasticos representando doenças de pele. 

 

2013 – 2014: restauração da grande pintura “Anunciação” do pintor Sueco Fredrik Westin 

(1782-1862) pertencente a igreja Nossa Senhora do Patrocinio em Caldas - MG. 

 

2012 – 2013: restauração das telas de grandes dimensões Benedicto Calixto, pertencentes 

ao Museu do Café em Santos. 

 

2011 – 2012: Mosteiro de São Bento. Restauração da Capela do Santíssimo da Basílica 

Nossa Senhora da Assunção. 

 

2011 – 2012: Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP. Restauração de 84 

quadros (retratos) dos catedráticos e um anjo de madeira policromada. 
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2010 – Atual: Elaboração do projeto do Laboratório de Restauro e Reserva Técnica do novo 

Museu do Instituto Mabe. Laboratório de restauro de pinturas de cavalete completo. 

Laboratório de restauro de pinturas de papel completo. Laboratório de documentação por 

imagem e caracterização de materiais em obras de arte. Reserva técnica com sala cofre 

para: obras sobre papel, pinturas de cavalete e esculturas. 

 

2009 – 2009: Basílica Nossa Senhora das Neves - Iguape. Analise Cientifica e Restauração 

da imagem de madeira policromada do Senhor Bom Jesus de Iguape. 

 

2008 – 2008: Catedral da Sé de SP: Restauração da imagem de São Paulo. 

 

2006 – 2006: Convento Carmelo de São José e da Virgem Maria Mãe de Deus. Restauração 

de duas imagens de madeira policromadas, séc. XVIII e XIX. 

 

2004 – 2008: Igreja Imaculada Conceição. Restauração de todas as pinturas murais, altares, 

retábulos, imagens e quadros. 

 

2001 – Atual: FUNDACENTRO. Restauração do acervo ceroplastico. Aguardando recursos. 

 

2001 – 2002: Museu e Capela Anchieta. Restauração de 87 peças do acervo de quadros e 

esculturas policromadas e higienização do acervo etnográfico, como parte do projeto de 

restauração de todo o Museu e Capela. 

 

2000 – 2001: Museu de Cera Alpino: Restauração das 58 esculturas ceroplasticas que 

representam personagens históricos do Brasil. 

 

2000 – 2000: Associação Brasil 500 anos: Mostra do Descobrimento. Restauração das obras 

dos Módulos: “Negro de Corpo e Alma”, “Imagens do Inconsciente”, “Arte do séc. XIX”, “Arte 

do séc. XX" e “Olhar Distante”. 

 

2000 – 2000: Museu Histórico da Imigração Japonesa. Restauração e transporte do 7º ao 9º 

andar de duas obras do artista: Tosh, medindo 2,80m x 7,40m e 2,80m x 7,10m. 
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2.5. Relação dos principais artistas já restaurados 

 
 
Alberto da Veiga Guignard 

Alberto Nicolai 

Aldo Bonadei 

Adolf Gunter 

Alfred Sisley 

Alfredo Volpi 

Alfredo Caetano 

Anita Malfatti 

Antonio Bandeira 

Antonio Diogo da Silva Parreiras 

Antonio Henrique Abreu Amaral 

Antonio Peticov 

Arnaldo Ferrari 

Armand Leleux 

Arpad Szenes 

A. Duprat 

A. Rocco 

Augustin Salinas 

Baldacini Cezar 

Benedito Calixto de Jesus 

Benjamin Silva 

Burle Marx 

Campos Ayres 

Carlos Bastos 

Carlos Lemos 

Carlos Scliar 

Carlos Clemen 

Carybé 

Ceccano Donadoni 

Chico da Silva 

Claudio Tozzi 

Clodomiro Amazonas 

Clóvis Graciano 

D. Carpeaux 

Danilo Di Preti 

Darcy Penteado 

Dario Meccati 

Diego Quispe e Tito 

Djanira da Motta e Silva 

E. Brill 

E. Forbes 

Elpinice Torrini 

Elgud Samad 

Emídio de Souza 

Emiliano Di Cavalcanti 

Emiliano Visconti 

Enrico Bianco 

Enrico Luiz 
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Ernesto A Bianco 

Ernesto de Fiori 

Eugenio Pratti 

Eurico Gentili 

Fayga Ostrower 

Fernando Odriozola  

Flavio de Resende Carvalho 

Francisco Céa 

Francisco Padilla 

Francisco de Souza Lobo 

Francisco Rebolo Gonzales 

Franco Marzotto Caotorta 

Frank Leda 

Frank Shaefer 

Frederic Westin 

Frei Jesuíno do Monte Carmelo 

Fulvio Pennachi 

Geraldo de Angelis 

Gerson Azeredo Coutinho 

Gigi Gasparini 

Gino Bruno 

Giuseppe Gargalhone 

H. Gronger 

H. Y. Verheven 

Hans-Jorg Glattfelder 

Heitor dos Prazeres 

Henry Bernard 

Hens Khun 

Herman Lipot 

Hubert 

Huertas 

Humberto Vellame Miranda 

Iberê Camargo 

Inimá de Paula 

J. Bergman 

J.  Pietroff 

J. Oliveira Macaparana 

James Stwart 

João Batista da Costa 

João Graz 

Nick Carnicelli 

Joaquim Lopez Figueira 

Joaquim José de Gugos 

John Graz 

Jorge José Pinto Vedras 

José Ferraz de Albuquerque Cavalcanti 

José Pancetti 

José Roberto Aguilar 

Kasuo Wakabayashi 

Kogure 

L. Valmon 

Leonardo Flores 
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Levino Fanzeres 

Lothar Chardux 

Loty Oswald 

Luis Paulo Baravelli 

Lula Cardoso Aires 

M. J. Lion Pecoerer 

Manabu Mabe 

Manoel Martins 

Manoel Menacho 

Manoel Santiago 

Manoel Vitor Filho 

Maria Auxiliadora 

Maria Clara Taborda 

Maria Leontina Franco da Costa 

Mario Cravo Jr 

Mario de Andrade 

Mario Gruber. Corrêa 

Milton Dacosta 

Mira Schendel 

Moreira Fácil 

Mozart Rottmann 

N. Petrilli 

Nicollò-Antonio Fachinetti 

Noemia Mourão 

Oscar Pereira da Silva 

Orlando Teruz 

Oswald de Andrade 

Pannini 

Paul Mc Donneil 

Paulo Rissone 

Pedro Bruno 

Pedro Olmos 

Pedro Reyes 

Pedro Weingartner 

Pietro Gentili 

R. Kaneko 

Raimundo de Oliveira 

Roberto Camasmie 

Roberto Magalhães 

Roger van Roger 

Ricardo Wagner 

Riokai Ohashi 

Sepp Baendereck 

Sergio de Camargo 

Sergio Milliet da Costa e Silva 

Silva Costa 

Tarsila do Amaral 

Tikashi Fukushima 

Tomie Otake 

Tomoshigue Kusono 

V. Amadassi 

V. Giannarini 
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V. Mecozzi 

Vitor Vasarelli 

Vittorio Gobbis 

Walter Lewy 

Wesley Duke Lee 

Y. Takaoka 

Yolanda Mohali 



 

2.6. Consultorias na área de conservação e restauro 

 

2011: Julio Moraes Restaurações: Análise de caso: caracterização de materiais da 

pintura mural da Igreja de São Miguel Paulista 

 

2009: IPHAN: Análise de caso: caracterização de materiais da pintura mural da 

Igreja do Carmo da Ordem Terceira.  

 

2009: Hotel Toriba: Análise de caso de alteração de cor do afresco restaurado de 

Fúlvio Pennacchi 

 

2008: Paiva e Moreira Estúdio de Restauro Ltda.: Análise de caso. Caracterização 

de materiais.  Proposição de solução e preparação de emulsão para limpeza e 

remoção de verniz do um quadro de Jorge José Vedras. 

 

2000: Museu de Cera Alpino: Conservação das peças de cera pertencentes ao 

museu: medição ambiental (luz, temperatura e umidade relativa).  

 

1998: Julio Moraes Restaurações: Análise de caso de alteração de cor em obra 

restaurada da Igreja de Pirapora. Análise e identificação de material (imprimação, 

veículo, pigmentos e verniz) de painéis otomanos da Fundação Ema Klabin. 

 

2003: Museu Paulista / USP: Utilização de mesa térmica importada. 

 

2012: Perita judicial no processo nº 0016195-98.2006.8.13.0103, SECRETARIA DO 

JUIZO, AÇÃO CIVIL PUBLICA, distribuída em 20/03/2003. 

Autor: Ministério Publico do Estado de Minas Gerais; Réu: Arquidiocese de Pouso 

Alegra e outros; Assunto: restauração de obras de arte. 

 

1991: Auxiliar Técnica de Perícia no processo 992/91. Assunto: porcelanas 

chinesas. 
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2.7. Prêmios e títulos 

 

2010: Melhor Trabalho do Evento II Encontro da Pós-Graduação do Instituto de 

Química - USP: “Caracterização Físico-química de Materiais de Esculturas de Cera 

do Museu Alpino", Instituto de Química - USP. 

 

3 - Lista de até 10 resultados científicos mais relevantes, podendo ser artigos 

científicos, capítulos de livros, patentes (solicitadas ou concedidas), softwares 

registrados ou outros tipos de publicações que considere estarem entre as 10 

mais relevantes de sua carreira. 

 

RIZZO, M. M., MATOS, J. R., Caracterização de materiais de esculturas de cera do 

museu Alpino, VII CBRATEC - Congresso brasileiro de analise térmica e 

calorimetria, 2010, São Pedro. 

Meio de divulgação: Vários. Home page: 

 http://abratec1.tempsite.ws/abratec/cbratec7/trabalhos/144A.rtf 

 

APPOLLONI, C. R., LOPES, F., RIZZUTO, M., NEIVA, A. C., CACIONE, A., 

IKEOKA, R., RIZZO, M. M., PIXE and PXRF Comparison analysis of a standard 

canvas painting, EXRF - 2010, European Conference on X-Ray Spectrometry, 

Book of Abstracts. , 2010. Coimbra. 

Meio de divulgação: Vários. Home page: http://exrs2010.fis.uc.pt/ 

 

RIZZO, M. M., MACHADO, L., RELA, P., KODAMA, Y., Gamma rays radiation 

process on a restored painting from XVIth century, INAC 2009 - International Nuclear 

Atlantic Conference, 2009, Rio de Janeiro, Innovations in nuclear technology for a 

sustainable future. Rio de janeiro: ABEN, 2009. 

Meio de divulgação: Impresso. Home page: http://www.inac2009.com.br/enan.php 

 

RIZZO, M. M., MATOS, J. R., RIZZUTO, M., ADDED, N., TABACNIKS, M. H., 

BARBOSA, M. D. L., CURADO, J. F., Pixe analysis of wax sculptures of Alpino 

Museum – Brasil, LASMAC 2009 - Simpósio latino-americano sobre métodos 

físicos e químicos em arqueologia, arte e conservação do patrimônio cultural, 

2009, Cancun. 
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Meio de divulgação: Vários. Home page: 

http://www.mrs-mexico.org.mx/webimrc09/documentos/LASMAC_2009_english.pdf 

 

RIZZO, M. M., SOUZA, L. A. C., ROSADO, A., LEAO, A., COSTA, V., Palestra 

'Introdução aos Métodos Analíticos no Estudo de Arte e Arqueologia: processo de 

decisão e estudos de caso', na escola temática CADAPAC - Caracterização e 

Datação de Materiais do Patrimônio Cultural, promovida por C2RMF - Centre de 

Recherche et de Restauration des Musées de France / CBPF/MCT- Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas, UFSJ - Universidade Federal de São João del 

Rei; Cidade: São João del Rei, 2009. 

Meio de divulgação: Vários. Home page: http://www.cbpf.br/~cadapac/ 

 

RIZZO, M. M., 'Multi, Inter e Trans Disciplinaridade no Exercício da Preservação do 

Patrimônio Cultural: a interação do restaurador com a área. 

cientifica', na escola temática CADAPAC - Caracterização e Datação de 

Materiais do Patrimônio Cultural, promovida por C2RMF - Centre de Recherche 

et de Restauration des Musées de France / CBPF/MCT- Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas, UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei; Cidade: São 

João del Rei, 2009. 

Meio de divulgação: Vários. Home page: http://www.cbpf.br/~cadapac/ 

 

RIZZO, M. M., Acompanhamento por equipamento de EDXRF de procedimento de 

restauro para remoção de sais insolúveis em pinturas murais. In: Um olhar 

contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural material., 2008 

Meio de divulgação: Impresso 

 

RIZZO, M. M., PASCHOLATI, P. R., NEVES, G., RIZZUTO, M., TABACNIKS, M. H., 

BARBOSA, M. D. L., FARAH, J. P. S., Interdisciplinaridade: utilização de diferentes 

técnicas analíticas para elaboração do diagnóstico e proposição do tratamento de 

restauro numa pintura à óleo sobre tela atribuída à Van Dyck , LASMAC - 1º 

Simpósio Latino Americano sobre Métodos Físicos e Químicos em 

Arqueologia, arte e Conservação de Patrimônio Cultural, 2007, v. 1, São Paulo. 

Meio de divulgação: Impresso  
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RIZZO, M. M., APPOLLONI, C. R., PARRERIA, P., Procedimento de restauro para 

remoção de sais insolúveis sobre pinturas murais na igreja da Paróquia Imaculada 

Conceição (São Paulo, SP) com acompanhamento por equipamento de EDXRF In: 

III Simpósio de técnicas avançadas em conservação de bens culturais, ARC - 

Revista Brasileira de Arqueometria Restauração e Conservação. Olinda: , 2006. 

v.01. 

Meio de divulgação: Meio digital. Home page:  

http://www.restaurabr.org/arc/arcvol01num05.html 

 

RIZZO, M. M., MACHADO, L., BORRELY, S., SAMPA, M. H., RELA, P., FARAH, 

João Pedro Simon, SCHUMACHER, R. I., Effects of gamma rays on a restored 

painting from the XVIIth century. Radiation Physics and Chemistry. , v.63, p.259 - 

262, Pergamon – Elsevier, 2002. 

Meio de divulgação: Impresso. Home page: www.elsevier.com/locate/radphyschem 

 

4 - Indicadores quantitativos (quantidade de artigos publicados, livros, 

apresentações de trabalho, participação em bancas, etc.). 

Produção bibliográfica 

 

Artigos completos publicados em periódico     4 

Capítulos de livros publicados       1 

Jornais de Notícias         3 

Revistas (Magazines)        4 

Trabalhos publicados em anais de eventos             17 

Apresentações de trabalhos (Conferência ou palestra)   7 

Apresentações de trabalhos (Congresso)     3 

Apresentações de trabalhos (Seminário)     4 

Apresentações de trabalhos (Simpósio)     6 

Apresentações de trabalhos (Outra)      4 

Traduções (Outros)        1 

Demais produções bibliográficas       1 
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Produção técnica 

 

Trabalhos técnicos (assessoria)       1 

Trabalhos técnicos (consultoria)       6 

Trabalhos técnicos (parecer)       3 

Trabalhos técnicos (elaboração de projeto)                      21 

Trabalhos técnicos (relatório técnico)                4 

Trabalhos técnicos (outra)       6 

Curso de curta duração ministrado (aperfeiçoamento)   2 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional   7 

Manutenção de obra artística (conservação/restauração)      2.837 

 

Orientações 

 

Orientação concluída (TCC de graduação)     10 

 

Eventos 

 

Participações em eventos (seminário)      2 

Participações em eventos (oficina)      1 

Participações em eventos (encontro)      2 

Participações em eventos (outra)      6 

Organização de evento (congresso)      2 

Organização de evento (exposição)      5 

Participação em banca de trabalhos de conclusão (grad.)            26 

Participação em banca de comissões julgadoras (conc. Púb.)  4 

Participação em banca de comissões julgadoras (outra)   1 

 

5 - Outras informações. 

 

Membro das associações profissionais: 

 

ABRACOR (Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens 

Culturais); 
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APCR (Associação Paulista de Conservadores e Restauradores); 

 

AIC (American Institute of Conservation & Restoration); 

 

IIC (International Institute of Conservation of Historic and Artistic Works); 

 

ACS (American Chemical Society); 

 

ABRATEC (Associação Brasileira de Análise Térmica e Calorimetria); 

 

ESCUDO AZUL (Comitê internacional equivalente à Cruz Vermelha destinado ao o 

resgate e a proteção da herança cultural dos países em caso de catástrofes e/ou 

conflitos armados. Foi reconhecido pela UNESCO no Protocolo de 1999, o qual 

complementa a convenção de 1954 sobre a proteção de bens culturais) 

 

Outros: 

 

Fundadora e membro do NDE/PUCSP Curso Restauro (Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Restauro da PUCSP) 

 

 


