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Ao focalizar os elementos colori

dos que compõem os desenhos e
pinturas o presente ensaio dará
continuidade aos dois que o
precederam sobre os temas Elemen
tos Lineares e Caracteiísticas dos seus

Suportes 0 conhecimento sobre a
composição química dos elemen
tos coloridos utilizados nas repre
sentações artísticas pode certa
mpnteaudar da

evolução histórica das cores usadas
para desenhar e pintar Essa inter
pretação toma também conveni
ente refrescar a memória sobre

algumas das teorias físicas que
dizem respeito às origens e compo
sição da luz e às leis que regem os
seus desdobramentos para melhor
entender a influência da estrutura

das substâncias sobre suas cores

respectivas

ORIGEM COMPOSIÇÃO E
DESDOBRAMENTOS DA LUZ

A fonte principal da luz que
ilumina o planeta lerra é aquela
emitida pelo Sol Ela incide direta
mente na superfície terráquea
durante o dia e indiretamente do

período noturno quando seus
raios atingem a Ferra somente
após serem refletidos pela superfí
cie da Lua

A luz solar consiste numa

radiação eletromagnética capaz de
provocar uma sensação visual
num indivíduo normal Os raios

de luz se propagam em linha reta
nos meios transparentes de com

posição homogénea Dessa radia
ção eletromagnética o compri
mento das ondas visíveis fica

numa faixa de 4000 e 7800 Â
situado entre as áreas das radia

ções infravermelhas e
ultravioletas ambas invisíveis

não perceptíveis pelo olho huma
no No quadro a seguir são
mostradas as faixas típicas dos
comprimentos de onda que
compondo a luz branca determi
nam as cores básicas resultantes

de seus desdobramentos

DESDOBRAMENTOS DA LUZ

A luz branca é decomposta por
uma série de fenômenos estuda

dos pela física óptica entre os
quais se destacam a transparência
a absorção a reflexão e a refração

Transparência é a propriedade

Infravermdho distante

infravermelho próximo

Vermelho

Laranja

Amarelo

Verde

Azul

Violeta

Ultravioleta próximo
Ultravioleta distante

apresentada pelas substâncias
homogéneas que não modificam
as características dos raios de luz

ao ser por eles atravessadas A
absorção acontece quando um
raio de luz incide na superfície de
um objeto e nesse impacto a
substância do objeto absorve
uma parte específica da energia
carregada pelas ondas eletromag
néticas A parte não absorvida é
refletida assim criando um

espectro parcial complementar
das radiações absorvidas isto é
propiciando um feixe luminoso
com um perfil de freqüências que
causa uma visão colorida do

objeto Pode também acontecer
absorção quando um raio de luz
branca ao atravessar uma subs
tância transparente tem certos
comprimentos de onda absorvi
dos pela substância deixando
passar o resto Este resto não
absorvido modifica a luz de

modo a resultar numa composi
ção espectral diferente da inicial
o que causa uma sensação colori
da nos sensores visuais

Reflexão é a modificação da
direção de uma onda que
incidindo na interface entre dois

meios diferentes retoma para o
meio inicial Refração é uma
modificação da forma ou da
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36 0 PapelSetembro 1998



CULTURA SETORIAL

direção de um raio de luz que
passando pela interface que
separa dois meios tem uma
velocidade de propagação dife
rente em cada uni deles A inten

sidade da modificação é uma
Função do comprimento de
onda isto significando que cada
feixe de comprimentos de onda
que caracteriza uma cor funda
mental será desviada formando

uma seqüência de cores em
leque do qual o arcoíris é um
magnífico exemplo

SUBSTÁNCIAS COLORIDAS
SUA CLASSIFICAÇÃO

Ao loilgo da história inúmeras
substâncias coloridas foram

usadas para conferir cor aos
desenhos e pinturas que ilustra
vam textos manuscritos ou im

pressos e outras expressões artísti
cas de maiores dimensões Por

muito tempo os corantes foram
conhecidos pelos seus nomes de
fantasia cuja variação nos diferentes
idiomas e contextos culturais criaram

uma situação de muitatiiifusão
dificultando sucessivas tentativas de

classificação Merece ser mencionado
o árduo trabalho de L

0 Reerník publicado sob o
título Rare Old contendo infor
mações sobre as épocas nas quais
apareceram os elementos colori
dos suas denominações popula
res artísticas e seus sinónimos
tudo Interligado pelos respectivos
nomes científicos

Uma classificação simplificada
dos corantes usados para elaborar
desenhos e pinturas é apresentada
no quadro ao lado

Os corantes são geralmente
substâncias coloridas pertencentes
à química orgânica de origem
vegetal ou animal solúveis em
algum solvente ou mistura de
solventes adequados Quando
misturados com outros corantes

compatíveis pelas composições
químicas respectivas geralmente
permitem atingir a tonalidade de
cor desejada

Os pipnentos inorgânicos são
substâncias de origem mineral
sólidas e pulverulentas prepara
dos geralmente com minerais já
coloridos no seu estado natural
como os ocres e os sienas 0 pó
que resulta da moagem dos
pigmentos é dispersado nos
veículos adequados à sua aplica
çào e nos quais eles são insolúveis
A moagem retarda a sedimentação
das finas partículas assim obtidas
e facilita simultaneamente a
uniformidade das cores aplicadas

Também são denominados

pigmentos ou lacas os produtos
que resultam de tingir um
substrato ou base inorgânica
reduzida a pó mediante adsorção
estável de corantes orgânicos
naturais na superfície das dimi
nutas partículas conseguidas na
moagem Recentemente diversos
corantes artificiais obtidos por via
de síntese passaram a ser usados
juntamente com os clássicos

naturais na preparação de pig
mentos ou lacas Estas lacas não

podem ser confundidas com as
tintas destinadas aos acabamen

tos laqueados conseguidos
mediante vernizes preparados à
Fase de resinas vegetais cujo uso
se remonta às mais antigas cultu
ras asiáticas A grande maioria de
laqueados modernos é preparada
com resinas sintéticas à base de

nitrocelulose ou com outros

polímeros usados juntamente
com óleos secantes óleos de
linhaça ou de mamona onde
são incorporados os pigmentos
tudo dissolvido ou disperso em
etanol Ao evaporar o álcool
deixa uma camada colorida de

laca como verniz protetor

PROCESSAMENTO E COMPOSIÇAO DOS
PREIRAI15 PARA COLORIR

Os materiais usados para dese
nhar os traços e os sombreados
coloridos das representações

corante corante corante

vegetal rnineraj animal i

igmenr1
laca
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gráficas devem apresentar caracte
rísticas adequadas aos propósitos
de seu uso nos papéis telas ou
outras superfícies preparadas com
esta finalidade Visando seu uso em

desenhos e pinturas os materiais
coloridos eram antigamente
preparados compondo misturas
de corantes nas quais eram incor
porados diversos materiais
adjuvantes Os preparados prontos
para uso apresentavam texturas de
consistência muito variada pois a
sua faixa abrangia desde as caracte
rísticas de um Nólído arnorfo até as

de um líquido fluido passando
pelas pastosidades mais variadas
nos domínios da reologia

Antes de ser iniciada a fabrica

ção industrial de tintas destinadas
à pintura ao óleo os artistas
preparavam seus próprios materiais
A preparação iniciavase pela
moagem fina dos pigmentos
seguida pela sua mistura e disper
são rios óleos vegetais resinas
plastificantes solventes e
diluintes sem descuidar dos óleos
secantes tudo nas proporções
fixadas por receitas herdadas dos
mestres ou desenvolvidas pragma
ticamente pelo próprio artista

Geralmente estas tintas pasto
sas eram homogeneizadas manu
almente num almofariz e sua
consistência e viscosidade depen
diam em grande parte de como
as tintas seriam aplicadas sobre o
suporte escolhido ou mediante
um pincel de ponta fina para
trabalhos delicados ou com
pincéis adequados a pinturas
menos detalhadas ou ainda
com espátulas usadas em algu
mas técnicas de pintura mais
avançadas

Os materiais adjuvantes mais
comumente utilizados na prepara
ção das tintas são os seguintes

a óleoresinas contendo agentes
tensoativos para facilitar a disper
são dos corantes e pigmentos

w solventes conerIlo ou não
óleos secantes para dilifir a
dispersão inicial dos corantes

H agentes secantes indutores do
endurecimento das resinas naturais

ou da polimerízação dos
monômeros contidos nas tintas

modernas
fixadores adesivos ou colas

destinados a assegurar a perma
nèncja das partículas coloridas no
lugar da sua deposição original

vernizes protetores contra a
ação deteriorante do meio ambiente

PREPARADOS SÓLIDOS PARA
APLICAÇÃO DIRETA SOBRE 0 SUPORTE

A preparação destes preparados
sólidos demanda preliminarmen
te uma moagem fina seguida de
uma seleção e distribuição do
tamanho das partículas controla
tias cuidadosamente para uma
sua aglomeração frágil ou
compactação solta

A fragilidade destes preparados
recomendou providenciar uma
proteção contra eventuais impac
tos mecânicos tanto no caso do
formato irregular de um produto
natural como o fiistiiii ou de um
preparado pastoso compactado
como seria o caso de um perfil
conseguido por extrusào ou
molde 0 fijsaíii usado para
desenhar é o carvão vegetal
produzido a partir dos ramos do
arbusto desse nome 0 desenho

feito com flisain é também chama
do de carvão A grafita a forma
cristalina alotrópica do carbono
de cor preta recebe o nome de
grafite quando usada como mina

de lápices próprios para desenhar
0 lápis é um estilete de grafita ou
de partículas coloridas aglomera
das protegido por urna camisa
cilíndrica ou poliédrica de madeira
configurando um ínstrumento de
grande utilidade para escrever
desenhar traçar ou fazer riscos
coloridos

PREPARADOS LíQUIDOS QUE
RESULTAM DA DISSOLUÇÃO DE

CORANTES SóLIDOS EM

SOLVENTES ADEQUADOS PARA

SUA APLICAÇÃO NUM SUPORTE
A aqiwrea é unia têctiíca de

pintura que se utiliza de uma
massa colorida preparada com
pigmentos secos de várias cores e
que para ser usada deve ser
dispersada em água para preparar
a tinta Esta técnica de pintura é
utilizada principalmente sobre
um suporte de papel permitindo
unia expressão artística delicada e
transparente de difícil execução
uma vez que o aquarelista deve
trabalhar rapidamente sem se
deter em minúclas e sem poder
sobrepor novas camadas de tinta
para retoques corretivos

As tiritas para aquarela se
apresentam em dois tipos trans
parentes e opacas As transparen
tes são as destinadas às pinturas
de aquarela propriamente ditas as
opacas são mais conhecidas pelo
nome de guache0iche é uma
preparação que se faie com subs
tâncias corantes letiiiileradas
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em água contendo uma mistura
de gomas e tornadas pastosas com
adição de mel

A técnica de aplicar materiais
coloridos sobre a superfície de
paredes e tetos demanda preparar
as superfícies a serem pintadas
mediante a aplicação de uma
camada de revestimento recente
fresco de nata de cal gesso e
outro material ainda úmido daí o
nome de aftesco para esta técnica
de modo a facilitar o

embebimento da tinta

As tintas de caseína são também

de base aquosa e os pigmentos
nelas usados são moídos previa
mente à sua incorporação de
forma dispersa nos meios que
permitem sua aplicação nas
superfícies preparadas de modo

semelhante as destinadas à pintura
na têmpera

A têmpera é uma pintura que se
faz com pigmentos dispersos ou
dissolvidos num meio líquido
contendo uma cola animal que
ao secar após sua aplicação
modifica seu estado pastoso inicial
se tornando uma substância

amorfa de consistência sólida

Um processo parecido acontece
na pinflira a óleo pintura executada
mediante urna tinta preparada
com pigmentos dispersos de forma
diluída num solvente oleoso

contendo uma porcentagem
elevada de óleo de linhaça cuja
oxidação lenta decorre do seu
contato com o ar o que resulta
num endurecimento da massa de

tinta após sua deposição sobre o

SULZER METCO

A SOLUÇÃO NA RECUPERAÇÃO CIE

DIGESTORES E CILINDROS
PARA A INDOSTRIA DE PAPEL

40

suporte escolhido A velocidade
do endurecimento pode ser
acelerada mediante agentes que
catalisam a oxidação dos enlaces
não saturados do óleo assim
conseguindo um secado mais
rápido da tinta após sua aplicação
no lugar desejado da tela papel
madeira ou outras alternativas

para suporte
As modernas tintas acrílicas são

tintas aquosas preparadas com
monômeros acrílicos que incorpo
ram de forma dispersa pigmentos
coloridos insolúveis ou substâncias

coloridas solúveis no seu meio

aquoso Uma das principais
vantagens das tintas acrílicas é a
rapidez da sua secagem ou
endurecimento causada pela
polimerização dos monórnefos
presentes na sua composição Isto
permite uma superposição quase
que imediata de tintas transpa
rentes coloridas sobre outras

tintas endurecidas ou a meio

endurecer para fins corretivos ou
de complementação Uma
grande vantagem é a facilidade
de limpar os pincéis sujos por
terem sido usados recentemente

simplesmente com água e um
detergente caseiro Â

0 PapelSetembro 1998


