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No campo da conservação e da restauração de pinturas é desejável que uma obra sofra 
a menor intervenção possível, de modo a manter sua correta fruição. Deste modo, a 
compreensão do comportamento fotooxidativo de resinas/vernizes ajuda o conservador-
restaurador a fazer as melhores escolhas, sempre em busca da salvaguarda dos bens 
patrimoniais. Em termos gerais, as oxidações induzidas por fótons podem provocar 
alterações cromáticas (amarelecimento), de solubilidade e de plasticidade 
(enrijecimento), suficientes para determinar uma intervenção na obra. Neste contexto, 
uma estratégia interessante, para a manutenção da higidez estrutural dos vernizes, diz 
respeito a utilização de substâncias que atuem de duas formas: (i) interagindo 
preferencialmente com os fótons e (ii) estabilizando radicais, eventualmente formados. 
Esses aditivos são genericamente chamados de inibidores de fotooxidação, embora 
tenham mecanismos distintos de evitar a degradação dos vernizes. Nesse âmbito, a 
busca por substâncias que pudessem atuar, simultaneamente, como absorvedores de 
fótons e estabilizadores de radicais poderia ser uma grande contribuição para a área de 
conservação e restauração de pinturas. Este trabalho trata indução de fotooxidação de 
vernizes comumente usados em ateliês e dos estudos que sugerem o metronidazol como 
um potencial fotoestabilizador de vernizes. O primeiro passo do trabalho foi a realização 
de uma pesquisa de campo, onde foram determinados vernizes mais utilizados por 
profissionais de restauro de pinturas. Foram selecionados 3 vernizes de diferentes 
naturezas químicas/origens que foram preparados (10% m/v, em solvente apropriado) e 
colocados sobre lâminas de vidro (inerte, SSE = 0 m2/g): (i) Dammar/Terebintina 
(triterpênica/natural); (ii) Regalrez 1094/aguarráz (hidrocarbônica/sintética) e (iii) 
Paraloid B72/xilol (acrílico/sintética). O processo de degradação induzida foi realizado 
em câmaras cúbicas (a=30cm) iluminadas com três tipos diferentes de lâmpadas: (a) 
Incandescente (150W, ~2500 lm); (b) Halógena (105W, ~1800 lm); LED (17W, 1800 lm). 
As amostras foram avaliadas em relação à sua perda de integridade estrutural através 
da espectroscopia na região do infravermelho médio (reflectância total atenuada – ATR). 
 

____________________ 
1Laboratório de Estudos em Ciências da Conservação – LECiC. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de 

Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: malizia.luisa@gmail.com; marianadinizribeiro@hotmail.com; 
aguiardlm@eba.ufrj.br 
2Núcleo de Ciências Químicas – NCQ. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ 

campus Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: daniel.vieira@ifrj.edu.br 

mailto:malizia.luisa@gmail.com
mailto:malizia.luisa@gmail.com


Os espectros de infravermelho médio evidenciaram, dentre outras, a eficiência da 
estabilização da resina Regalrez 1094 através do uso de Tinuvin 292. A seleção do 
metronidazol como um possível inibidor de fotooxidação foi feita a partir de uma pesquisa 
prospectiva dos nitroimidazóis disponíveis no mercado brasileiro. Dos nitroimidazóis 
encontrados ~50% estão disponíveis e destes alguns apresentavam características 
físicas indesejadas (e.g. cor) e/ou alto custo de aquisição. A seleção de uma mistura de 
solventes para solubilizar a resina Regalrez 1094 junto ao metronidazol foi feita a partir 
de uma pesquisa que dará continuidade ao projeto. 
 

 

Palavras-chave: Conservação e Restauração; Fotooxidação; Inibição; Nitroimidazóis; 
Regalrez 1094. 


