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  INTRODUÇÃO: 
Desde os primórdios da história ocidental da Arte, que o 
espírito inventivo de artistas plásticos se une aos 
anseios criativos da ciência para a produção de material 
de trabalho artístico. Os espaços dos artistas eram 
voltados para a descoberta e invenção de novas formas 
e novos materiais expressivos, a exemplo do fabrico 
das tintas, vernizes e pincéis.Os estudos de técnicas e 
teorias de pintura consistem em iniciar processos 
investigativos acerca da produção artesanal de tintas e 
demais produtos usados na ação pictórica Dessa forma, 
a catalogação de espécies da flora, dos minerais e dos 
solos locais, o conhecimento sobre os modos de 
extração e fixação de pigmentos e corantes, bem como 
a pesquisa sobre formas de manutenção e conservação 
de produtos como tintas, vernizes e aglutinantes, 
tornaram-se práticas comuns no campo das artes 
visuais.(MAYER, 1999). Portanto, um estudo apurado 
sobre o grupo de cores encontrados na natureza da 
região do Baixo estimulará a visão sustentável de 
alunos dos cursos técnicos em Agroecologia, 
Agropecuária e Meio Ambiente do Campus Valença. 
Essa investigação, conduzida por teorias e técnicas 
pictóricas em diálogos com conhecimentos 
interdisciplinares e saberes locais atrairá cientificamente 
os adolescentes da referida unidade de ensino. 
Pretende-se: investigar modos e etapas da preparação 
de tintas artesanais a partir do uso de pigmentos e 
corantes naturais da região do Baixo Sul, na Bahia, 
compondo uma paleta própria com as cores da região. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Utilizamos o método qualitativo chamado de Abordagem 
Triangular. Por essa teoria, deve-se conjugar a 
experimentação artística, a sua contextualização e 
análise ou interpretação da obra de arte para a sua 
completa absorção educacional (BARBOSA, 2009). 
Experimentação de técnicas e processos criativos 
pictóricos com as tintas artesanais. Pesquisa 
bibliográfica, documental, iconográfica e eletrônica 
sobre plantas e minerais coloridos da região. Extração 
de exemplares das plantas de minerais. Em laboratório, 
extração de pigmentos e corantes por decantação, 
maceração e secagem. Uso de substâncias naturais e 
industriais, auxiliares na produção de tintas, com a 
função aglutinante, antifúngica e verniz. Preparação de 
alguns protótipos de tintas artesanais (Figura 01) 
associando pigmentos e corantes naturais a 
aglutinantes naturais e sintéticos. Confecção das 
paletas de cores. 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Experimentamos a extração de corantes a partir de 
vegetais presentes como o urucum (Bixa orellana) e a 
casca da árvore conhecida como mangue vermelho 
(Rhizophora mangle), além de amostras de solo 
presentes em Jaguaripe e em Valença. Preparação da 
gama de cores por extração (decantação, maceração e 
secagem). Execução de pinturas em papel e parede.   
Figura 01 – tinta de argila da UEC - Campus Valença 

 
  CONCLUSÃO: 
A percepção das cores deve ser um exercício 
constante, bem como o estudo da densidade dos solos 
da região. Solos arenosos produzem efeitos na pintura, 
a exemplo de texturas variadas. Amostras dos solos 
mais profundos são os mais apropriados para o preparo 
de tintas, que podem ter seu uso bem ampliado quando 
misturadas a substâncias sintéticas. Pigmentos de solo 
argiloso são mais adequados à pintura de paredes. O 
uso de corantes vegetais para a produção das tintas é 
mais limitado do que dos pigmentos. Até o momento, 
percebemos que a tinta têmpera de solo argiloso 
responde melhor a fixação de pigmentos e uniformidade 
de cor. 
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