
DAS ESTÁTUAS
ÀS LÁPIDES.

Gomo uma liga de cobre e estanho
resiste ao tempo

Podemos encontrá-lo no leão do Marquês de

Pombal ou na Estátua de D. José I, mas também em
medalhas, moedas, canalizações ou instrumentos
musicais. O bronze, uma das ligas metálicas mais

antigas da humanidade, continua a ser o material-
preferido por alguns nichos de mercado.

TEXTO DE JOANA CAPUCHO

Dizem
que só à terceira

foi de vez. Até então,

ou o cavalo ficava sem

pernas ou o rei sem

cabeça. Não foi fácil

erguer a Estátua de

D. losé I no Terreiro do Paço, em Lisboa,

a primeira com um jato só de bronze fei-

ta em Portugal. O brigadeiro Bartolomeu

da Costa era um excelente mestre fun-
didor, mas estava habituado .a canhões e

não a estátuas. Àterceira tentativa, a obra

saiu como planeado, tendo sido inaugu-
rada em 1775. Mais de 240 anos depois, "é

uma peça única, está impecável e assim

vai continuar nos próximos 500 anos",

diz Rogério Colaço, professor do depar-
tamento de Engenharia Mecânica no Ins-

tituto Superior Técnico.

Â razão pela qual a estátua permane-
ce em bom estado está relacionada com

as características do bronze, que resul-

ta da junção de cobre e estanho, mas

que também pode conter outros átomos.

"Tem resistência à corrosão atmosférica
e à oxidação quando está exposto, o que
não acontece, por exemplo, com aspeças
ferrosas", explica o docente.

Outra característica deste material é

ser "relativamente fácil de fundir e va-
zar". Ora, então, o que aconteceu com a

Estátua de D. losé I? Segundo Rogério Co-

laço, o processo começava com um mol-
de da estátua em cera. Posteriormente,
era feito um buraco no chão, onde este

era enterrado e tapado com areia. Atra-
vés de um pequeno buraco, era despeja-
do o bronze líquido - a mais de 800 graus

-, a cera evaporava-se e o espaço era ocu-

pado pelo bronze. "Ao fim deuns dias, es-

cavavam e viam a estátua. Mas as duas

primeiras saíram mal, porque o preen-
chimento de toda a forma é muito sensí-

vel à temperatura de vazamento. Se va-
zarmos o metal perto da sua temperatu-
ra de solidificação, ele solidifica quando
contacta com a cera e não vai até ao fun-
do", esclarece.

Descoberto por "alguém - não se sa-

be quem - que viu que juntando estanho

e cobre obtinha mais volume de mate-
rial" e com boas propriedades mecâni-

cas, o bronze começou por ser usado pa-
ra fazer espadas, ferramentas, chaves
- naquela que ficou conhecida como a

Idade do Bronze. "As peças eram mais

resistentes, não se deformavam, não se

fraturavam", indica o docente. Até ao fi-
nal do século XIX, era muito usado "na

construção de armamento, nomeada-
mente em canhões, porque é uma liga
suficientemente resistente para supor-
tar a explosão e porque se funde e va-
za muito bem".

Ao cobre e ao estranho podem ser

adicionados outros materiais como zin-

co, chumbo, alumínio ou lítio. Noutros

tempos eram átomos que apareciam
naturalmente nas jazidas, mas ago-
ra são adicionados propositadamente
e controlados à milésima. Dependen-
do da proporção de cobre, de estanho
e de outros elementos, a sua cor "pode
ir do castanho avermelhado ao quase
ouro". Rogério Colaço diz que "há igre-
jas barrocas cobertas de talha dourada

que têm algumas folhas feitas de bron-
ze ou de latão, porque se consegue tons

semelhantes aos do ouro e são mais ba-
ratas".

O "bronze continua a ser usado nal-

guns nichos", como estatutária, moedas

e medalhas. É considerado também um
excelente material para a construção de

instrumentos musicais, pelo que é utili-
zado para fazer instrumentos de sopro
e sinos. Além disso, é usado para cana-



lizações e torneiras, "porque as peças
expostas [ao arl não tendem a oxidar e

a corroer tanto".

Pedro Azevedo, gerente da empresa
Bronzes Azevedo, de Matosinhos, im-
porta material feito com bronze de uma

empresa espanhola (Bronces lordá) há

22 anos, "porque em Portugal há poucas

pessoas a fundir bronze". Vende "peças

vocacionadasparacemitérios, como can-

deeiros e imagens". A preferênciapor es-

te material, explica, prende-se com o fac-

to de "não ter corrosão, não ganhar fer-

rugem e não oxidar". Por outro lado, "as

pessoas gostam, é um material nobre",

embora cada vez se venda menos "por

causa dos roubos".

Na opinião de Pedro Azevedo, exis-
te um certo "mito em torno do bronze".

"O bronze é latão com mais de 65% de

cobre e pode ser mais ou menos pu-
ro, consoante as ligas." Nesse sentido,
adianta, vende imagens mais trabalha-
das "com mais cobre - bronze mais pu-

ro - e imagens normais com liga mais
fraca". E o gosto do cliente tem vindo
a alterar-se. "Dantes as pessoas gosta-
vam das imagens só fundidas e, se a liga
tiver muito cobre, o exterior fica bron-
ze verde, o bronze antigo. Se tiver me-
nos, não fica assim, não fica tão boni-
ta. Mas hoje as pessoas gostam das coi-

sas brilhantes, pelo que as peças levam

vernizpor cima", conta, acrescentando

que o verniz acaba por tirar a essência

do bronze.
No que diz respeito às propriedades,

Rogério Colaço destaca, ainda, o facto

de este ser um "bom condutor elétrico

e térmico", embora não tão bom como o

cobre e o ouro. "Como todos os metais,
tem uma condutividade elétrica e tér-
mica bastante elevada." Portanlo, não

será boa ideia colocar bronze numa to-
mada de eletrlcidade nem ter a ponta de

uma peça de bronze sobre o fogo, já que
o calor rapidamente chegará à outra ex-
tremidade.*

Dizem que só à terceira
foi de vez. Até então,

ou o cavalo ficava sem
pernas ou o rei sem
cabeça. Não foi fácil

erguer a Estátua
de D. José I no Terreiro

do Paço, em Lisboa
(inaugurada em 1775),

a primeira com um jato
só de bronze feita

em Portugal.


