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O trabalho resolve uma controvérsia histórica de mais de duzentos anos através 

do estudo de duas das bandeiras argentinas mais antigas conservadas, a bandeira de 
Tucumán de Bernabé Aráoz de 1814, quem teve um estreito vínculo com Manuel 
Belgrano com epicentro na Encruzijada de Burruyacú, quando convenceu ao criador da 
bandeira em enfrentar ao outrora invencível exército de Pio Tristán em Tucumán, que 
marcou, entre outros acontecimentos libertários, o fechamento da frente norte para os 
realistas, e a bandeira de Macha, que em virtude dos resultados aqui apresentados 
poderia também se tratar do primeiro emblema argentino, reforçando a hipótese de 
vários historiadores, que consideram que se trata da insígnia içada no dia 27 de 
fevereiro de 1812 nas margens do Rio Paraná em Rosário.  

A apresentação consiste numa análise do estudo de pequenas amostras de 
ambas relíquias. Através das análises químicas e a implementação de diferentes 
análises de espectroscopias como UV-Vis, UV-Vis DRS, ATR-FTIR, SEM-EDX e, 
fundamentalmente em aspecto determinativo, espectroscopia Raman ressonante, as 
características de origem dos dois estandartes serão definidas. As bandeiras de Aráoz 
e de Macha foram coloridas com lápis-lazúli e índigo (indigotina, originário da Europa), 
respectivamente, ambas confeccionadas em seda (tafetá) cujos rasgos salientes se 
apresentam no seguinte esquema. A bandeira de Tucumán foi tratada com estanho e a 
cor amarelo ouro da inscrição se deve a crocoíta, segundo as determinações por 
Raman. A cor azul do emblema foi posteriormente adotado pela Confederação Centro-
americana e subsequentemente por vários estados de América Central numa 
homenagem à gesta libertadora liderada por Belgrano e San Martín e materializada pela 
atitude na América Central da fragata La Argentina, que se encontrava ao mando de 
Hipólito Bouchard. 
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