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Análises laboratoriais aplicadas ao estudo da azulejaria1  

Face às opções disponíveis no início do projecto de investigação, e tendo em consideração a 

necessidade de utilizar, apenas, métodos não destrutivos, foi nossa intenção perceber se, 

através da criação de uma espécie de “banco de chacotas”, constituído pela recolha e análise 

de painéis de azulejo assinados ou documentados e sobre os quais as dúvidas de autoria são 

reduzidas ao mínimo, seria possível determinar composições de pastas distintas para cada 

oficina. Esta possibilidade abriria um campo de discussão que permitiria, ou não, estabelecer 

parâmetros de análise, de grande significado para corroborar ou invalidar atribuições de estilo. 

 A primeira grande dificuldade residia na recolha de amostras, uma vez que a lista ideal 

inicialmente elaborada implicava a deslocação a muitos locais onde nem sempre seria simples 

obter amostras. Todavia, um outro grande problema se adivinhava, o do número de amostras 

disponíveis. Veja-se, a título de exemplo, os casos de Garcia Ramirez ou de Raimundo do 

Couto em que se contava apenas com uma obra assinada de cada, ou do pintor António 

Pereira do qual restavam duas, já que uma ficou destruída num incêndio. 

Assim, começámos o estudo pelas peças do Museu Nacional do Azulejo, onde se 

concentram variados painéis seguramente ligados a Gabriel del Barco e outros apenas 

atribuídos, assim como painéis ligados a outros pintores do Ciclo dos Mestres que nos 

permitiriam fazer uma primeira experiência e determinar se era produtivo dar continuidade a 

este estudo.   

Para além da questão das autorias, o conhecimento dos materiais permite, também, 

caracterizar os processos de fabrico relacionados com a tecnologia dos fornos, ou seja, 

perceber, ainda que de forma genérica, os processos de cozedura nomeadamente as 

temperaturas alcançadas2.  

Alguns trabalhos já realizados concluíram que não se registaram alterações 

significativas nestes processos durante o século XVIII, mas tal não invalida as novidades que 

análises deste tipo podem trazer3. Entre os minerais habitualmente identificados, quartzo, 

calcite, gehlenite, e diópsido, as duas últimas estruturas surgem com temperaturas de forno da 

                                                             
1 Estudo desenvolvido sob a orientação da Prof. Doutora Ana Paula Carvalho e da Prof. Doutora Fátima Vaz, do 
Centro de Química e Bioquímica e Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa e do Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies e Departamento de 
Engenharia Mecânica, do Instituto Superior Técnico (IST), respectivamente, no âmbito do projecto de 
investigação “Lisboa em Azulejo antes do Terramoto”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(PTDC/EAT-EAT/099160/2008). 
2 Como veremos, a difracção de raios X (DRX) permite identificar as fases cristalinas e assim perceber a 
provável temperatura a que os azulejos foram cozidos. Por isso mesmo também se denomina por “termómetro 
mineralógico”. 
3 Cf. M.F. VAZ, J. PIRES; A.P. CARVALHO, “Effect of the impregnation treatment with Paraloid B-72 on the 
properties of old Portuguese ceramic tiles”, Journal of Cultural Heritage, n.º 9, 2008, pp. 269-276. 
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ordem dos 800º C. A formação de mulite, cuja presença vestigial é igualmente observada em 

espécimes do séc. XVII e XIX, sugere que as temperaturas do forno teriam alcançado os 900º 

C4. Por outro lado, a presença de calcite revela a utilização de calcário, mas também que os 

fornos não permitiam a sua total decomposição, o que depende não só da temperatura atingida 

como também do tempo durante o qual a temperatura é mantida acima de determinado valor. 

A cozedura a temperaturas baixas pode indiciar uma preocupação relacionada com economia 

de combustível, sendo que é também importante ter sempre presente o problema das 

assimetrias do forno, pois numa mesma fornada os azulejos mais longe da chama são cozidos 

a temperaturas inferiores, daí resultando diferenças num mesmo painel5. 

A presente investigação enquadra-se na linha de estudos recentes onde se discutem as 

análises mineralógicas e químicas realizadas a peças cerâmicas antigas6 e, em particular, aos 

azulejos7. 

 

Técnicas utilizadas 

De acordo com a definição de azulejo do Vocabulário ilustrado da degradação dos azulejos 

históricos, este “(…) é uma peça aproximadamente plana, em geral quadrada, constituída por 

um corpo cerâmico (a chacota) com revestimento vítreo numa das faces que pode incluir 

decoração”8. 

O vidrado é o revestimento vítreo da face da chacota. O vidrado branco estanífero 

utilizado nos azulejos portugueses é preparado a partir de sílica, óxido de chumbo, potassa, 

                                                             
4 Cf. idem, ibidem, pp. 269-276. 
5 João Luís Farinha ANTUNES, Caracterização de azulejos do séc. XVII: estudos para a sua consolidação, Tese 
de Mestrado Engenharia Química (Química Aplicada), Universidade Técnica de Lisboa, 1992. 
6 C. RATHOSSI; Y. PONTIKES, “Effect of firing temperature and atmosphere on ceramics made of NW 
Peloponnese clay sediments. Part I: Reaction paths, crystalline phases, microstructure and colour”, Journal of the 

European Ceramic Society, n.º 30, 2010, pp. 1841–1851; J.B. NEIRA; L. MONTEALEGRE; L.A. LÓPEZ; L. 
ROMERO, “Ceramics of Ategua (Córdoba, Spain): Mineralogical and petrographic study”, Applied Clay 

Science, n.º 42, 2009, pp. 529–537; L. MARITN; C. MAZZOLI; V. MICHIEILIN; D.M. BONACOSSI; M. 
LUCIANI; G. MOLIN, “The provenance and production technology of Bronze Age and Iron Age pottery from 
Tell Mishrifeh/Qatna (Syria)”, Archaeometry, n.º 47(4), 2005, pp. 723–744; R. LOPEZ-VALENZUELA; J. A. 
LOPEZ-PALACIOS; M. JIMENEZ-REYES; G. CATANO; D. TENORIO,”Characterization of ceramic 
ornaments of a theatre-like incense Burner”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, n.º 283, 2010, 
p. 675–681; P. LOPEZ-ARCE; J. GARCIA-GUINEA; M. GRACIA; J. OBIS, “Bricks in historical buildings of 
Toledo City: characterization and restoration”, Materials Characterization, n.º 50, 2003, pp. 59-68; T. SANJAD; 
R. ANGELICA; M. OLIVEIRA; W. COSTA, “Caracterizacão mineralógica de azulejos de Salvador e Belém 
dos séc. XVI, XVII e XIX”, Revista Escola de Minas, Ouro Preto, n.º 57 (4), 2004, pp. 255-260; B. MORONI ; 
C. CONTI, “Technological features of Renaissance pottery from Deruta (Umbria, Italy): An experimental 
study”, Applied Clay Science, n.º 33, 2006, pp. 230–246. 
7 Vide, para além dos artigos mencionados a seguir, o relatório do LNEC R23/2011, com uma apreciação crítica 
de alguns dos resultados obtidos. T. SANJAD; R. ANGELICA; M. OLIVEIRA; W. COSTA, “Caracterizacão 
mineralogical […]”; M.O. FIGUEIREDO; T.P. SILVA; J. P. VEIGA, “A XANES study of the structural role of 
the lead in glazes from decorated tiles, XVI to XVIII century manufacture”, Applied Physics, A 83, 2006, pp. 
209-211; M.F. VAZ, J. PIRES; A.P. CARVALHO, “Effect of the impregnation […]”. 
8 J.M. MIMOSO; L. ESTEVES, Vocabulário ilustrado da degradação dos azulejos históricos, LNEC 2011. 
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sal marinho e outros componentes menores. À mistura é adicionado óxido de estanho para 

opacificar o vidrado. Os componentes do vidrado, crus ou previamente calcinados, são 

aplicados sobre a chacota na forma de uma suspensão em água. Após a secagem, o vidrado é 

decorado e cozido a uma temperatura a que se obtém a vitrificação.   

O termo “chacota” designa o corpo cerâmico obtido após a primeira cozedura, e antes 

da aplicação do revestimento vítreo9.  

Ao consultar a bibliografia disponível relativa à investigação já realizada quer em 

Portugal quer no estrangeiro, torna-se evidente que predominam três tipos de técnicas de 

análise, embora existam muitas outras susceptíveis de serem utilizadas: a difracção de raios X 

(DRX), a fluorescência de raios X (FRX) e a microscopia electrónica de varrimento (MEV), 

normalmente acoplada com a espectroscopia de raios X por dispersão de energias que permite 

fazer uma microanálise química (EDX). A espectroscopia de Raman começa também a ser 

empregue pois possibilita analisar, sem destruir, a chacota e o vidrado, identificando sob que 

formas moleculares se encontram combinados os elementos presentes. 

Depois de rever as técnicas para verificar quais se articulariam melhor com os 

objectivos pretendidos, e considerando ainda os possíveis ensaios de absorção de água e de 

resistência mecânica, optámos por circunscrever os nossos trabalhos, pelo menos numa fase 

inicial, à DRX e ao MEV-EDX.  

A DRX é utilizada para caracterizar as pastas cerâmicas, pois pelos difractogramas é 

possível identificar as fases cristalinas, isto é, os minerais de que são formadas as referidas 

pastas. As amostras recolhidas com um bisturi, em quantidade reduzida, são pulverizadas num 

almofariz de ágata. Apesar da preparação de amostras para a análise por DRX ser, 

habitualmente, efectuada num porta-amostras cuja “janela” corresponde a uma superfície 

rectangular de 1 cm2, as quantidades de material eram tão reduzidas que optámos por outra 

forma de preparação, usando agregados orientados. A amostra foi dispersa em água destilada 

à temperatura ambiente, com recurso a um banho de ultra-sons, tendo sido em seguida 

depositada num porta-amostras de zero background. A preparação terminou após completa 

evaporação da água. 

 

 

 

 

                                                             
9 Idem, ibidem, p.101. 
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Os difractogramas obtidos, ou seja, os padrões de difracção permitem a identificação dos 

minerais mais representativos presentes, pois cada um apresenta padrões de difracção próprios 

que se encontram compilados em bibliotecas10.  

Por outro lado, e apesar de se integrar na categoria dos métodos destrutivos, a recolha 

de amostras de chacota implica uma quantidade reduzida de material, que pode ser retirada do 

tardoz do azulejo (desde que não tenha argamassa) ou da própria espessura do mesmo, sem 

que se verifique uma intrusão significativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
10 Ana Paula CARVALHO; João PIRES; António João CRUZ; Lourdes MATIAS, “Estudo e caracterização de 
cerâmicas arquitectónicas, argamassas e materiais pétreos. O contributo da Química”, Património Estudos, n.º 
10, Lisboa, MC/IPPAR, 2007, pp. 81-87. 

 
 
3 - Recolha de amostras no Museu Nacional do 
Azulejo [Dra. Lurdes Esteves] 

 
 
4 - Recolha de amostras no Museu Nacional do 
Azulejo [Dra. Lurdes Esteves] 

 
 
1 – Preparação da amostra usando o porta-amostras 
de silício [zero background] 

 
 
2 - Microscópio electrónico de varrimento do 
Laboratório ICEMS [IST] 
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O MEV é um microscópio electrónico de varrimento, isto é um microscópio onde as amostras 

são iluminadas por um feixe de electrões. O feixe de electrões que está na origem da imagem 

origina, no material observado, fenómenos idênticos aos provocados por um feixe de raios X 

e, por isso, o microscópio electrónico de varrimento, se estiver equipado com um detector de 

raios X, permite obter informações quanto ao teor de grande número dos elementos químicos 

que constituem a amostra. A obtenção de imagens implica que a amostra seja condutora e por 

isso há usualmente um prévio recobrimento da amostra com uma película de ouro. É ainda de 

referir que se os dados de difracção de raios X dão uma informação relativa a uma quantidade 

significativamente importante de amostra, recorrendo ao MEV-EDX pode restringir-se a 

análise a cristais isolados. 

 

1. Amostras recolhidas de obras de Gabriel del Barco11 

O principal objectivo do presente trabalho foi a comparação das propriedades químicas e 

mineralógicas do corpo cerâmico de azulejos de várias obras assinadas por Gabriel del Barco 

de forma a constituir uma base de resultados que, em articulação com os dados histórico-

artísticos, pudessem contribuir para uma atribuição mais segura de obras não assinadas. 

Os painéis assinados são parte integrante da colecção do Museu Nacional do Azulejo12 

(MNAz). Do vasto conjunto de obras atribuídas a Gabriel del Barco apenas foi possível 

recolher amostras dos painéis da Ermida do Salvador do Mundo, em Castelo de Vide. A 

designação das amostras corresponde ao número de inventário do MNAz ou a uma 

denominação específica, caso exista. Por exemplo, SCO designa o painel Senhora dos 

Corações, nome comum para o painel que representa uma figura alegórica, enquanto 373A 

designa o painel cujo número de inventário é o 373A. 

 Os painéis assinados analisados no trabalho são: um azulejo que fazia parte de um 

painel de 1695, de proveniência desconhecida (MNAz, inv. N.º 402) (amostra 402_1 e 2); o 

painel com figura alegórica designado por Senhora dos Corações (no MNAz mas pertencente 

a uma colecção privada) datado de 1697 (amostra SCO_1 a 4); um painel de uma casa situada 

na Calçada dos Cavaleiros, hoje Calçada de Santo André, em Lisboa, pintado em 1698 

(MNAz, inv. N.º 900) (amostra 900_1 a 3); e parte de um vasto painel representando Céfalo e 

Prócris, datado de 1700, que se encontrava numa casa na zona de São Bento, em Lisboa 

                                                             
11 Este texto foi escrito em colaboração com as Professoras Ana Paula Carvalho e Maria de Fátima Vaz, e 
apresentado no Congresso Internacional A Herança de Santos Simões – Novas perspectivas para o estudo da 

azulejaria e da cerâmica, que se realizou na Reitoria da Universidade de Lisboa em 15 e 16 de Novembro de 
2010. Aguarda publicação em actas. 
12 Museu Nacional do Azulejo. URL: http://mnazulejo.imc-ip.pt 
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(MNAz, inv. N.º 373a) (amostra 373A_1 e 2). O painel atribuído constitui o revestimento da 

Ermida do Salvador do Mundo, em Castelo de Vide, datado de 1695 (amostra SMCV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A difracção de raios-X permitiu determinar a composição mineralógica das amostras. Os 

difractogramas foram obtidos num difractómetro Philips PW 1730 com aquisição de dados 

automática (APD Phillips (v3.6B) software). A radiação usada foi a kα do Cu (λ= 1,5406 Å), 

isolada da radiação kβ por um monocromador de grafite. O registo dos difractogramas foi 

5 - a) Senhora dos Corações, SCO; b) painel 373A; as setas indicam os locais onde foram recolhidas as 
amostras   
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efectuado para valores de 2θ entre 15 a 50°,  

tendo-se usado as seguintes condições de análise: intervalo de contagem de impulsos de 0,02 

°2θ e intervalo de contagem de impulsos de 1,0 s com 40 kV e 30 mA no tubo de raios-X. A 

identificação das fases cristalinas foi feita usando a base de dados da International Center for 

Diffraction Data (ICDD)13.  

A análise química foi efectuada num microscópio electrónico de emissão de campo 

(FEG/EDX) (JEOL, modelo 7001F) acoplado a um detector de espectroscopia de energia 

dispersiva de raios-X (EDX). As observações foram efectuadas com electrões secundários, 

usando uma voltagem de aceleração de 25kV. As amostras foram depositadas sobre fita de 

carbono e revestidas com um filme de ouro antes da análise no microscópio. 

  

Resultados 

Composição mineralógica 

Os difractogramas dos diversos corpos cerâmicos analisados são apresentados abaixo (Tabela 

1). As fases cristalinas identificadas em todas as amostras recolhidas de obras assinadas são: 

quartzo (SiO2, ICDD: 33-1161), calcite (CaCO3, ICDD: 5-586), e gehlenite 

(SiO2.Al2O3.2CaO, ICDD: 35-755). A presença de quartzo e calcite, todos atribuídos à pasta 

cerâmica, revela que a tecnologia de cozedura usada não permitiu a total conversão destes 

minerais em fases neoformadas, como no caso da gehlenite ou do diópsido (CaMg-SiO2O6, 

ICDD:11-654), que também foi detectado em várias amostras. Picos de fraca intensidade 

atribuídos à mulite (3Al2O3.2SiO2, ICDD: 15-776), foram também identificados em alguns 

difractogramas. A atribuição das fases mais abundantes está indicada na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 International Center for Diffraction Data, Power Diffraction File Alphabetical Index (PA: Swarthmore, 1988). 
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6 - Difractogramas de raios-X das amostras retiradas de painéis assinados e do painel atribuído: 
 (a) SCO; (b) 402; (c) 900; (d) 373A; (e) SMCV   

 

 
 

Tabela 1 – Fases minerais identificadas nas amostras de corpo cerâmico de azulejos de painéis assinados por 
Gabriel del Barco e do painel atribuído  

*G/C - razão das intensidades dos picos atribuídos a gehlenite e a calcite, a, respectivamente, cerca de 31,5 e 
29,4 º2θ 
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A análise dos difractogramas revela que, em praticamente todas as amostras, o pico de 

difracção correspondente à intensidade relativa de 100% (pico a 2θ= 31,5º) da gehlinite é 

muito mais intenso do que o pico correspondente da calcite (pico a 2θ= 29,4º). Com efeito, 

apenas no caso das amostras SCO_01 e SCO_03 os picos mais intensos da calcite e da 

gehlinite têm alturas semelhantes. Denota-se pois a presença de dois padrões: o menos 

frequente será em seguida designado por padrão A (corresponde a amostras onde o pico de 

difracção mais intenso da calcite é maior que o da gehlinite) e o mais frequente por padrão B 

(corresponde a amostras onde o pico de difracção mais intenso da gehlinite é maior que o da 

calcite). Em cada um destes grupos há amostras onde o pico mais intenso do quartzo, a cerca 

de 26 °2θ, é tão intenso como os da gehlinite e da calcite, e outras amostras onde este pico 

não tem praticamente expressão.  

Convém contudo ressalvar que os resultados podem ser parcialmente afectados pela 

presença de fases mineralógicas provenientes de vestígios de argamassas usadas no 

assentamento dos azulejos. A presença de vestígios de argamassa pode-se reflectir na 

quantidade de calcite, dado ser esta o ligante de argamassas de cal. 

 A existência de um padrão de difracção dominante é também evidenciada pela 

presença de diópsido, o qual implica a presença de magnésio na fase inicial. Esta fase mineral 

foi identificada em todas as amostras. 

 O difractograma da amostra recolhida no painel atribuído, amostra SMCV, apresenta-

se acima e, como se pode constatar, enquadra-se no padrão B.  

 

Composição química e microestrutura 

Na microscopia electrónica associada com a espectroscopia de energia dispersiva de raios-X 

obtêm-se espectros de frequência de raios-X que permitem a identificação dos elementos 

químicos do corpo cerâmico dos azulejos (imagem 7). A composição química de todas as 

amostras, determinada por MEV-EDX é indicada na Tabela 2, expressa em termos de óxidos. 

Os valores são médias de três determinações (uma global e duas pontuais). Nem todas as 

amostras foram avaliadas por microanálise química, porque os dados fornecidos por DRX 

mostraram comportamento semelhante de algumas amostras. 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os componentes maioritários são, tal como seria de prever, CaO, SiO2 e Al2O3, constatando-

se também a presença em quantidade significativa de Fe2O3 e MgO. Em percentagem residual 

detectou-se em algumas amostras a presença de K, Na, S, Cl, Ti e Pb. A presença de Pb, 

detectado em algumas amostras, pode ser explicada pela contaminação do corpo cerâmico 

pela camada do vidrado14. Os resultados da análise química estão de acordo com a 

composição mineralógica anteriormente discutida, onde se evidenciou a presença de 

carbonatos e silicatos aluminossilicatos de cálcio e magnésio. As amostras em pó foram 

observadas por FEG-SEM e as imagens obtidas são exemplificadas na imagem 8, para as 

amostras SCO e 373A. 

                                                             
14 B. MORONI; C. CONTI, “Technological features of Renaissance […]”. 

 

7 - Espectro de EDX da amostra V_2 com o número de contagens em unidades arbitrárias 

 
 
Tabela 2 - Composição química (% mássica) de amostras de corpo cerâmico de azulejos de painéis 
assinados por Gabriel del Barco e do painel atribuído 
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O material cerâmico é formado por partículas de grandes e pequenas dimensões. As partículas 

grandes exibem uma forma poligonal com faces bem definidas, enquanto as pequenas são 

quase arredondadas. A caracterização química pontual efectuada em partículas pequenas e 

grandes mostrou que, em geral, as partículas grandes são ricas em silício, com uma 

quantidade de 50-97%, enquanto as pequenas têm grande quantidade de cálcio, entre 50 a 

90%. 

 

Discussão 

Os difractogramas das amostras do corpo cerâmico dos azulejos fornecem informações 

relacionadas com os procedimentos de fabrico dado que o produto final depende não só da 

composição da pasta cerâmica mas também das condições de cozedura.  

A influência de vários parâmetros tecnológicos na evolução das fases minerais durante 

os processos de cozedura tem sido mencionada em diversos estudos15. Como é bem sabido, a 

gehlenite é uma fase mineral formada a partir da calcite e dos minerais da argila nas zonas de 

contacto, quando a temperatura do forno atinge valores à volta dos 800 °C. Para além da 

temperatura, outros parâmetros experimentais determinam a extensão da conversão da calcite 

                                                             
15 P. LOPEZ-ARCE; J. GARCIA-GUINEA; M. GRACIA; J. OBIS, “Bricks in historical buildings […]”; S.S. 
RAMOS; F.B. REIG; J.V.G. ADELANTADO; D.J.Y. MARCO; A. D. CARBÓ,“Application of XRF, XRD, 
thermal analysis, and voltammetric techniques to the study of ancient ceramics”, Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, n.º 373, 2002, pp. 893-900: M.P. RICCARDI; B. MESSIGA; P. DUMINUCO, “An approach to the 
dynamics of clay firing”, Applied Clay Science, n.º 15, 1999, pp. 393-409; G. CULTRONE; C. RODRIGUEZ-
BAVARRO; E. SEBASTIAN; O. CAZALLA; M.J.de la TORRE, “Carbonate and silicate phase reactions during 
ceramic firing”, European Journal of  Mineralogy, n.º 13, 2001, pp. 621-634. 

8 - Microfotografias electrónicas de varrimento das amostras: a) SCO; b) 373A (ampliação 450×) 
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em fases neoformadas, nomeadamente, a duração da cozedura e a velocidade de 

aquecimento16, assim como a composição da pasta. 

A influência deste último parâmetro experimental foi estudada detalhadamente17 

provando-se que a composição global das pastas cerâmicas é também a força motriz para a 

formação de novas fases minerais tais como, a gehlenite, a qual é favorecida por matérias-

primas com minerais com elevado teor em cálcio na sua composição. Considerando todos 

estes factos é possível admitir que a comparação da intensidade dos picos mais pronunciados 

de calcite e gehlinite, poderá ser uma medida de extensão do processo de cozedura, mas 

também uma característica de todo o processo da manufactura dos azulejos. 

 Assim, considerando a intensidade dos picos da gehlinite e da calcite a, 

respectivamente, cerca de 31,5 e 29,4 °2θ calculou-se a razão G/C, de modo a quantificar a 

diferença entre os dois padrões evidenciados pelos difractogramas. Os resultados são 

apresentados na tabela referente às fases minerais identificadas nas amostras de corpo 

cerâmico de azulejos de painéis assinados por Gabriel del Barco e do painel atribuído e, como 

é assinalado, as amostras foram atribuídas ao padrão A quando G/C ≤1e ao padrão B quando 

G/C > 1. Esta tentativa de quantificação dos procedimentos de fabrico evidencia que as 

amostras recolhidas de painéis assinados são bastante homogéneos, incluindo-se praticamente 

todos no padrão B. O possível uso de pastas cerâmicas com composições semelhantes é 

corroborado pelos dados de EDX, que mostraram que as amostras apresentam composição 

elementar semelhante. 

 Finalmente deve ser notado que, em geral, todas as amostras recolhidas dos painéis 

assinados apresentam características análogas, assim como as amostras retiradas dos azulejos 

dos painéis da ermida do Salvador do Mundo em Castelo de Vide (SMCV).   

 

Conclusões específicas 

Tal como muitos artistas, Gabriel del Barco concentrou-se na pintura relegando o fabrico dos 

azulejos para segundo plano. Todavia, as variáveis da manufactura têm uma forte influência 

nas propriedades do azulejo, pois uma composição mineralógica idêntica pode indicar que a 

produção dos azulejos foi efectuada na mesma olaria18, usando uma pasta de composição 

                                                             
16 P. LOPEZ-ARCE; J. GARCIA-GUINEA; M. GRACIA; J. OBIS, “Bricks in historical buildings […]”; S.S. 
RAMOS; F.B. REIG; J.V.G. ADELANTADO; D.J.Y. MARCO; A. D. CARBÓ, “Application of XRF[…]”; 
M.P. RICCARDI; B. MESSIGA; P. DUMINUCO, “An approach to the dynamics […]”. 
17 Idem, ibidem. 
18 Celso MANGUCCI, “A manufactura e a pintura de azulejos […]”, pp. 19-64; idem, “Olarias de Louça e 
Azulejo […]”, pp. 155-168. 
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semelhante e seguindo uma mesma tecnologia de fabrico, ou que se abasteceram no mesmo 

barreiro. 

 As amostras recolhidas do corpo cerâmico de azulejos assinados por del Barco foram 

caracterizadas com o objectivo de combinar a caracterização química e mineralógica com o 

contexto histórico-artístico. Os resultados obtidos permitiram dividir as amostras em dois 

grupos, sendo um deles consideravelmente mais frequente. Este facto pode significar que os 

azulejos analisados foram produzidos na mesma olaria com a qual Gabriel del Barco 

trabalhava e, articulando com os resultados da História da Arte pode vir a reforçar a atribuição 

de painéis não assinados a este pintor. Na verdade, a confrontação dos resultados da amostra 

SMCV com a base de dados obtida permite reforçar a atribuição do painel da Ermida do 

Salvador do Mundo, em Castelo de Vide, a Gabriel del Barco.  

 

2. O painel Vista de Lisboa [MNAz inv. 1]19 

Para além das experiências referidas, um outro painel de grandes dimensões, retratando a 

cidade de Lisboa antes do Terramoto de 1755, atribuído a Gabriel del Barco mas por nós 

apenas incluindo na área de influência do pintor espanhol, foi submetido às mesmas análises 

com idêntico objectivo de comparar a composição química e mineralógica da chacota a 

azulejos seguramente assinados a Barco. 

Na figura seguinte mostram-se os locais onde foram colhidas as amostras do painel 

Vista de Lisboa (imagem 9), e os difractogramas das mesmas (imagem 10), todas elas 

contendo quartzo (SiO2, ICDD: 33-1161), calcite (CaCO3, ICDD: 5-586) e gehlenite 

(SiO2.Al2O3.2CaO, ICDD: 35-755). A presença do quartzo e da calcite, relativos à pasta, 

revelam que a tecnologia de produção utilizada não permitiu a total conversão dos materiais 

em fases neoformadas, como no caso da gehlenite ou do diópsido (CaMg-SiO2O6, ICDD: 11-

654). A presença de picos de baixa intensidade atribuídos a mulite (3Al2O3
.2SiO2, ICDD: 15-

776) foram encontrados também em algumas amostras. A atribuição de fases encontra-se 

sumarizada na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Rosário CARVALHO; Ana CARVALHO; M. Fátima VAZ, “Studies of ceramic tiles due to Gabriel del 
Barco”, Archaeometry (aceite para publicação). 
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9 - Vista de Lisboa [MNAz inv. 1]. As setas indicam o local onde foram recolhidas amostras 

 

Tabela 3 - Fases minerais identificadas nas amostras recolhidas em painéis assinados e atribuídos a Gabriel 
del Barco (as amostras foram distribuídas por dois padrões: padrão A = G/C ≤; padrão B = G/C > 1) 
 

aG/C - proporção entre as 
intensidades dos picos atribuídos à 
gehlenite e calcite, a, 
respectivamente, cerca de 31.5 e 
29.4 º2θ. 
 
(xxx) – muito abundante;  
(xx) – abundante;  
(x) – escasso;  
(tr) – em traços;  
(-) -  não detectado. 
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10 - Difractogramas de raios-X das amostras retiradas de diferentes zonas da Vista de Lisboa e de painéis 
assinados e atribuído a Gabriel del Barco 
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A análise dos difractogramas (imagem 10) revela que as amostras podem ser divididas, tal 

como as anteriores, em dois padrões: padrão A – a calcite e a gehlenite estão presentes em 

quantidade considerável (as duas fases apresentam picos de difracção intensos); e padrão B – 

o pico correspondente ao pico de difracção mais intenso de gehlenite é muito maior do que o 

da calcite. Em cada um destes dois grandes padrões, há amostras onde o maior pico de 

quartzo é tão intenso como os de gehlenite e calcite, e em outras amostras onde não tem 

praticamente expressão. 

Os resultados da tentativa de quantificação do processo de manufactura revela que as 

amostras recolhidas do painel Vista de Lisboa tiveram quer diferentes composições de pastas 

quer foram submetidas a diferentes tecnologias ou métodos de cozedura. Os dois padrões 

encontram-se aleatoriamente distribuídos ao longo de várias zonas do painel. Comparando 

com as amostras de painéis assinados, estas parecem ser mais homogéneas, inscrevendo-se no 

padrão B. A possibilidade de utilização de uma pasta diferente é ainda corroborada pela 

presença de diópsido que foi detectada em todas as amostras classificadas no padrão B e só 

em duas amostras do padrão A (amostras V_2 e V_5 mas com picos de fraca intensidade). A 

presença de diópsido implica a presença de Mg na pasta inicial. Muito embora os resultados 

sejam coerentes, temos que considerar que estes resultados podem ser parcialmente afectados 

pela presença de fases minerais pertencentes às argamassas usadas na aplicação dos azulejos. 

As composições químicas de todas as amostras determinadas por FEG_SEM 

associado com espectroscopia EDX estão indicadas na Tabela 4. Os valores são médias das 

três determinações (uma global e duas pontuais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4 - Composição química (peso % óxido) das amostras recolhidas dos painéis assinados e atribuídos a  
Gabriel del Barco 
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Os elementos encontrados em todas as amostras são O, Mg, Al, Si, K, Ca, e Fe, enquanto 

outros elementos como Na, S, Cl, Ti, Pb e Sr podem estar presentes com valores residuais. A 

presença de Pb pode ser explicada pela contaminação da chacota pelo vidrado. As amostras 

do painel Vista de Lisboa revelam diferentes propriedades indicando que não estamos em 

presença de um painel uniforme. A análise da tabela anterior, tomando em consideração o 

magnésio, mostra que é possível dividir as amostras em dois grupos. O grupo I, que tem uma 

composição de magnésio inferior a 0,55%, inclui as amostras V_2, V_5, V_6, V_9 e V_11. O 

grupo II, que inclui as amostras V_4, V_10, V_12 e V_13 apresenta sensivelmente a mesma 

composição química de magnésio, que é superior a 0,7%. As amostras recolhidas dos painéis 

assinados, com excepção das 402 e SMCV, incluem-se no grupo II.  

Concluindo, depois de definir dois grupos foi possível perceber que os painéis 

assinados pertencem ao mesmo grupo, onde se inclui, ainda, a amostra atribuída SMCV. Pelo 

contrário, as amostras da Vista de Lisboa inscrevem-se em ambos os grupos, reflectindo a 

larga heterogeneidade deste painel. 

 

Conclusões genéricas 

Comparar materiais e processos de fabrico num período muito curto, de cerca de trinta anos, 

implica um grau de dificuldade acrescido, principalmente face a experiências já efectuadas 

mas cujo objectivo era relacionar amostras dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. No presente 

caso, os resultados obtidos com amostras atribuídas a outros pintores mais tardios que Gabriel 

del Barco, que não publicamos por serem em número reduzido, parecem ser pouco 

conclusivos face aos objectivos inicialmente traçados, inviabilizando ou questionando, de 

certo modo, o avançar desta experiência. Todavia, o conhecimento e a caracterização dos 

materiais e técnicas utilizadas no primeiro quartel do século XVIII constituem um avanço em 

relação ao panorama actual, podendo funcionar como base de trabalho para futuras 

investigações. Os mesmos dados poderão ajudar, também, nas intervenções de conservação e 

restauro, uma vez que a questão das compatibilidades de materiais é fundamental nesta área.  
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