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Resumo: Através da historiografia é possível identificar nos azulejos importados de Portugal existentes 
no interior de 18 igrejas em Pernambuco três fases estéticas associadas a três formas de produção. Uma 
primeira, composta por azulejos policromos com temas geométricos e produzidos por artesãos; uma 
segunda, composta por azulejos azuis e brancos com temas religiosos e produzidos por mestres pintores 
e uma terceira, composta por azulejos policromos com temas religiosos e pagãos produzidos em fábricas 
manufatureiras. Nesse cenário, que associa estética e forma de fabricar imaginava-se que haveria três 
padrões tecnológicos. Entretanto, os resultados obtidos através de métodos arqueométricos 
identificaram diversos perfis tecnológicos independentemente da fase estética e do meio de produção. 
Isso indica que cada olaria, cada grupo, cada indivíduo trabalhava técnica e tecnologicamente a sua 
maneira, embora dentro de padrões sociais, administrativos e estéticos sob a tutela e a fiscalização da 
Coroa. Assim, este estudo demonstrou que cada painel azulejar histórico é tecnologicamente único. 
Palavras-chaves: Caracterização tecnológica; Azulejos; Igreja. 

Abstract: Through historiography it is possible to identify in the tiles imported from Portugal existing 
inside 18 churches in Pernambuco three aesthetic phases associated with three forms of production. The 
first, made up of polychrome tiles with geometric themes and produced by artisans; a second, , made up 
of blue and white tiles with religious themes and produced by master painters, a third, made up of 
polychrome tiles with religious and pagan themes produced in manufacturing factories. In this scenario 
that associates aesthetics and way of manufacturing, it was imagined that there would be three 
technological standards. However, the results obtained through archeometric methods identified several 
technological profiles regardless of the aesthetic phase and the means of production. This indicates that 
each pottery, each group, each individual worked technically and technologically in their own way, 
although within social, administrative and aesthetic standards under the tutelage and supervision of the 
crown. Thus, this study demonstrated that each historic tile panel is technologically unique. Keywords: 
Technological characterization; Tiles; Church. 
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Contexto Histórico dos Azulejos no Interior de Igrejas em Pernambuco  

Em 1580 Portugal passou a fazer parte da Monarquia espanhola. Nesse novo contexto o azulejo, 

por ser considerado higiênico e um material decorativo, além de acessível economicamente, se 

comparado, por exemplo, à cantaria, ganhou outra escala de disseminação e utilização como 

revestimento. É justamente a partir do final do século XVI que a historiografia portuguesa 

apresenta indícios de mudanças mais acentuadas na produção e utilização da azulejaria (Terol, 

2002). 

Esse período da história lusitana vai, entretanto, fornecer ao azulejo a oportunidade de se 

afirmar na vida cotidiana portuguesa, tornando-se uma identidade cultural. E, de fato, os 

padrões repetidos exaustivamente na azulejaria portuguesa do século XVII são bem conhecidos. 

Nesse período, os azulejos eram produzidos em oficinas, mais por artífices de formação prática 

do que artística. Tais artífices darão definitivamente a escala monumental que caracteriza a 

azulejaria portuguesa, assim como a sua adequação à arquitetura (Simões, 1969; Santos, 1957). 

No fim do século XVII Portugal consegue alcançar um novo equilíbrio financeiro e econômico e 

são desse período várias intervenções em edificações que receberam a adoção de azulejaria. É 

na primeira metade do século XVII que o azulejo português entra no gosto popular, dando início 

a um grande período criativo, havendo necessidade de simplificar a mão de obra e, assim, 

permitir a especialização. Os padrões repetitivos vão sendo aos poucos substituídos por grandes 

painéis figurativos, que são composições azulejares onde o azul sobre o branco pintam cenas do 

cotidiano, com figuras humanas, de animais e de plantas.  

A produção, a partir de meados do século XVII, aumenta consideravelmente em resposta a um 

crescimento da demanda, consequência também de encomendas provenientes do Brasil4. Na 

história da azulejaria portuguesa, esse período é conhecido como a Grande Produção Joanina, 

em parte coincidente com o período do reinado de Dom João V (1706–1750). Esteticamente, o 

aumento da produção conduziu à repetição das figurações e à simplificação da pintura das 

cenas, ganhando as molduras grande importância cenográfica. Alguns artífices nesse período se 

unem para aumentar a sua produtividade e atender a demanda existente nessa primeira metade 

 

4 O aumento da produção de azulejos está associado a Real Fábrica de Louça, que teve grande demanda entre 1772 e 1835. 
Henriques, 2005:125. 



MORAES, M.A.; GOES, P.B.deB.; SOUTO MAIOR, P.M. Caracterização Tecnológica dos Biscoitos de Azulejos nos Interiores de Igrejas dos 
Séculos XVII e XVIII em Pernambuco, Brasil. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 3-27.  5 

do século XVIII (Pileggi, 1958). A partir desse contexto histórico, com o aumento da produção de 

azulejos, levantou-se a hipótese, no início da pesquisa, de que talvez descaísse a qualidade 

tecnológica, uma vez que se aumentou a produção. 

Por volta de 1745, a azulejaria reflete as mudanças de gosto na sociedade portuguesa. O 

terremoto que abalou Lisboa em 1755 exigiu um imenso esforço para a reconstrução rápida e 

qualificada da cidade. O Marquês de Pombal foi o responsável por organizar a reconstrução da 

cidade arruinada e nesse período o azulejo passa a ser produzido em grande quantidade, 

perdendo um pouco de seu caráter artístico, eclipsado por uma utilização mais funcional, ou 

seja, também higiênica (Terol, 2002). 

Com a necessidade da reconstrução de Lisboa é criada, em 1767, a Fábrica Real de Cerâmica do 

Rato, trazendo mestres de A produção, a partir de meados do século XVII, aumenta 

consideravelmente em resposta a um crescimento da demanda, consequência também de 

encomendas provenientes do Brasil. Na história da azulejaria portuguesa, esse período é 

conhecido como a Grande Produção Joanina, em parte coincidente com o período do reinado 

de Dom João V, (1706–1750). No Brasil, sua utilização ocorre essencialmente no interior de 

capelas, igrejas e conventos e pode ser dividido em três fases, conforme 0. 

Levando-se em consideração essas três fases como resultado de motivações políticas, 

econômicas e sociais enfrentadas por Portugal, e tendo em vista os diversos tipos de organização 

produtiva e os padrões estéticos em cada uma, (dos pequenos artífices até a estrutura fabril), a 

historiografia induz a pensarmos que mudanças nos meios de produção dos azulejos em 

Portugal nos séculos XVII e XVIII implicariam em alterações de seus perfis tecnológicos, ou seja, 

cada fase teria um perfil tecnológico associado.   
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Tabela 1: Total de 18 edificações com revestimentos azulejares internos associados com fases estéticas. 
Algumas edificações possuem azulejos que podem ser associados a momentos de transição ou terem 
recebido azulejos em duas fases distintas. 

Edificações com revestimento azulejar interno 
Fase I Fase II Fase III 

Séc. XVII Séc. XVIII, 
1ª metade 

Séc. XVIII, 
2ª metade 

Igreja de Nossa Senhora das Neves – Olinda      

Convento de São Francisco – Olinda     

Convento de Santo Antônio e Ordem Terceira de São Francisco 
da Penitência – Recife (capela dourada)     

Igreja de N. Sra. dos Prazeres – Jaboatão dos Guararapes      

Capela de N. Sra. da Piedade – Jaboatão dos Guararapes      

Seminário de Olinda – Olinda      

Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia – Olinda      

Museu Regional – Olinda      

Igreja de Nossa Senhora do Amparo – Olinda      

Museu de Arte Sacra – Olinda      

Igreja de Santa Tereza – Olinda     

Igreja de São Salvador do Mundo – Olinda    

Convento do Carmo – Recife     

Capela de Nossa Senhora da Conceição – Recife      

Capela Nossa Senhora do Pilar, Recife (cúpula / interna)     

Ordem Terceira do Carmo – Recife      

Convento de Santo Antônio – Igarassu      

Convento de Santo Antônio – Sirinhaém      

   

As Corporações de Ofício 

Cabe salientar que havia desde o século XV em Portugal, pelo menos no papel e 

jurisdicionalmente, a intenção em controlar tecnicamente a produção manufatureira. As 

Corporações de Ofício na Metrópole eram representadas pela Casa dos Vinte e Quatro, um 

órgão com poderes para deliberar administrativamente em Lisboa (Alves, 1992; Fanning, 2001). 

Total de edificações por fase 7 10 5 
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Esse colegiado foi instituído em 1384 através de Carta Régia e perdurou até 1834. Embora tenha 

se modificado ao longo dos 450 anos de atuação, determinava inicialmente que deveriam 

participar da congregação dois mestres de cada profissão e que deveriam ser eleitos anualmente 

(Caetano, 1943; Langhans, 1948). 

Por um lado, a coroa outorgava um poder de controle e fiscalização de atividades aos artífices e 

pelo outro estabelecia nas entrelinhas e nos meandros jurídicos desse poder o monopólio e o 

controle da produção. A intenção da Casa dos Vinte e Quatro era padronizar e estabelecer um 

controle mais estrito sobre os produtos, mas pode que na prática funcionasse como um 

instrumento de protecionismo e monopólio dos ofícios em geral.  

Isso porque exigia e controlava nas corporações o número de aprendizes, a quantidade de 

oficiais mestre, os modelos de exames de admissão e o que deveria ser executado para obtenção 

de carta ou certificação, (uma espécie autorização com as habilidades de cada trabalhador). 

Impunha também o controle da jornada de trabalho, os horários, a habilidade de cada formação 

profissional e estipulava valores de multas, caso não fossem obedecidas tais normas (Reis, 

2012). 

A Casa dos Vinte e Quatro funcionava, por um lado, como um braço das corporações dentro das 

Assembleias do Senado da Câmara e, pelo outro, como um órgão punitivo para quem se 

atravesse a trabalhar fora de sua tutela. Tal postura mais política e administrativa do que técnica 

e tecnológica é percebida devido ao fato de que “(...) nenhum artífice poderia exercer seu ofício 

de forma independente” (Panozzo, 1984:56). Assim, as Corporações de Ofícios podiam 

denunciar quem trabalhasse fora das normas ou tentasse romper os monopólios existentes. 

Embora pretendesse, no papel, estabelecer padrões manufatureiros atuava mais em impor e 

proteger monopólios profissionais e comerciais.  

Esse cenário histórico induz pensar que se havia o monopólio, o controle da coroa sobre as 

manufaturas, fases estéticas e padrões nos modos de produção então os azulejos devem refletir 

tecnologicamente esse contexto. 

Nesse cenário, a partir da bibliografia consultada e nas visitas identificando os padrões 

azulejares estéticos no interior das igrejas em Pernambuco, supõe-se que as três fases 

associadas a três formas de produção podem implicar em três padrões tecnológicos.  
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A 0 e a 0 sintetizam a hipótese inicial de que um aumento da produção de azulejos no século 

XVIII associada a padrões estéticos poderia implicar na diminuição da qualidade do perfil 

tecnológico. Entretanto, através de métodos arqueométricos foi possível vislumbrar outra 

realidade, ou seja, diversos perfis tecnológicos independentemente da fase estética e dos meios 

de produção.   

Os resultados obtidos até agora indicam que cada olaria, cada grupo, cada indivíduo trabalhava 

técnica e tecnologicamente a sua maneira, embora dentro de padrões sociais, administrativos e 

estéticos sob a tutela e a fiscalização da coroa. Em síntese, cada painel azulejar é 

tecnologicamente único. Não há um padrão. Esteticamente é redundante falar de sua 

importância e de seu valor artístico.    

   
Século XVII, 2ª metade: 
Azulejos policromos com temas 
geométricos produzidos por 
artesãos (7 edificações). 

Século XVIII, 1ª metade: 
Azulejos em azul e branco com 
temas religiosos produzidos por 
artesãos e mestres pintores (10 
edificações). 

Século XVIII, 2ª metade: 
Azulejos policromos com temas 
religiosos e pagãos, produzidos em 
fábrica (5 edificações). 

Figura 1: Padrões dos perfis tecnológicos, entre os séculos XVII e XVIII, em função da estética, dos meios 
de produção e da quantidade de demanda enviada ao Brasil. 

Arqueometria e Referências Históricas 

Durante as visitas as 18 igrejas, tabela 2, foi possível coletar fragmentos das três fases estéticas 

e produtivas e que serviram para as análises de FRX, (quantidades de elementos químicos), DRX, 

(tipos de minerais), e petrografia (estrutura e granulometria, grau de seleção), para que fossem 

estabelecidos perfis tecnológicos dos azulejos históricos. Pensava-se que haveria um padrão 

para cada uma das três fases. Entretanto, constatou-se considerável variação quanto a 

quantidade de elementos químicos, tipos de minerais, padrões granulométricos e estrutura 

cerâmica dos biscoitos das amostras históricas. Em síntese, identificaram-se 6 perfis 

tecnológicos em 28 amostras, independentemente da fase histórica. 
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Isso expõe que, além das aplicações práticas e físicas no estabelecimento de protocolos de 

preservação, esta pesquisa se propõe a registrar as práticas dos indivíduos que fabricaram e 

trabalharam os azulejos, ou seja, questões antrópicas. Significa que os perfis tecnológicos 

podem estar associados a grupos de indivíduos, a pessoas, mais do que questões estéticas e 

modos de produção, (policromos com temas geométricos produzidos por artesãos, azul e 

branco com temas religiosos produzidos por mestres pintores e policromos com temas religiosos 

e pagãos produzidos em fábricas). As análises constataram que houve grande diversidade de 

manufatura dos azulejos portugueses importados para Pernambuco ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, independentemente de padrões estéticos e dos modos de produção.   

Caracterização Tecnológica como Elemento de Classificação 

A qualificação dos perfis tecnológicos dos 28 fragmentos históricos coletados foi realizada 

através de três tipos de análises: Petrografia para se qualificar aspectos físicos, (granulometria, 

esfericidade e o grau de seleção); Fluorescência por Raio X para determinar as quantidades de 

elementos químicos; Difração por Raio X para se identificar os minerais, 0. 

Tabela 2: Quantitativo dos fragmentos de azulejos históricos coletados, analisados e classificados quanto 
ao perfil tecnológico. 

Fase Período Padrão estético e produtivo 
Edificação de onde 

se coletaram os 
fragmentos 

Quantidade de 
fragmentos 

históricos analisados 
no Lapet5 

1ª fase 
2ª metade 
do século 
XVII 

Azulejos policromos com 
temas geométricos 
produzidos por artesãos 

Capela Nossa 
Senhora do Pilar, 
Recife  

10 

2ª fase 
1ª metade 
do século 
XVIII 

Azulejos em azul e branco 
com temas religiosos 
produzidos por artesãos e 
mestres pintores  

Convento de Santo 
Antônio, Igarassu 16 

3ª fase 
2ª metade 
do século 
XVIII 

Azulejos policromos com 
temas religiosos e pagãos, 
produzidos em fábrica 

Igreja e Convento 
de Santa Tereza, 
Olinda 

2 

 

 

5 Laboratório de Perfil Técnico e Prevenção Patrimonial (Lapet), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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Caracterização dos Biscoitos dos Azulejos Históricos 

Petrografia 

Perfil Tecnológico 1, Igreja Nossa Senhora do Pilar, Século XVII, 2ª metade, (amostra Azupi 
0651).  

  
Figura 2: Lâmina petrográfica do azulejo histórico (AZUPI-0651), referente á Igreja Nossa Senhora do Pilar, 
século XVII, 2ª metade. No detalhe constata-se que o biscoito possui textura, compacta Sandstone6  

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo (SiO2), Microclina 

(KAl2Si3O8), Ortoclasio (KAl2Si3O8), Calcita (CaCo3) Andradita (CaFe2SiO4) Scawtita 

(Ca7(Si3O9)2CO3·2H2O), Akermanita (Ca, Mg (Si2O7)). Os minerais presentes indicam matéria-

prima com alto teor de Si, Al e K e baixo teor de Ca. 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura da cerâmica não foi submetida a uma adequada 

melhoria tecnológica, que se constata pelo grau de seleção ruim, (baixa homogeneidade) 

(Gilbert, 1954). 

O arredondamento permite sugerir que o local de deposição do sedimento utilizado como 

matéria-prima encontra-se próximo da rocha fonte. Isso se identifica através da predominância 

 

6 Textura Sandstone, Grãos na fração areia, unidos por material de cimentação, envolvidos por uma matriz de grãos na fração silte 
ou argila. 
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da forma pouco angulosa das partículas transportadas. A granulometria é na fração areia média 

a fina (Huckenholz, 1963).  

A proveniência da matéria utilizada neste biscoito pode ser de rocha sedimentar, que durante 

sua manufatura, (modelagem e queima do biscoito), produziu reações de descarbonatação 

caracterizadas por pressões baixas e temperaturas entre 800 e 950oC, contribuindo para a 

cristalização de pequenos cristais do mineral akermanita. A textura é Compacta Sandstone. 

Perfil Tecnológico 2, Convento de Santo Antônio, Igarassu, Século XVII, 1ª metade, 
(amostra Azumo 10.3) 

  
Figura 3:  Lâmina petrográfica do azulejo histórico (Azumo 10.3), referente á Convento de Santo Antônio, 
século XVII, 1ª metade. No detalhe a esquerda imagem da lâmina delgada, á direita textura, compacta 
Quartzo Sandstone, fotografada ao microscópio com objetiva 5x e nicois paralelos.  

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo, (SiO2), Feldspato, 

(KAlSi3O8), Calcita, (CaCo3), Hematita, (Fe2O3), Akermanita, (Ca, Mg (Si2O7)). 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura da cerâmica não foi submetida a uma boa melhoria 

tecnológica, que se constata pelo grau de seleção ruim, (baixa homogeneidade). 

O arredondamento permite sugerir que o local de deposição do sedimento utilizado como 

matéria-prima encontra-se distante da rocha fonte. Isso se identifica através da predominância 

da forma pouco subarredondada das partículas transportadas. A granulometria é na fração areia 

média. 

A proveniência da matéria utilizada neste biscoito pode ser de rocha sedimentar bastante rica 

em quartzo e, durante sua manufatura (modelagem e queima do biscoito), produziu reações de 
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descarbonatação, caracterizadas por pressões baixas e temperaturas acima 800oC e 950oC. Esta 

descarbonatação contribui para a diminuição do cálcio, e a cristalização de cristais do mineral 

Akermanita. Sua textura é Compacta Quartzo Sandstone.  

Perfil Tecnológico 3, Convento Santo Antônio, Igarassu, Século XVII, 1ª metade, (amostra 
Azumo 18)  

  
Figura 4: Lâmina petrográfica do azulejo histórico (Azumo 18), referente á Convento de Santo Antônio, 
século XVII, 1ª metade. No detalhe a esquerda imagem da lâmina delgada, á direita textura, compacta 
Graywacke (Krynine, 1948) fotografada ao microscópio com objetiva 5x e nicois paralelos. 

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo (SiO2), Feldspato 

Potássicos (KAlSi3O8), Calcita (CaCo3), Biotita, (K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2, Hematita, (Fe2O3), 

Magnetita (Fe3O4), Akermanita, (Ca, Mg (Si2O7)). 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura da cerâmica não foi submetida a uma boa melhoria 

tecnológica, porém, apresenta grau de seleção regular, (homogenização da fração areia próxima 

com a fração argila da matriz).  

O arredondamento permite sugerir que o local de deposição do sedimento utilizado como 

matéria-prima encontra-se distante da rocha fonte. Isso se identifica através das formas 

angulosa e predominância de formas subarredondadas das partículas transportadas. A 

granulometria é na fração areia fina. 

A origem da matéria-prima utilizada neste biscoito pode ser de rocha sedimentar, que após a 

coleta não foi submetida há uma boa melhoria tecnológica e, durante sua manufatura, 

(modelagem e queima do biscoito), produziu reações de descarbonatação, caracterizadas por 

pressões baixas e temperaturas acima 950oC. Esta descarbonatação contribuiu para a 
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diminuição do cálcio e a cristalização de pequenos cristais do mineral Akermanita. No processo 

de queima do biscoito há possibilidades também de alteração do mineral hematita ao ser 

submetido á temperatura da ordem de 1000oC e que se torna uma magnetita, (Fe2O4), esse é o 

caso desse biscoito. Sua textura é Graywacke. 

Perfil Tecnológico 4, Convento de Santo Antônio, Igarassu, século, XVII, 1ª metade, 
(amostra Azumo 24) 

Figura 5: Lâmina petrográfica do azulejo histórico (Azumo 24), referente á Convento de Santo Antônio, 
século XVII, 1ª metade. No detalhe a esquerda imagem da lâmina delgada, á direita textura, compacta 
Litich sandstone, fotografada ao microscópio com objetiva 5x e nicois paralelos. 

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo (SiO2), Feldspato 

Potássicos, (KAlSi3O8), Calcita, (CaCo3), Biotita (K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2, Hematita, (Fe2O3), 

Akermanita, (Ca, Mg (Si2O7)). 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura da cerâmica não foi submetida a grandes melhorias 

tecnológicas, e por isso apresenta grau de seleção regular, (homogenização da fração areia 

próxima com a fração argila da matriz).  

O arredondamento permite sugerir que o local de deposição do sedimento utilizado como 

matéria-prima encontra-se distante da rocha fonte, que submetida há processos naturais de 

degradações físicas e químicas teve suas partículas transportadas para outros locais. Isso implica 

em partículas com forma subangulosa. A granulometria identificada é na fração areia fina com 

dimensões próximas da matriz argilosa.  
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A origem da matéria-prima utilizada neste biscoito pode ser de rocha fonte ígnea ou sedimentar, 

que após coleta não foi submetida a grandes melhorias tecnológicas e que, durante sua 

manufatura, (modelagem e queima do biscoito), produziu reações de descarbonatação, 

caracterizadas por pressões baixas e temperaturas 800oC a 950oC. Esta descarbonatação 

contribui para a diminuição do cálcio e a cristalização do mineral Akermanita. Sua textura é do 

padrão Litich sandstone. 

Perfil Tecnológico 5, Igreja de Santa Tereza, Século XVIII 2ª metade, (amostra Azust 2) 

  
Figura 6: Lâmina petrográfica do azulejo histórico (Azust 02), referente á Igreja de Santa Tereza, século 
XVIII, 2ª metade. No detalhe a esquerda imagem da lâmina delgada, á direita textura, compacta Litichc 
Sandstone, fotografada ao microscópio com objetiva 5x e nicois paralelos. 

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo, (SiO2), Feldspato 

Potássicos (KAlSi3O8), Calcita (CaCo3), Biotita (K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2), Muscovita, 

(KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2) Hematita, (Fe2O3), Piroxênios(CaSiO3), Akermanita, (Ca, Mg (Si2O7)), 

Rutilo, (TiO2). 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura do biscoito cerâmico não foi submetida a grandes 

melhorias tecnológicas. Isso se constata através da variação das dimensões dos grãos e que 

favorece um grau de seleção ruim, composto por bioclastos típicos de ambientes fluviais.  

O arredondamento dos grãos do biscoito sugere que o local de deposição do sedimento utilizado 

como matéria-prima encontrava-se distante da rocha fonte, pois há predominância de grãos na 

forma subarredondada. A granulometria registrada dos clastos predomina fração areia fina. A 

matriz do biscoito apresenta fração areia fina e fração argila. 
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A origem da matéria utilizada neste biscoito pode ser de rocha metamórfica e sedimentar, que 

durante sua manufatura, (modelagem e queima do biscoito), produziu reações de 

descarbonatação, caracterizadas por pressões baixas e temperaturas entre 800oC e 950oC. Esta 

descarbonatação contribui para a diminuição do cálcio e a cristalização do mineral Akermanita. 

Sua textura é do padrão Litich sandstone.  

Perfil Tecnológico 6, Igreja Nossa Senhora do Pilar, Século XVII, 2ª metade, (amostra Azupi 
2260) 

  
Figura 7: Lâmina petrográfica do azulejo histórico (Azupi-2260), referente á Igreja Nossa Senhora do Pilar, 
século XVII, 2ª metade. No detalhe a esquerda imagem da lâmina delgada, á direita textura, compacta 
Litichc sandstone, fotografada ao microscópio com objetiva 5x e nicois paralelos. 

Minerais 

A trama estrutural apresenta a seguinte assembleia mineral: Quartzo, (Q), Feldspato Potássico, 

(KF), Calcita, (Ca), Biotita, (K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2), Muscovita, ( KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2) 

Hematita, (Fe2O3), Akermanita (Ca, Mg (Si2O7)), Piroxênio(CaSiO3). 

Interpretação da amostra 

A matéria-prima utilizada para manufatura da cerâmica não foi submetida a grandes melhorias 

tecnológicas, pois a diversidade de grãos e espécies minerais indica um grau de seleção ruim. 

O arredondamento constituído por grãos de forma angulosos e prismáticos envolvidos pela 

matriz argilosa mostra a possibilidade dessa matéria-prima ter sido coletada próxima da rocha 

fonte. Sua granulometria é na fração areia fina, com dimensões variadas dos grãos.  

A origem da matéria utilizada neste biscoito pode ser de rocha fonte ígnea ou sedimentar e que 

durante sua manufatura, (modelagem e queima do biscoito), produziu reações de 

descarbonatação, caracterizadas por pressões baixas e temperaturas entre 800oC e 950oC. Esta 
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descarbonatação contribui para a diminuição do cálcio e para a cristalização do mineral 

Akermanita. Sua textura é do padrão Litich sandstone.    

Difração por Raio X, (Drx)7 

A partir da petrografia, (granulometria, esfericidade, grau de seleção), foram estabelecidos 6 

perfis tecnológicos. De cada grupo, foi então separado um fragmento para identificação dos 

minerais através de DRX, conforme ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabela 3: Nomenclaturas das amostras de azulejos históricos analisadas por DRX, referentes a cada perfil 
tecnológico identificado inicialmente através da petrografia, (granulometria, esfericidade e grau de 
seleção8. 

Nomenclatura das 
amostras submetidas à 

DRX e petrografia 
Fase histórica Edificação Período 

Foto referente às amostras utilizadas 
para DRX, de cada perfil tecnológico 

identificado 

Azupi 0651, 
Perfil tecnológico 1 

1ª fase 

Igreja Nossa 
Senhora  
do Pilar, 
Recife. 

Século XVII, final 
da 2ª metade. 

 

Azupi 2260, 
Perfil tecnológico 6  

Azumo 10, 
Perfil tecnológico 2 

2ª fase 

Convento e 
Igreja de 

Santo 
Antônio, 
Igarassu. 

Século XVIII, 1ª 
metade. 

 

Azumo 18, 
Perfil tecnológico 3 

 

Azumo 24 
Perfil tecnológico 4 

 

Azust 2, 
Perfil tecnológico 5 3ª fase 

Igreja Santa 
Tereza, 
Olinda. 

Século XVIII, 2ª 
metade. 

 

 

7 De cada uma das amostras selecionadas foi coletada o pó do biscoito do azulejo e, posteriormente, pulverizados para atingir a 
dimensões adequadas para a análise da DRX (< 75μm). A técnica utilizada para as análises de difração de raios X foi o método do pó 
e o equipamento utilizado foi um difratômetro Bruker D2 Phaser, a faixa de varredura (2θ) foi de 4 a 80 e o tempo de contagem por 
passo de 1,5 s. Foi utilizado um anteparo de 1 mm e rotação constante da amostra de 10 rpm 
8 Também foram realizadas análises petrográficas dessas mesmas amostras. 
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Tabela 4: Resumo da comparação entre os minerais das amostras de azulejos históricos submetidas a 
análise por DRX. 

Amostras 
Quartos Feldspatos Silicato 

(termômetro) Óxidos Granadas Carbonato Piroxênio e 
anfibólios 

Qt Al Mi Ak Ru He Ma Ad Sc Ca Or Di Wo 

Azupi 
0651 ■  ■ ■    ■ ■  ■   

Azumo 
10 ■  ■ ■  ■    ■ ■   

Azumo 
18 ■ ■ ■ ■  ■ ■   ■ ■   

Azumo 
24 ■  ■ ■  ■    ■ ■   

Azust 2 ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Azupi 
2260 ■  ■ ■    ■  ■    

Qt: Quartzo – SiO2; Al: Albita - NaAlSi3O8; Mi: Microclínio – K(AlSi3O8); Ak: Akermanita – Ca2Mg[Si2O7]; Ru: Rutilo – 
TiO2;  He: Hematita – Fe2O3; Ma: Magnetita - Fe3O4 (FeO. Fe2O3); Ad: Andradita - Ca3Fe2Si3O12; Sc: Scawtita - 
Ca₇(Si₃O₉)₂CO₃ · 2H₂O; Ca: Calcita – CaCO₃; Or: Ortoclásio - K(AlSi3O8);  Di: Diopsídio - Ca(Mg,Fe)(SiO3)2; Wo: 
Wollastonita – CaSiO3. 

Minerais recorrentes identificados nas 6 amostras. 

A caracterização mineralógica identificou que todas as amostras apresentaram picos 

característicos dos minerais de Quartzo, feldspatos e da Akermanita. 

Além disso, observa-se a presença de pelo menos um mineral de ferro em cada uma, seja 

hematita ou magnetita, com exceção da amostra Azupi 0651. 

Minerais específicos para cada perfil tecnológico.  

Cabe destacar em duas amostras, (Azupi 0651 e Azupi 2260), a ausência de óxidos presentes nas 

demais 4, que são Ru, He, Ma, (rutilo, hematita, magnetita).    

Por outro lado, as amostras Azupi 0651 é 2260 são as únicas que possuem o mineral Andradita, 

pertencente ao grupo das granadas. Essas duas amostras também foram as únicas que 

apresentaram carbonato Scawtita. Outra particularidade é que a amostra Azupi 0651 é a única 

onde não foi identificada a presença da Calcita.  
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Vale salientar que a petrografia dos fragmentos das duas amostras, (Azupi 0651 e Azupi 2260), 

identificou inicialmente que se tratava de azulejos com características físicas, (granulometria, 

esfericidade, grau de seleção), diferente das demais, o que foi posteriormente confirmado pela 

difração por Raios X.  

É interessante observar que em todas as amostras identificou-se a presença de Akermanita. Esse 

mineral é um sorrosilicato, rico em cálcio, magnésio e silício e serve como referência de 

termômetro mineralógico, ou seja, da temperatura de queima dos biscoitos. Trata-se de um 

mineral formado em determinadas temperaturas, portanto, sua presença serve como indicativo 

de qual temperatura os azulejos foram submetidos. Neste caso a queima foi igual ou superior a 

850 graus.  

Fluorescência por Raio X, (Frx) 

A partir da qualificação dos 6 perfis tecnológicos identificadas inicialmente através da 

petrografia, (granulometria, esfericidade, grau de seleção e minerais) e refinada pela Difração 

por Raios X, (minerais), ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., foram realizadas 

medições através de Fluorescência por Raio X em todas as amostras e estabeleceram-se as 

médias das quantidades dos elementos químicos, 0 e 0. Essas medidas, também associadas à 

petrografia, permitiram identificar os traços das misturas para preparação dos biscoitos, 

especialmente das areias, (sílica,) argilas, (alumínio e ferro), e calcita, (cálcio), empregadas nos 

fragmentos históricos.  
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Tabela 5: Médias das quantidades, em ppm, dos elementos químicos obtidos através de Fluorescência 
por Raio X nas 28 amostras e que foram, inicialmente, qualificadas em 6 grupos de perfis tecnológicos a 
partir da petrografia e da Difração por Raio X. Foram realizadas três medições em cada amostra.  

Elementos 
químicos em 

ppm 
Ca Si Al Fe K Ti Pb Sr Mn Zr Rb Zn 

Perfil 
tecnológico 1 

230.0
75,50  

215.0
02,00  

68.49
4,50  

38.80
9,00  

16.76
0,50  

5.866,
50  

6.117,
50  

703,5
0  

250,5
0  

245,5
0  

183,5
0  

688,0
0  

Perfil 
tecnológico 2 

274.2
20,00  

190.6
11,50  

67.58
9,50  

41.64
2,00  

9.552,
50  

5.533,
00  

4.369,
00  

1.389,
00  

127,5
0  

236,0
0  94,50  50,50  

Perfil 
tecnológico 3 

149.3
93,00  

238.4
02,00  

89.26
3,50  

44.72
8,00  

23.43
2,50  

5.505,
00  

2.028,
00  

839,0
0  

103,5
0  

232,0
0  

173,5
0  

126,0
0  

Perfil 
tecnológico 4 

246.5
48,00  

206.1
45,00  

72.84
6,00  

43.13
9,50  

12.61
1,00  

5.857,
00  

2.589,
50  

1.371,
50  

157,5
0  

298,0
0  93,50  128,0

0  

Perfil 
tecnológico 5 

247.6
83,00  

203.4
44,50  

69.09
9,50  

40.47
7,00  

12.33
4,50  

5.718,
50  

4.047,
50  

482,5
0  

122,0
0  

219,0
0  92,50         -    

Perfil 
tecnológico 6 

212.9
66,00  

240.7
54,00  

64.53
8,00  

41.63
8,00  

16.24
2,50  

6.377,
00  

5.626,
00  

670,5
0  

280,0
0  

241,5
0  

128,5
0         -    

 
Gráfico 1: Comparação das médias das quantidades, em ppm, dos elementos químicos obtidos através de 
Fluorescência por Raio X nas 28 amostras e que foram, inicialmente, qualificadas em 6 grupos de perfis 
tecnológicos a partir da petrografia e da Difração por Raio X. Foram realizadas três medições em cada 
amostra de biscoito.  
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Figura 8: Seis fragmentos azulejares do Século XVII, final da 1ª metade, provenientes da Igreja Nossa 
Senhora do Pilar, Recife, referentes a 1ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azupi 0651 
e que foi utilizada para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 1. 

    
Figura 9: Quatro fragmentos azulejares do Século XVIII, 1ª metade, recolhido do Convento e Igreja de 
Santo Antônio, Igarassu, referente a 2ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azumo 10.3 
e que foi utilizada para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 2. 

 

    

 

  

 

Figura 10: Sete fragmentos azulejares do Século XVIII, 1ª metade, recolhido do Convento e Igreja de Santo 
Antônio, Igarassu, referente a 2ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azumo 18 e que 
foi utilizada para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 3. 
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Figura 11: Cinco fragmentos azulejares do Século XVIII, 1ª metade, recolhido do Convento e Igreja de 
Santo Antônio, Igarassu, referente a 2ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azumo 24 e 
que foi utilizada para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 4.  

 

  

Figura 12: Dois fragmentos azulejares do Século XVIII, 2ª metade, recolhidos da Igreja Santa Tereza, 
Olinda, referente a 3ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azust 2 e que foi utilizada 
para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 5. 

 

    

Figura 13: Quatro fragmentos azulejares do Século XVII, final da 2ª metade, provenientes da Igreja Nossa 
Senhora do Pilar, Recife, referente a 1ª fase estética. O círculo em vermelho indica a amostra Azupi 22601 
e que foi utilizada para DRX e petrografia, referente ao Perfil Tecnológico 6. 

Conclusões 

Incialmente partiu-se de uma hipótese a partir da historiografia consultada na qual os azulejos 

históricos das igrejas em Pernambuco podiam estar associados a três fases estéticas e 

produtivas. Entretanto, o estudo material mostrou outra situação. No total foram coletados 28 

fragmentos para análise, dos quais 10 são da 1ª fase, 16 da 2ª fase e 2 da 3ª fase, 0. Pensava-se 

que a caracterização tecnológica indicaria três padrões de biscoitos. Porém, os resultados foram 



MORAES, M.A.; GOES, P.B.deB.; SOUTO MAIOR, P.M. Caracterização Tecnológica dos Biscoitos de Azulejos nos Interiores de Igrejas dos 
Séculos XVII e XVIII em Pernambuco, Brasil. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 3-27.  22 

seis perfis tecnológicos, ou seja, não há uma vinculação específica entre estética e modos de 

produção com os perfis tecnológicos.  

Embora o número de fragmentos analisados seja pequeno, apenas 28, em comparação aos 

azulejos existentes nas 18 igrejas em Pernambuco, (estima-se cerca de 80 mil o total), a 

amostragem expôs a diversidade de perfis tecnológicos. 

A tendência é de que quanto mais fragmentos sejam disponibilizados, mais perfis serão 

identificados. Assim, em 16 fragmentos identificaram-se 3 perfis, em 10 fragmentos 

identificaram-se 2 perfis e em 2 fragmentos 1 perfil, conforme 0. Essa tendência indica a 

diversidade de perfis tecnológicos e a individualidade de cada painel ou grupo azulejar em uma 

mesma igreja. 

Tabela 6: Comparação entre fases estéticas e os meios de produção com os perfis tecnológicos 
identificados através de petrografia, DRX e FRX. 

Fase Período Estética e meio 
de produção 

Edificação onde 
se coletaram os 

fragmentos 

Quantidade 
de 

fragmentos 
analisados 

Perfis 
tecnológicos 
identificados 

Exemplo de 
fragmento 

1ª 
fase 

2ª metade 
do século 

XVII 

Azulejos 
policromos com 

temas 
geométricos 

produzidos por 
artesãos 

Capela Nossa 
Senhora do Pilar, 

Recife  
10 2 

 

2ª 
fase 

1ª metade 
do século 

XVIII 

Azulejos em azul 
e branco com 

temas religiosos 
produzidos por 

artesãos e 
mestres pintores  

Convento de 
Santo Antônio, 

Igarassu 
16 3 

 

3ª 
fase 

2ª metade 
do século 

XVIII 

Azulejos 
policromos com 
temas religiosos 

e pagãos, 
produzidos em 

fábrica 

Igreja e Convento 
de Santa Tereza, 

Olinda 
2 1 

 

A mesma tabela resume o ponto de inflexão desta pesquisa e que contrasta com a hipótese 

inicial a partir de fontes históricas. As análises de laboratório demonstraram que os azulejos de 

painéis em uma mesma igreja tendem a diferentes perfis tecnológicos e, portanto, comportam-

se fisicamente de forma diferente e degradam-se ou reagem de forma distinta às intempéries. 

Neste caso, estética e técnica não andam juntas. Padrões de cores e temática dos vidrados não 

representam uma mesma forma de se fabricar os biscoitos.  
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Além disso, os perfis tecnológicos revelaram que esses azulejos são produtos de trabalhos 

individuais de pequenos grupos, embora houvesse a intenção em controlar, como já foi 

discutido, a produção manufatureira das Corporações de Ofício em Portugal através da Casa dos 

Vinte e Quatro e historicamente se estabelecessem, em cada período, padrões de tamanhos, 

cores e temáticas dos vidrados. A partir dos dados obtidos incorpora-se a variável perfil 

tecnológico na classificação dos azulejos históricos.  

Levando em consideração que o emprego de revestimento azulejar no interior de edificações 

religiosas foi uma prática importada de Portugal durante o Período Colonial, deve-se observar 

que as condições climáticas e geofísicas do país de origem são bem distintas das encontradas no 

litoral do Nordeste do Brasil, em especial nas cidades de Recife e Olinda, onde se concentram a 

maioria das igrejas estudadas. E essa circunstância de ordem natural ocorre em todos os 

edifícios listados nesta pesquisa. 

Assim, a proposta de classificação através dos perfis tecnológicos possui uma aplicação prática. 

Isso devido às condições locais extremamente agressivas às peças azulejares, decorrentes do 

excesso de umidade do solo e do ar, da alta salinidade solúvel e da ineficiência do sistema de 

drenagem ao redor dos prédios. Essa situação ocorre porque o Recife localiza-se ao nível do mar 

e é recortado por rios e canais. Caso, por exemplo, da elevada umidade que existe nas paredes 

do Convento de Santo Antônio, infiltrando-se entre os painéis azulejares. De modo semelhante, 

Olinda situa-se no alto de uma colina com diversos nascedouros de água. As duas cidades, 

portanto, possuem situações bem mais agressivas das que se encontram nos países de origem 

de produção dos azulejos. E são justamente nelas onde se localização a maioria das edificações 

religiosas com azulejos no interior (Gusmão Filho, 1988, 1986, 2001). 

Portanto, esses elementos, do ponto de vista tecnológico, foram desenvolvidos para outra 

realidade ambiental. Assim, surge a questão de como se comportam e quais procedimentos 

devem ser adotados para se retardar a degradação das peças azulejares históricas. Para isso, há 

que se caracterizá-los tecnologicamente. Essa é uma alternativa a impossibilidade de se 

realizarem, por exemplo, ensaios mecânicos de flexão e de absorção de umidade nos azulejos 

históricos. 

Convencionalmente se utilizam na fabricação de cerâmicas tradicionais três tipos de matérias-

primas: plásticas, (argilas); fundentes, (feldspatos); e inertes, (quartzos). A variação das 
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proporções desses materiais influência nas propriedades mecânicas, tais como resistência, 

retração, dilatação e porosidade das cerâmicas. Considerando o modelo de regressão em função 

das proporções das matérias-primas, proposto por Correia (2005), a zona considerada ideal para 

as frações de cada um dos seus componentes se encontra entre:  

• 47% e 57% para Argilas. As argilas, (material plástico), têm como principal finalidade conferir 

plasticidade à cerâmica, ou seja, à sua capacidade de ser moldada quando submetida à 

aplicação de uma força e manter a sua forma, sem ruptura, quando cessada a atuação da 

força, (trabalhabilidade e Resistência Mecânica) (Santos, 1989)  

• 19% e 37% para Feldspato. Os Feldspatos, (material fundente), são adicionados às massas 

cerâmicas com o intuito de preencher os poros do material, isso ocorre durante a queima, 

onde ele atinge um estado líquido e, devido a sua baixa viscosidade, penetra nos capilares 

possibilitando o fechamento dos poros e consequentemente o aumento da resistência 

mecânica e redução da absorção de água (Riella et all, 2002);  

• 6% e 34% para Quartzo. O quartzo, (material inerte), reduz à necessidade de água e 

consequentemente a retração da peça e o seu tempo de secagem. Durante a queima o 

quartzo pode controlar as transformações e deformações do material cerâmico, bem como 

formar novas fases através da reação com as demais matérias-primas (Motta et all, 2004).  

Além das proporções de cada componente básico, (argilas, feldspatos e quartzos), há que se 

considerar a relação entre eles, e que interferem na resistência dos azulejos cerâmicos. Assim, 

a partir dessas três referências citadas anteriormente em conjunto com os dados químicos, (FRX 

e DRX), e físicos, (petrografia), indaga-se se os seis perfis técnicos dos azulejos analisados 

possuem diferentes resistências.  

Por último, a confirmação precisa das relações entre as análises químicas, (elementos e 

minerais) e físicas, (granulometria, esfericidade e o grau de seleção), com resistências dos 

biscoitos é possível através da preparação de reproduções para serem submetidas a ensaios 

mecânicos de flexão, abrasão e absorção de umidade (Azevedo, 1988; Correia et al., 2005). Além 

disso, o mapeamento de danos visual dos azulejos nas 18 igrejas com esse tipo de revestimento 

interno em Pernambuco poderá, em conjunto, aportar dados sobre o comportamento desses 

azulejos, independentemente da fase histórica e estética. Esses dois estudos, um de campo e 

outro experimental, permitirão contrastar a variabilidade das resistências de cada perfil 

tecnológico e, portanto, descrever as formas de degradação dos azulejos históricos.   
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