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RESUMO  

 

O Convento de Santo Antônio do Recife foi construído em área adquirida por doação e 

compra, entre 1606 e 1627, na parte norte da Ilha dos Navios, ou Antônio Vaz, cercado pelo 

encontro dos rios Capibaribe e Beberibe, local de parte do atual bairro de Santo Antônio, no 

Recife, Estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. O Convento e sua Ordem Terceira de 

S. Francisco formam um extenso conjunto arquitetônico, cuja implantação estratégica original 

nomeou o tradicional bairro da cidade, com valiosos bens integrados, entre eles um rico acervo 

azulejar de produção portuguesa executada desde c. 1650 até c. 1780 e de origem holandesa, 

figura avulsa de fabricação seiscentista, objeto do projeto de restauração do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em execução pela Grifo Diagnóstico e Preservação 

de Bens Culturais. 

Este artigo expõe os serviços executados entre 2009 e 2011, em 25 painéis figurativos 

pertencentes ao conjunto do Ciclo do Gênesis, localizados nos corredores do pavimento térreo 

do claustro do Convento, e nos painéis localizados na Capela Dourada da Ordem Terceira de 

S. Francisco, seis com cenas de caça, um deles assinado por António Pereira e dois de 

padronagem tipo tapete. Esse trabalho foi uma intervenção interdisciplinar de restauração que 

contemplou, além da intervenção direta nos azulejos, o saneamento do edifício, utilizando-se 

metodologia desenvolvida para o caso específico, com técnicas e materiais que minimizaram, 

mormente, o problema de umidade, uma das principais causas de deterioração.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Azulejos, restauração, patrimônio, Convento de Santo Antônio, Recife. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O primitivo Convento de Santo Antônio foi construído em ampla área que formava a 

chamada cerca conventual, adquirida por doação e compra (1606–1627) na parte norte da 

então chamada Ilha dos Navios, Antônio Vaz, cercada pelo encontro dos rios Capibaribe e 

Beberibe, futuro local de parte do atual bairro de Santo Antônio. Segundo Frei Jaboatão [1], 

autor da importante crônica sobre os franciscanos no Brasil Colônia, a construção do Convento 

(sétimo na sequência de fundações) fora iniciada a partir ou após sua fundação em finais de 

1606. Sua conclusão deve ter ocorrido em torno de 1619–1620, pois, neste último ano, a Coroa 

espanhola o considerava como tal e apto ao desempenho do serviço religioso. Com a invasão 

holandesa a Pernambuco em 1630, os franciscanos deixaram o Convento, e seu edifício foi 

destinado para quartel de tropas, sendo fortificado em torno e tendo recebido nome de Forte 

Ernesto, ocupação mantida até 1654, quando ocorreu a restauração luso-brasileira. Com o 

término dos conflitos entre holandeses e luso-brasileiros, determinando a restauração da Coroa 

portuguesa em Pernambuco (janeiro de 1654), iniciou-se a reintegração de posse dos 

conventos franciscanos à sua Ordem. Segundo Fr. Jaboatão, coube a Fr. Daniel de S. 

Francisco, que era então superior da Custódia de Santo Antônio do Brasil, recebê-los e nomear 

administradores para seu repovoamento, determinando o que fosse necessário para reparar ou 

reedificar aqueles conventos que tinham sofrido quebras, ruínas ou desmanchos em seus 

edifícios. Quanto ao Convento de Santo Antônio (Recife), as informações publicadas por Frei 

Jaboatão só aparecem associadas à década de 1690. A partir dessa época, elas se mantêm 
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com regularidade, prolongando-se até a época contemporânea em que redigiu a sua crônica 

sobre os franciscanos (1755–1758/1763–1764).  

 A construção da Capela Dourada foi iniciada em 1696 e concluída com a abertura do 

grande arco para a igreja conventual dos franciscanos em 1697, quando foi iniciada sua 

ornamentação artística, talha, pintura, azulejaria, que pode ter se prolongado até as décadas 

de 1720–1740. 

 Entre os elementos artísticos que integram o extenso conjunto formado pelo Convento 

de Santo Antônio com sua Ordem Terceira de S. Francisco, está o rico acervo azulejar de 

produção portuguesa executada desde c. 1650 até c. 1780 e de origem holandesa, figura 

avulsa de fabricação seiscentista, objeto do projeto de restauração do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – Iphan, que tem como órgão financiador o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e proponente a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – Fade, com a execução da 

empresa Grifo Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais. 

O projeto foi iniciado em fevereiro de 2009 com a intervenção em 25 painéis figurativos, 

em pintura de azul sobre fundo branco, localizados nos corredores do pavimento térreo do 

claustro do Convento, que pertencem ao conjunto do Ciclo do Gênesis, produção azulejar 

executada desde c. 1755 até c. 1765–1770. O conjunto do Ciclo do Gênesis é formado 

atualmente por 27 painéis figurativos e seis ornamentais. Estudos feitos por Luís Jardim (1939) 

[2], Hannah Levy (1944) [3], Mário Barata (1955) [4], Frei Bonifácio Mueller (1956) [5] e Santos 

Simões (1965 e 1979) [6] trouxeram à compreensão os vários níveis de produção artística 

envolvidos na execução do Ciclo do Gênesis do Convento de Santo Antônio do Recife. Foram 

observações sucessivas que, em síntese, comprovaram que as composições da pintura 

daqueles painéis de azulejos tinham como fonte iconográfica uma série de estampas tiradas de 

Bíblias ilustradas e editadas pelo gravador francês Demarne (edições de 1728–1730 e 1751). 

Por sua vez, várias daquelas gravuras de cenas bíblicas traziam o nome do pintor Rafael 

(1483–1520) como seu autor e reproduziam afrescos feitos por sua oficina em Loggia, galeria 

existente no Palácio Vaticano, em Roma. Inclusos também nessa primeira etapa do projeto, 

oito painéis estão localizados na Capela Dourada da Ordem Terceira, sendo dois de 

padronagem tipo tapete, com ornamento floral de pintura azul com branco, e seis com tema 

figurativo representando cenas de caça, em um desses há uma assinatura abreviada do pintor 

de azulejos António Pereira, encomenda feita a Lisboa por solicitação dos terceiros em outubro 

de 1702. Supõe-se que os azulejos chegaram ao princípio de 1704, podendo ter sido aplicados 

no mesmo ano. A datação dessa encomenda de azulejos para a Capela Dourada foi divulgada 

por Santos Simões [6]. 

Sobre o pintor de azulejos António Pereira, transcreve-se, abaixo, citação do 

pesquisador português Vitor Serrão [7]: 

 

Voltando ao pintor de azulejos António Pereira — de seu nome completo 
António Pereira Ravasco —, a obra cerâmica foi bastante revalorizada pelos 
estudos pioneiros de Mário Barata, João Miguel dos Santos e José Meco, a 
partir de acervo importantíssimo de obras assinadas — os célebres azulejos 
da Capela de Ordem Terceira de São Francisco (a famosa Capela 
Dourada), no Recife (Brasil), datados de 1703; os silhares da capela do 
Paço Saldanha, em Salvador, na Bahia, também no Brasil (mas destruídos 
num incêndio cerca de 1960); e os painéis de azulejo da capela-mor da 
Igreja da Misericórdia da Vidigueira. Para Santos Simões, a actividade deste 
pintor de azulejos foi efémera e situa-se entre os anos 1700–1705 e 
demonstra mais uma tentativa do que o propósito de continuidade. Outras 
obras cerâmicas são indicadoras da sua produção azulejar, caso dos 
azulejos da sacristia do Loreto em Lisboa (1703–1704), dos azulejos das 
capelas-mores das matrizes de Colares e Montijo, dos de Santo António dos 
Capuchos em Lisboa, da Nossa Senhora do Carmo na capela do Convento 
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do Carmo da Eugaria (Colares), do revestimento da Capela de N. Sa. do 
Rosário da Sé de Faro, dos da Capela de N. Sa. das Candeias no Alvito e 
parte dos que revestem a capela-mor de São Domingos de Benfica. 

 

Uma intervenção pautada na linha técnica científica diminui a possibilidade de erros. 

Esta foi a linha adotada pela Grifo desde o início do trabalho, desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar que, além da intervenção direta nos azulejos, preocupou-se com o saneamento 

do edifício, visando minimizar o problema de umidade, uma das principais causas de 

degradação, principalmente nos painéis localizados nos ambientes do pavimento térreo. As 

soluções para o saneamento no edifício foram propostas pela arquiteta Dra. Franciza Toledo, 

que fez parte da equipe e foi fundamental nas decisões sobre a metodologia adotada no 

trabalho, porém, infelizmente, não está mais no nosso convívio. As intervenções no edifício 

foram realizadas depois dos trabalhos prévios de prospecção arqueológica e do levantamento 

altimétrico.  

Imprescindível também foi o estudo realizado pelo historiador de Arte Fernando Ponce 

de Leon, que resultou no importante trabalho Azulejaria Portuguesa: Periodização e Datação 

Aproximada do Convento de Santo Antônio e Ordem Terceira de São Francisco, que embasou 

o trabalho.  

Os resultados das análises e pesquisas realizadas no projeto inicial do Iphan foram 

complementados com análises laboratoriais necessárias para o conhecimento das técnicas e 

dos materiais utilizados na feitura dos azulejos, como também das transformações sofridas por 

esses materiais no decorrer dos anos (envelhecimento, deteriorações, etc.), realizadas pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, e pela Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG. Após o resultado das análises e dos estudos, foram realizados testes específicos para 

a escolha da melhor técnica a ser empregada na intervenção, desenvolvendo-se metodologia 

de trabalho utilizando técnicas e materiais testados, com acompanhamento técnico-científico, e 

previamente aprovados pelo Iphan.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

O Convento de Santo Antônio é localizado entre os rios Capibaribe e Beberibe e está 

próximo do mar. O lençol freático está em contato permanente com as estruturas do edifício. A 

umidade ascendente absorvida permanentemente pelas estruturas se transforma em causa de 

danos, na medida em que a água, ao entrar em contato com os diversos materiais construtivos 

e não mais encontrar formas de evaporação satisfatória, alonga a sua permanência, elevando 

muito o teor de umidade. 

O aumento da umidade no Convento está diretamente ligado à depressão contínua da 

edificação em relação ao entorno e à drenagem deficiente. O claustro, em época de chuvas 

fortes, alaga rapidamente, chegando, muitas vezes, a atingir a primeira fiada dos azulejos dos 

corredores.  

 
Claustro do Convento de Santo Antônio 

 

Até a primeira metade do século XX, o piso dos corredores do claustro era revestido 

com tijolos de barro — material poroso que permitia a transpiração e evaporação da umidade 
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vinda do solo —, porém, com a chegada dos religiosos franciscanos da Alemanha, no final da 

década de 1930, esse piso foi coberto por ladrilhos hidráulicos, formando uma barreira 

isoladora da umidade vinda do solo. Consequentemente, essa umidade passou a ascender 

pelas paredes onde estão localizados os painéis de azulejos.  

As patologias originadas por essa água ascendente foram, principalmente, aquelas 

oriundas da migração dos sais solúveis das paredes para o corpo cerâmico do azulejo, o 

biscoito. O corpo cerâmico dos azulejos é bastante heterogêneo, apresentando 

cavidades/poros. Essas cavidades facilitaram a lixiviação de substâncias fluidas com a 

consequente precipitação de sais no biscoito.  

Os sais foram justamente os ingredientes mais danosos aos materiais componentes 

dos azulejos. A tensão de cristalização nos poros provocou a esfoliação do biscoito e expulsão 

da camada vitrificada, com consequente perda de matéria, estrutural e estética, em várias 

áreas dos painéis. 
 

                          
Esfoliação no biscoito                            Cristais de sais na superfície 

 

Outro dano muito significativo encontrado por consequência da umidade foi o ataque 

biológico — infestação de fungos. Esses fungos se proliferaram principalmente nos rejuntes e 

nas fissuras do vitrificado. Instalaram-se também entre o biscoito e o vitrificado, causando o 

estufamento e posteriores descolamentos da camada vitrificada. 

 
                           Microfotografia (microscópio esterioscópico) 
 

Os fungos detectados mais presentes foram do gênero Aspergillus, sendo das espécies 

Aspergillus ninger, Aspergillus parasiticus e Aspergillus flavus; do gênero Penicilium, 

representados por Penicilium corylophilum e Penicilium purpuragenum; e do gênero 

Cladosporium. 

  Na Capela Dourada, o painel com a assinatura de António Pereira encontrava-se mais 

deteriorado que os outros. Uma das causas que contribuíram para a deterioração desse painel 

foi a umidade descendente, pois o ambiente contíguo, a Capela Nossa Senhora do Rosário, 

apresentava um problema antigo de encontro de telhados em diferentes níveis, com calhas mal 

dimensionadas para o volume de água. A água escorria pelo verso da parede, onde é 

localizado o painel; consequentemente, o teor de umidade na parede era superior ao das 

paredes restantes da Capela. No período chuvoso, a água muitas vezes inundava o ambiente.  
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Painel assinado localizado na Capela Dourada 

 

Outro fator que não pode ser subestimado foi o da dilatação térmica provocada por 

agentes climáticos. Nesse caso estão os azulejos assentados em áreas abertas, como os 

painéis localizados no claustro do Convento, que são os mais atingidos pelo calor e ficam 

expostos diariamente a maiores oscilações de temperatura do que os colocados em ambientes 

fechados. Essas alternâncias de temperatura ocasionaram a retração e expansão das peças, 

contribuindo para a ocorrência de desprendimento de muitos azulejos, principalmente na 

parede leste, onde a incidência dos raios do Sol se dá entre as 13h e as 15h30 na maior parte 

do ano. O que contribuiu também para o desprendimento dos azulejos foram os fenômenos 

vibratórios, agravados pela forma de assentamento dos painéis — com espaçamento 

insuficiente ou mesmo com ausência das juntas entre os azulejos. Em fotos encontradas da 

década de 1930, esses painéis localizados na parede leste já apresentavam ausência de vários 

azulejos e já tinham passado por intervenções, apresentando grandes áreas com azulejos 

assentados com argamassa de cimento.  
 

                
Painel localizado no claustro    Painel localizado no claustro  

 

Outros fatores identificados foram em relação aos ladrilhos aplicados sobre o piso de 

tijolo, que trouxeram, como consequência, a elevação do nível do piso dos corredores do 

claustro, cobrindo cerca de 4 centímetros da parte dos azulejos localizados na fiada do rodapé. 

Dois painéis localizados na Capela Dourada, também em função da elevação do nível do piso, 

tiveram a moldura inferior coberta.  

  

COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Claustro 

Sobre o corpo cerâmico, biscoito (estrato 1) — composto por calcita – CaCO3, e gehlenita – Ca2 

(Mg0,25 Al0,75)(Si1,25 Al0,75 O7), fases majoritárias; e quartzo, hematita, gipsita, fases minoritárias —, 

encontra-se a camada vitrificada branca (estrato 2) — composta por óxido de estanho + óxido de 

chumbo — que recebeu o desenho (estrato 3) em esmalte azul — óxido de cobalto. 
 



6 

 
Microfotografia (microscópio eletrônico) 

 

 Amostra painel 6.8, azulejo K8    

 Camada 1 – estrato incompleto do biscoito 

 Camada 2 – estrato branco – vitrificado 

 Camada 3 – estrato do desenho – azul 

 

Capela Dourada 

Argamassa – fases majoritárias: quartzo, calcita; fases minoritárias: diopsídio. Sobre o corpo 

cerâmico, biscoito do azulejo (estrato 1) — composto por calcita, quartzo e gehlenita nas fases 

minoritárias; e silicato de alumínio, cálcio, magnésio e ferro nas fases minoritárias —, encontra-

se a camada vitrificada branca (estrato 2) — composta por óxido de estanho + óxido de 

chumbo —, que recebeu o desenho (estrato 3) em esmalte azul — óxido de cobalto. 

 

METODOLOGIA 

 

Após o diagnóstico seguro e a documentação gráfica e fotográfica, desenvolveu-se a 

metodologia de trabalho — utilizando técnicas e materiais testados, com acompanhamento 

técnico-científico, e aprovados previamente pelo Iphan —, descrita a seguir.  

O canteiro de obras foi montado em salas que dão acesso ao claustro, onde foram 

instalados equipamentos e colocadas bancadas de trabalho. A intervenção direta nos azulejos 

foi iniciada com a refixação da camada vitrificada, feita nas áreas que apresentavam 

descolamento, utilizando-se resina Paraloid B72 diluída em acetona. Após essa primeira fase, 

identificaram-se os azulejos e os painéis seguindo os padrões utilizados em restauração. Os 

azulejos receberam código alfanumérico, a exemplo de N.x /9C, onde N = número do ambiente; 

x = número do painel; o número 9 corresponde à coluna 9, e a letra C corresponde à 3ª fiada. A 

marcação dos azulejos foi realizada com marcador de CD Pilot diretamente sobre o vitrificado, 

removível com uso de acetona. A opção por esse material foi para não se perderem as 

marcações das peças durante o processo de banhos na etapa de dessalinização. 

Na abertura dos espaçamentos de junta dos azulejos, a remoção dos rejuntes se deu 

mecanicamente, utilizando-se microrretíficas com disco de corte diamantado, Dremel – código 

545, e Vortex, de uso odontológico. Nos painéis da Capela Dourada, utilizou-se sistema de 

sucção para a poeira não se espalhar pelo ambiente, que contém rico acervo integrado. Após 

essa etapa, fez-se o faceamento para proteção dos azulejos para uma segura remoção deles 

da parede. Para tanto, aplicou-se uma camada de papel japonês, azulejo por azulejo, aderido 

com carboximetilcelulose. Após secagem, foi aplicada uma nova camada de TNT. 

A remoção dos azulejos da parede foi realizada mecanicamente, peça a peça, iniciada 

pela borda superior de cada painel. O reboco foi cortado por trás de cada azulejo juntamente com 

uma camada de argamassa, com cerca de 3 centímetros, para não quebrar a peça. No claustro, 

para a remoção da fiada A, linha de azulejos em contato com o piso, foi necessária a retirada de 

duas linhas de ladrilho hidráulico, pois os azulejos estavam cerca de 4 centímetros abaixo do 

nível do piso. Em áreas onde havia intervenções anteriores com cimento, caso dos painéis da 
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parede leste do claustro, os azulejos foram removidos em bloco, juntamente com o reboco de 

cimento. Depois da remoção dos azulejos da Capela Dourada, foram colocados banners com 

fotografias dos painéis nas dimensões reais, para não subtrair essas obras da leitura estética 

geral da Capela, devido à quantidade de visitantes que recebe diariamente. 

Após serem removidos da parede, os azulejos foram transportados para a bancada de 

trabalho e colocados sobre tapetes de espuma expandida para proteção durante a limpeza do 

verso. Foram removidas camadas com cerca de 3 centímetros de argamassa de cal e areia 

utilizando-se instrumentos diversos, tais como microrretífica com brocas diamantadas, bisturi, 

espátula e alguns instrumentos adaptados pela equipe. Nas peças assentadas sobre cimento, essa 

camada foi cortada com serra mármore em pequenas partes para, em seguida, ser removida 

mecanicamente. Com a conclusão dessa etapa, teve-se acesso à numeração do mapeamento 

original dos painéis. Foi, então, iniciado o tratamento para as patologias apresentadas. 

No tratamento para os fungos, optou-se pelo método de congelamento a seco em 

temperatura T-18 ºC, por 20 dias. Os azulejos foram embalados em sacos de polietileno, 

apropriados para congelamento, e, depois de ensacados individualmente, passaram por 

retirada de ar com bomba de vácuo e foram colocados em estantes plásticas — porta-CDs —, 

que foram armazenadas no freezer. 

Para a dessalinização dos azulejos — remoção dos sais solúveis por solubilização 

iônica —, estes foram imersos em banheiras com água deionizada. Os banhos foram 

monitorados para controle da condutividade da água, e o período do tratamento dependeu da 

solubilidade dos sais na água. Para cada banheira com, em média, 250 azulejos, foram 

necessários de 30 a 40 dias para estabilização, com troca de água diária. A condutividade 

inicial da água nas banheiras variou de 1.354 µS/cm a 1.800 µS/cm, e, em média, a 

estabilização se deu em torno de 60 µS/cm.  

Após secagem das peças, deu-se início à recuperação do corpo cerâmico: primeiro 

com a colagem das peças fragmentadas, que receberam previamente uma camada de Paraloid 

B72 nas duas partes a serem coladas, criando uma fina película para reversibilidade do 

processo, quando necessário; em seguida, aplicou-se a resina epossídica Hxtal NYL-1 para 

fixar as partes. Para preenchimento das lacunas, o melhor resultado foi obtido com a 

microesfera de vidro aglutinada com Paraloid B72, pois, além de ser um material inerte, a 

coloração ficou bem próxima da coloração do biscoito original. Para a recomposição das áreas 

de perdas nos azulejos com grandes lacunas, foram utilizadas caixas revestidas com fórmica, 

confeccionadas na forma do azulejo, para facilitar a aplicação do material. A reposição de 

azulejos faltantes nos painéis foi solucionada com peças em argila, biscoito a 500 ºC, 

contendo, no verso, informação do local e ano de manufatura. 

As lacunas da camada vítrea foram preenchidas com uma pasta composta de 

carbonato de cálcio aglutinado com resina Hxtal NYL-1 até as áreas ficarem perfeitamente 

niveladas com as áreas originais circundantes. O mesmo material foi utilizado para compor a 

camada vítrea das peças novas manufaturadas. Com a resina Hxtal (NYL-1), um processo a 

frio, conseguiu-se a mesma intensidade de brilho do vitrificado original. 

A reintegração cromática foi limitada às lacunas, usando-se tinta composta por 

pigmentos mineral da Le Franc com resina Hxtal (NYL-1), aplicados em camadas, aguadas, 

superpostas, fazendo uso da técnica ilusionista, com uma pequena diferença de tonalidade nas 

áreas retocadas. Diferença que pode ser percebida a uma pequena distância, porém não 

interfere na leitura geral do painel. A reconstituição do desenho foi possível pela união das 

linhas interrompidas e foi também baseada na documentação fotográfica existente das 

décadas de 1930 e 1940, encontrada no arquivo do Convento. Três painéis localizados na 

parede leste do claustro desde a década de 1930 já apresentavam grandes lacunas e/ou 

continham azulejos que não faziam parte da composição. Nesses casos, o desenho foi 
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reconstituído baseado nas gravuras de Demarne. Porém, a intervenção ficou bem marcada, 

pois, nas áreas de retoques, utilizou-se técnica de pontilhismo.  
 

         
Painel localizado no claustro – Henoque com 365 anos de vida é levado por Deus (Gn 5,24) 

 

Com a finalização da etapa de reintegração cromática, concluiu-se a intervenção direta 

nos azulejos; então, foram definidas as soluções para o problema da umidade nas paredes, 

depois de terminados os estudos.  

Uma das soluções, no caso específico do claustro, foi a abertura de uma vala para 

aeração em volta dos corredores, no rodapé das paredes, proposta pela arquiteta, em 

consenso com os técnicos envolvidos, pois o piso de ladrilho hidráulico colocado no final da 

década de 1930 pelos franciscanos alemães foi preservado por conter grande beleza plástica. 

A dimensão da vala é de 30 centímetros de largura por 50 de profundidade. No fundo, essa 

vala recebeu uma fina camada de brita e, em cima, foi protegida com placas com perfurações, 

colocadas ao nível do piso.  

Os azulejos não retornaram diretamente para as paredes; foram assentados em placas 

Smallcort, com estrutura tipo colmeia de abelha, de alumínio com paredes de fibrorresina, 

parafusadas com distanciamento de, no mínimo, 1 centímetro da parede para a circulação de 

ar. As placas Smallcort foram cortadas na forma de cada painel, e se enxertou madeira — 

cedro — nos pontos que iriam receber os parafusos. Aplicou-se, também, textura em uma das 

faces, conseguida com areia de quartzo aglutinada com Paraloid B72 para melhor aderência da 

argamassa de assentamento dos azulejos. 

As paredes foram preparadas para receber as placas, e o reboco foi rebaixado cerca 

de 4 centímetros para os painéis de azulejos ficarem nivelados com a parede de seu entorno 

após a montagem. As placas foram fixadas na parede com parafusos de distanciamento 

Distanzchrauben - FN 3455 100 ST PCE, bitola 6 x 100, com bucha – Hilti – 200 HUD – L, 8 x 

60. Esse parafuso foi utilizado para deixar o afastamento necessário para ventilação entre a 

placa e o reboco da parede. 
 

            
Claustro        Capela Dourada  

Depois da montagem das placas nas paredes, foi iniciada a etapa de assentamento 

dos azulejos, utilizando-se argamassa de cal acrescidos de 5% de Primal. Onde se localizavam 

os parafusos de montagem das placas, os azulejos foram assentados após finalização de uma 

área completa da parede, pois, quando necessário, podiam-se fazer os ajustes das placas para 

ficar no mesmo nível do acabamento da parede. Ao final, fez-se o mapeamento da posição dos 
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parafusos nos painéis, com cópias depositadas no Convento e no Iphan para, se necessário 

outro desmonte, removerem-se apenas os azulejos assentados sobre os parafusos.  
 

             
Capela Dourada     Claustro 

 

Dois painéis da Capela Dourada têm uma descontinuidade figurativa na sua 

composição. Provavelmente, foram formados por dois painéis associando duas modalidades 

diferentes de caça. Em um deles se vê, em primeiro plano, um homem ajoelhado lavando o 

rosto em uma bacia debaixo de uma árvore com macacos nos galhos e, ao fundo, no segundo 

plano à esquerda, um homem (de turbante) abatendo um macaco a pauladas (painel principal); 

no lado esquerdo deste, fragmento de outro painel representando um pavão em um galho de 

árvore; e, no lado direito, fragmento representando árvore de caule grosso. Quando se fez a 

remoção desse painel para o tratamento, após a etapa de limpeza no verso dos azulejos, foi 

encontrada a numeração original e se observou que a numeração do fragmento do painel do 

lado esquerdo (pavão) tinha continuidade com o fragmento do lado direito (árvore). Portanto, 

após consenso com o Iphan, no reassentamento dos azulejos os dois fragmentos foram 

juntados no lado direito do painel. 
 

             
        Painel localizado na Capela Dourada – antes            Depois 

 

Após o assentamento dos azulejos no claustro, fez-se a reconstituição do reboco em 

volta dos painéis; antes, foi colocada uma fita de emborrachado EVA (etil vinil acetato) com 3 

milímetros de espessura, seguindo o recorte e a forma de cada painel, para deixar uma 

abertura para a circulação de ar. A fita foi removida após secagem do reboco, ficando a 

abertura imperceptível a pequena distância.  
 

           

Reconstituição do reboco com abertura em volta dos painéis do claustro 
 

Complementando o trabalho realizado no claustro, foram feitas prospecções pictóricas 

nas paredes para definir a cor. A primeira camada encontrada é um reboco de acabamento 

pigmentado, que foi analisado; e o resultado comprovou que se trata de reboco de acabamento 
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à base de cal pigmentada com ocra — óxido de ferro, provavelmente da época do acabamento 

das paredes quando do primeiro assentamento dos painéis em azulejos, no meado do século 

XVIII. Esse acabamento foi preservado por baixo de várias camadas de cal sobrepostas, todas 

brancas, por isso acreditava-se que as paredes do claustro sempre haviam sido brancas. 

Como as camadas de cal sobrepostas eram de difícil remoção e já existiam muitas lacunas 

nesse reboco original, resolveu-se preservá-lo soto às camadas de cal e, então, reproduzir a 

sua cor com tinta sílico-mineral. O contraste do ocre com o azul dos painéis de azulejos 

resultou numa bela composição em todo o conjunto. 
 

 
Claustro do Convento de Santo Antônio 

 

 
Painel assinado da Capela Dourada – antes 

 

 
Painel assinado da Capela Dourada – depois 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho realizado foi uma intervenção interdisciplinar de restauração, que teve um 

resultado muito positivo, pois contemplou, além da intervenção direta nos azulejos, o 

saneamento do edifício, atenuando uma das principais causas de degradação, para garantir 

um maior tempo de vida a esse importante acervo. A leitura estética também foi restabelecida, 

conseguindo-se resgatar a beleza, a harmonia e o equilíbrio nos dois ambientes tratados, 

objeto desta exposição. Todos os procedimentos adotados na execução do trabalho foram 

previamente discutidos e aprovados pelo Iphan.  
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