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RESUMO 
 

O sistema portátil de fluorescência de raios X por energia dispersiva é amplamente 

utilizado em análises quantitativas e qualitativas de materiais históricos, uma vez que é uma 

técnica de análise não destrutiva.  No presente trabalho são apresentados os resultados de 

estudos por fluorescência de raios X de tijolos brasileiros e holandeses, encontrados em sítios 

históricos de Pernambuco. Neste estudo foram avaliados 22 tijolos, sendo sete de Igarassu, 

dois do Forte do Brum e 13 de Olinda. Um equipamento portátil de fluorescência de raios X 

por dispersão de energia, consistindo de um tubo de raios X da Moxtek, um detector 

semiconductor XR-100CR da Amptek, foi desenvolvido para este estudo. Análises por 

difração de raios X e análises termodiferencial e termogravimétrica também foram efetuadas 

para determinar as fases cristalinas presentes nos tijolos. Os resultados mostraram a existência 

de fases minerais, como quartzo, em todos os tijolos avaliados.  A Análise da Componente 

Principal foi aplicada aos dados dos espectros de fluorescência de raios X obtidos. Os 

resultados mostraram que a partir do gráfico de scores das componentes principais CP1 e 

CP3, respectivamente representadas pelo Fe e Ca, foi possível separar os tijolos de Igarassu e 

do Forte do Brum em cinco grupos, que estavam associados com o século de fabricação. Por 

sua vez, os tijolos de Olinda foram separados em dois grupos, sendo um formado por um 

único tijolo e o outro grupo pelos demais tijolos. Estes resultados sugerem que os tijolos 

foram produzidos com diferentes matérias primas ou em diferentes locais. Através deste 

trabalho é possível também concluir que a técnica de fluorescência de raios X por dispersão 

de energia foi implantada no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e que os resultados deste trabalho servem de apoio para as atividades do 

grupo de Metrologia Arqueológica e Patrimonial (MAP) da UFPE nos estudos de 

caracterização, conservação e preservação de bens históricos da região. 

Palavras-chave: EDFRX, análise não destrutiva, fluorescência de raios X, patrimônio cultural, tijolos, difração 

de raios X, análise térmica.  
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ABSTRACT 
 

The portable system of energy dispersive X-ray fluorescence is widely used for the 

qualitative and quantitative analysis of historical materials because it is a non-destructive 

technique. This work presents the results of X-ray fluorescence analysis of Brazilian and 

Dutch bricks, collected from several historical sites of the State of Pernambuco, Brazil.  In 

this study, twenty two bricks were analyzed; seven from Igarassu, two from Forte do Brum in 

Recife, and thirteen from Olinda.  A portable X-ray fluorescence system consisting of a 

Moxtek X-ray tube and a XR-100CR Amptek semiconductor detector, was assembled and 

used for the qualitative determination of the chemical elements present in the samples. X-ray 

diffraction analysis was also carried out to determine the crystal mineral phases in the bricks.  

All the bricks studied showed several minerals, such as quartz, even though they had been 

burned during the manufacturing process. A Principle Component Analysis was applied to the 

full X-ray fluorescence spectra. In the score plot of principal components PC1 and PC3, 

represented by Fe and Ca respectively, it can be seen that the results for the bricks from 

Igarassu and Forte do Brum may be grouped in five clusters corresponding to the bricks´ 

century and manufacture locations. The analysis of the Olinda bricks yielded two separate 

groups, one with a single brick and the second group with the other eleven bricks.  These 

results suggest that the bricks were produced with different raw-materials or manufactured in 

different locations.  Due to this work one can conclude that the energy dispersive X-ray 

fluorescence technique, implemented in the Nuclear Energy Department of the Federal 

University of Pernambuco (UFPE), is useful to support the activities of the UFPE group of 

Metrology and Archaeological Heritage (MAP) in studies of characterization, conservation 

and preservation of historical sites  in the region. 

Keywords: Semiconductor detectors, non-destructive analysis, X-ray fluorescence, cultural heritage, bricks, 

X-ray diffraction,  thermal analysis 

  



 

  

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Conjunto de bens reconhecidos como Patrimônio Cultural. ..................................... 15 

Figura 2:  Esquema do efeito fotoelétrico no qual o elétron ganha energia suficiente 

para sair do átomo..................................................................................................................... 17 

Figura 3: Esquema da desexcitação do átomo e produção de raios X característicos. ............. 18 

Figura 4: Esquema dos níveis de energia de um átomo (LOPES, 1993).................................. 19 

Figura 5: Rendimento de fluorescência  das camadas K (ωk), L (ωL) e M (ωM) em 

função do número atômico. (TERTIAN; CLAISSE, 1982). .................................................... 20 

Figura 6: Representação esquemática do equipamento de fluorescência de raios X 

por dispersão de comprimento de onda (JANSSENS; van GRIEKEN, 2004). ........................ 22 

Figura 7: Espectro de emissão de raios X de uma amostra de aço inoxidável, obtido 

por dispersão de comprimento de onda  (HORINO et al., 2003). ............................................ 22 

Figura 8:  Ângulos (2θ) correspondentes aos elementos Co, Fe e Mn, no qual o 
detector deve ser posicionado (NASCIMENTO FILHO, 1999). ............................................. 24 

Figura 9: Sistema de fluorescência de raios X por dispersão de energia. ................................ 25 

Figura 10:  Resolução de alguns detectores para os raios X característicos emitidos 

pela prata................................................................................................................................... 25 

Figura 11: Esquema da técnica EDXRF. .................................................................................. 26 

Figura 12: Esquema da refração e reflexão de um feixe de radiação monoenergético 

em função do ângulo de incidência (NASCIMENTO FILHO et al., 1999). ............................ 30 

Figura 13: (a) Esquema da geometria de fluorescência de raios X por Reflexão Total 

(NASCIMENTO FILHO, 1999); (b) representação de um sistema (JANSSENS; van 

GRIEKEN, 2004). .................................................................................................................... 31 

Figura 14: Esquema da geometria da técnica XRF (NASCIMENTO FILHO, 1999). .......... 32 

Figura 15: Detalhe de uma pintura mural que sofreu infiltração de água, apresentando 

descolamento e perda de camada pictórica, assim como eflorescência salina (RIZZO 

et al., 2007). .............................................................................................................................. 34 

Figura 16: Componentes da alvenaria de pedra: pedra, argamassa e vazios (BINDA 

et al., 1993). .............................................................................................................................. 36 

Figura 17: Dimensões do tubo de raios X – Moxtek- 40kV Magnum ..................................... 42 

Figura 18: Controle e Tubo de Raios X de fabricação MOXTEK ........................................... 43 

Figura 19: Detector XR-100CR, Si-PIN da AMPTEK e seu amplificador com a fonte 

de alimentação (AMPTEK INC., 2008a) ................................................................................. 43 



 

  

Figura 20: Multicanal MCA 8000A da AMPTEK (AMPTEK INC., 2008b). ......................... 44 

Figura 21: Esquema de geometria entre detector, tubo de raios X e amostra. ......................... 44 

Figura 22: Imagens do Equipamento portátil de EDXRF desenvolvido para este 

estudo. (a) Vista dos constituintes; (b) Equipamento portátil de EDXRF aberto – 

DEN/UFPE; (c) Detalhes do sistema portátil de EDXRF – DEN/UFPE. ................................ 45 

Figura 23: Espectros de fluorescência de raios X das placas metálicas (a) Ferro; (b) 

Cádmio; (c) Cobre; (d) Chumbo; (e) Zinco; (f) Estanho. ......................................................... 47 

Figura 24: Curva de Calibração do Sistema portátil de EDXRF móvel (DEN/UFPE). ........... 48 

Figura 25: Fotografia da terceira Casa da Câmara e Cadeia de Igarassu (a) década de 

20 ou 30 (b) década de 70 do século XX (c) ano de 2006 (ARAUJO, 2009). ......................... 49 

Figura 26: Tijolos (a) Yellowbrick (b) Redbrick e (c) do Convento de Santo Antonio ........... 52 

Figura 27: Mapa do sítio arqueológico do Alto da Sé em Olinda: Área 1 – Em frente 

ao Museu de Artes Sacras de PE ; Área 2 – Em frente ao Largo da Misericórdia; 

Área 3 – Em frente à igreja da Sé ............................................................................................. 53 

Figura 28: Fotografias da área 1: (a) Rua calçada; (b) Retirada de um tijolo do piso. ............. 53 

Figura 29: Fotos das medidas de EDXRF realizadas na parte interna dos tijolos (a)  

YellowBrick (Forte do Brum). (b) Casa da Câmara e Cadeia nº 06 (Igarassu); (c) B07 

(Olinda); (d) B23 (Olinda). ....................................................................................................... 56 

Figura 30: Espectros de fluorescência de raios X obtidos em um ponto de medida nos 

tijolos de Igarassu. .................................................................................................................... 61 

Figura 31: Histograma representativo das áreas dos elementos constituintes dos 

tijolos. ....................................................................................................................................... 64 

Figura 32: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum 

obtidos por ACP. ...................................................................................................................... 65 

Figura 33: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum 

correspondentes a faixa de energia entre 13 keV e 18 keV obtidos por ACP. ......................... 66 

Figura 34: Espectros de fluorescência de raios X das amostras de tijolos de Olinda: 

(a) B01; (b) B03;....................................................................................................................... 69 

Figura 35: Histograma representativo das áreas dos elementos constituintes dos 

tijolos. ....................................................................................................................................... 72 

Figura 36: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Olinda obtidos por ACP. ................... 72 

Figura 37:  Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Olinda, Igarassu e Forte do 

Brum obtidos por ACP. ............................................................................................................ 73 

Figura 38: Difratograma dos tijolos da Casa da Câmara e Cadeia, todos do século 

XIX. .......................................................................................................................................... 74 



 

  

Figura 39: Difratograma dos tijolos da Casa da Câmara e Cadeia, todos do século 

XX. ........................................................................................................................................... 75 

Figura 40: Difratograma do tijolo holandês Redbrick. ............................................................. 75 

Figura 41: Difratograma do tijolo holandês Yellowbrick. ....................................................... 76 

Figura 42: Difratograma do tijolo do Convento Santo Antônio. .............................................. 76 

Figura 43: (a) Análise Termo-diferencial; (b) Análise Termogravimétrica dos tijolos. .......... 81 

Figura 44: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de 

Olinda do Grupo I: .................................................................................................................... 83 

Figura 45: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de 

Olinda do Grupo II: .................................................................................................................. 84 

Figura 46: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de 

Olinda do Grupo III: B13, B20, B24 e B26.............................................................................. 85 

Figura 47: Análise (a) Termo-diferencial e (b) Termogravimétrica dos tijolos de 

Olinda do Grupo IV: B03. ........................................................................................................ 86 

 

 

 



 

 

  

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Características de cristais usados nos espectrômetros WDXRF 

(JANSSENS; van GRIEKEN, 2004). ....................................................................................... 23 

Tabela 2: Comparação entre os elementos medidos em vários pontos na parede sem 

infiltração .................................................................................................................................. 34 

Tabela 3: Evolução típica das dimensões dos tijolos (FERNANDES, et al., 2003). ............... 36 

Tabela 4: Amostras de tijolos antigos (FERNANDES et al., 2003)......................................... 38 

Tabela 5: Composição química média dos tijolos (FERNANDES et al., 2003). ..................... 38 

Tabela 6: Composição química das argilas obtida por Fluorescência de Raios X (% 

massa) (GRUN, 2007). ............................................................................................................. 39 

Tabela 7: Elementos com suas respectivas relações de energia/canal (EG&G 

ORTEC, 1980). ......................................................................................................................... 47 

Tabela 8: Amostras de tijolos provenientes da Casa da Câmara e Cadeia de Igarassu. ........... 50 

Tabela 9: Amostras de tijolos coletados no Alto da Sé em Olinda .......................................... 54 

Tabela 10: Valores médios das áreas  dos picos dos elementos químicos constituintes 

nos tijolos, obtidos com 30 min de medida. ............................................................................. 62 

Tabela 11: Valores médios das áreas dos picos dos elementos químicos constituintes 

nos tijolos, obtidos com 30 min de medida. ............................................................................. 63 

Tabela 12: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas 
medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B1, B3, B5, B7 e B8. .......................... 70 

Tabela 13: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas 

medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B9, B10, B13, B16 e B20. .................. 70 

Tabela 14: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas 
medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B23, B24 e B26. .................................. 71 

Tabela 15: Fases minerais identificadas por DRX. .................................................................. 77 

Tabela 16: Fases minerais identificadas por DRX nos tijolos de Olinda. ................................ 79 

Tabela 17: Separação dos quatro grupos dos tijolos de Olinda. ............................................... 88 

Tabela 18: Resumo das principais informações obtidas dos tijolos com as técnicas de 

XRF, DRX, ATD e ATG. ......................................................................................................... 89 

 



 

 

  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 17 

2.1 FUNDAMENTOS DAS TÉCNICAS DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X .................................... 17 

2.2 TÉCNICAS DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ..................................................................... 20 

2.2.1 Técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de Onda ... 21 

2.2.2 Técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia ........................... 24 

2.2.3 Técnica de Fluorescência por Reflexão Total ......................................................... 29 

2.2.4 Técnica de Fluorescência de Raios X com Microfeixe ............................................ 31 

2.3 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X APLICADA AO PATRIMÔNIO CULTURAL ............................. 32 

2.3.1 Fluorescência de raios X aplicada ao estudo de tijolos .......................................... 35 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 42 

3.1 SISTEMA PORTÁTIL DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ........................................................ 42 

3.2 ESTUDO DA GEOMETRIA ENTRE DETECTOR, AMOSTRA E TUBO DE RAIOS X ..................... 44 

3.3 CALIBRAÇÃO DO SISTEMA PORTÁTIL DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ............................ 46 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE TIJOLOS................................................................ 48 

3.4.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum .................................................................. 48 

3.4.2 Tijolos de Olinda ..................................................................................................... 52 

3.5 MEDIDAS DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X NOS TIJOLOS COLETADOS............................... 56 

3.6 TÉCNICAS COMPLEMENTARES DE CARACTERIZAÇÃO ....................................................... 57 

3.6.1 Difração de raios X ................................................................................................. 57 



 

 

  

3.6.2 Analises termo-diferencial e termogravimétrica ..................................................... 57 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................................... 59 

4.1 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ........................................................................................... 59 

4.1.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum .................................................................. 59 

4.1.2 Tijolos de Olinda ..................................................................................................... 67 

4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X ..................................................................................................... 74 

4.2.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum .................................................................. 74 

4.2.2 Tijolos de Olinda ..................................................................................................... 78 

4.3 ANALISE TERMO-DIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRICA ................................................. 80 

4.3.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum .................................................................. 80 

4.3.2 Tijolos de Olinda ..................................................................................................... 82 

5 CONCLUSÕES .................................................................................................................... 93 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................... 95 

APÊNDICE - Difratogramas dos tijolos de Olinda ........................................................... 100 



15 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O patrimônio cultural é o conjunto de bens com valores reconhecidos por toda a 

humanidade. É dividido, inicialmente, em duas categorias: os bens intangíveis e os bens 

tangíveis (Figura 1). A conservação e a restauração atuam sobre o segundo grupo, que é ainda 

subdividido em bens móveis e imóveis, tais como castelos, igrejas, casas, praças, locais 

dotados de expressivo valor para a história, arqueologia e ciência em geral. 

 

 

Figura 1: Conjunto de bens reconhecidos como Patrimônio Cultural. 

 

A preservação do patrimônio cultural tem importância fundamental para o 

desenvolvimento e enriquecimento cultural de um povo.  Os bens culturais guardam 

informações, registros da história humana, das crenças, dos costumes, do conhecimento 

tecnológico, das condições sociais, econômicas e políticas de um grupo em determinada 

época. 

  A conservação do patrimônio cultural inclui, além dos cuidados com o ambiente, o 

tratamento dos elementos físicos estruturais do objeto, visando adiar os processos de 

deterioração. A restauração, por outro lado, inclui todos os procedimentos de conservação e 

ainda atua nos valores históricos e estéticos do patrimônio cultural. Antigamente a restauração 

era praticada de forma empírica, enquanto que atualmente busca-se intervir o menos possível 

nas obras, fazendo uso de aparatos técnico-científicos que conferem uma base segura para as 

intervenções. É uma atividade multidisciplinar que envolve físicos, químicos, historiadores, 

arqueólogos, restauradores e outros especialistas, para desenvolver e aplicar várias técnicas de 

análise que servirão de base à restauração do patrimônio.  
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Dentre essas diversas técnicas analíticas, a ênfase deste trabalho encontra-se nos 

métodos de análise elementar não destrutiva, mais precisamente na fluorescência de raios X. 

A fluorescência de raios X (FRX ou XRF, do inglês X-Ray Fluorescence) é uma técnica não 

destrutiva baseada na medida da intensidade dos raios X característicos emitidos pelos 

elementos químicos constituintes da amostra. Através desta técnica pode ser feita uma análise 

qualitativa e também quantitativa sobre a constituição da matéria, permitindo determinar a 

composição química sem haver sua destruição total ou parcial. Devido a essas características, 

ela vem sendo bastante utilizada em estudos do patrimônio cultural.  

Essa técnica, além de beneficiar a conservação e preservação de bens culturais, tais 

como quadros, afrescos, edificações, pinturas rupestres e obras de arte, também permite a 

identificação de falsificações e restauros.  

Entre as vantagens da fluorescência de raios X para a análise química de elementos 

podemos citar: a simplicidade da técnica, a análise rápida e multielementar, a adaptabilidade 

para automação e a não necessidade de preparação destrutiva da amostra exigida pela maioria 

dos outros métodos analíticos. 

Tendo em vista a importância desta técnica e à existência na UFPE de grupos de 

pesquisa que atuam na área de Instrumentação Nuclear, Arqueologia e em Patrimônio 

Cultural, é objetivo deste trabalho implantá-la no DEN / UFPE e aplicá-la na caracterização 

de tijolos de sítios históricos de Pernambuco. Espera-se com este trabalho apoiar as atividades 

do grupo de Metrologia Arqueológica e Patrimonial (MAP) da UFPE nos estudos de 

caracterização, conservação e preservação de bens históricos da região. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Fundamentos das Técnicas de Fluorescência de Raios X 

As técnicas analíticas baseadas em fluorescência de raios X consistem na detecção dos 

raios X característicos emitidos pelos elementos químicos da amostra, após sua excitação por 

uma fonte de radiação gama, por um feixe de raios X ou ainda por partículas carregadas.    

 Quando um feixe de raios X ou radiação gama incide na matéria pode ocorrer 

interação por efeito fotoelétrico, no qual um fóton incidente é completamente absorvido pelo 

átomo do material e um elétron é ejetado, deixando um buraco ( Figura 2).  

Para provocar a emissão do elétron do átomo é necessário ceder ao átomo uma energia 

maior que a sua energia de ligação. O valor dessa energia é calculado de modo aproximado a 

partir da teoria atômica de Bohr para o átomo de hidrogênio e dos experimentos de Moseley, 

conforme a Equação 1 (EISBERG; RESNICK, 1979):  

 

                                             
  
2

2
65,13

n

bZ
E


  (eV)                                                 ( 1 ) 

 

onde Z é o número atômico do elemento em estudo; n é o número da camada atômica; b é a 

constante de Moseley, com valores iguais a 1 e 7,4 para as camadas K e L, respectivamente. 

 

 
Figura 2:  Esquema do efeito fotoelétrico no qual o elétron ganha energia suficiente para sair do átomo.  

 

O átomo que agora se encontra em estado excitado, retorna ao seu estado fundamental 

através da transição dos elétrons dos níveis mais externos para os níveis internos, ocupando o 

orbital de menor energia, conforme esquema da  Figura 3. 
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A diferença de energia da transição do elétron da camada mais externa para a camada 

mais interna é característica de cada átomo e é igual à diferença entre as energias de ligação 

entre as camadas inicial e final. 

 

                                               
x i fE E E                                                          ( 2 ) 

 

onde Ex é a energia dos fótons de raios X emitidos; Ei é a energia de ligação do elétron na 

camada inicial;  Ef é a  energia de ligação do elétron na camada final. 

 

 
Figura 3: Esquema da desexcitação do átomo e produção de raios X característicos. 

 

Como resultado desta transição, pode ocorrer uma liberação de energia na forma de 

um fóton. Quando a energia deste fóton encontrar-se na faixa de energia dos raios X, então, é 

denominado de raios X característico. Dependendo do tipo de átomo, as transições eletrônicas 

entre as camadas mais internas (K, L e M) podem resultar na emissão de diferentes raios X 

característicos. A Figura 4 mostra o esquema de transição dos níveis de energia em um dado 

átomo. 
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Figura 4: Esquema dos níveis de energia de um átomo (LOPES, 1993). 

 

Portanto, quando um elétron sofre transição da camada L para a camada K, tem-se a 

formação de linhas de emissão de raios X característicos Kα . Se a transição for da camada M 

para a camada K, tem-se linhas de emissão de raios X característicos Kβ1. Similarmente, 

originam-se as linhas de emissão de raios X característicos Lα e Lβ através de uma transição 

eletrônica das camadas M e N, respectivamente.  

As letras gregas ,  e  são usadas para designar a ordem da intensidade dos raios X 

provenientes de uma determinada camada excitada. A radiação correspondente a 

denominação  será sempre de menor probabilidade de ocorrência e maior energia que a 

denominação  e a transição  terá menor probabilidade de ocorrência e será mais energética 

que a transição . Os sub-índices 1, 2 e 3 indicam a transição entre as subcamadas. 

O rendimento da fluorescência pode ser definido como o número de fótons de raios X 

emitidos em relação ao número de buracos gerados, sendo dependente do número atômico do 

elemento e da transição envolvida. A Figura 5 mostra a variação do rendimento de 

fluorescência das camadas K, L e M em função do número atômico. Observa-se pela curva 
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que os átomos de número atômico menor que 20 têm menor rendimento de fluorescência de 

raios X do que os elementos de maior número atômico. Os elementos de número atômico 

menores que 60 possuem baixo rendimento para a camada L. A camada M praticamente 

possui um baixo rendimento para todos os elementos. 

 

 

Figura 5: Rendimento de fluorescência  das camadas K (ωk), L (ωL) e M (ωM) em função do número 

atômico. (TERTIAN; CLAISSE, 1982). 

 

2.2 Técnicas de Fluorescência de Raios X 

A identificação dos raios X característicos pode ser feita através da dispersão de 

comprimento de onda (WDXRF - Wave Length Dispersive X-Ray Fluorescence) ou por 

dispersão de energia (EDXRF - Energy Dispersive X-Ray Fluorescence). As intensidades 

medidas destes raios X característicos (números de fótons detectados por unidade de tempo) 

estão relacionadas com as concentrações dos elementos na amostra.  

Até 1966 somente a técnica de WDXRF era utilizada. Com o desenvolvimento dos 

detectores semicondutores de Si, que permitem discriminar os feixes de raios X em função da 

energia, foi possível o surgimento das técnicas EDXRF (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

Dentro do campo da fluorescência de raios X por dispersão de energia existem várias 

formas além da convencional, cada qual busca otimizar a medida. Elas são denominadas de 

fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF – Total Reflection X-Ray Fluorescence) e 

fluorescência com microfeixe (-XRF – Micro X-Ray Fluorescence). A seguir serão 

discutidas as principais características de cada técnica. 
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2.2.1 Técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de Onda 

A técnica de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda 

(WDXRF) descreve a dispersão da radiação em uma rede cristalina e se baseia na lei de 

Bragg. Nesta técnica utilizam-se cristais difratores e um detector proporcional ou cintilador 

sólido [NaI(Tl)]. Sendo o primeiro detector utilizado para energias na faixa de 1 a 15 keV e o 

segundo para energias na faixa de 15 a 100 keV. 

Na técnica WDXRF utiliza-se um cristal para efetuar a separação do feixe de raios X 

característicos emitidos pela amostra e, portanto, para a separação das energias do feixe. 

Como o comprimento de onda dos raios X é pequeno, a difração só é importante quando são 

difratadas pelos átomos de uma rede cristalina.   

A difração ou reflexão de Bragg da radiação eletromagnética que incide em um cristal 

pode ser descrita pela seguinte equação:  

 

                . 2. .n d sen                                                        ( 3 ) 

 

onde λ é o comprimento de onda dos raios X difratados (em nm); d é a distância interplanar 

do cristal difrator (em nm); θ é o ângulo entre a direção do feixe de raios X incidente e a 

superfície do cristal ou ângulo de incidência; n é um número inteiro ou ordem de difração (1, 

2, 3...). 

Para que a lei de Bragg seja satisfeita pode-se variar tanto o comprimento de onda λ 

quanto o ângulo θ durante o experimento. A Figura 6 mostra o arranjo básico do equipamento 

de WDXRF, no qual para a realização das medidas o cristal analisador é girado de um ângulo 

θ, enquanto o detector é girado de um ângulo 2 θ em relação ao feixe de raios X característico 

incidente no cristal.  
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Figura 6: Representação esquemática do equipamento de fluorescência de raios X por dispersão de 

comprimento de onda (JANSSENS; van GRIEKEN, 2004). 

 

Quando a condição de Bragg é satisfeita tem-se um pico no sinal do detector. Um 

espectro característico, obtido com um sistema de fluorescência por dispersão de 

comprimento de onda, é mostrado na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Espectro de emissão de raios X de uma amostra de aço inoxidável, obtido por dispersão de 

comprimento de onda  (HORINO et al., 2003). 
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Um goniômetro é usado para manter a relação θ-2θ entre a amostra e o cristal 

analisador. Vários cristais são utilizados para que se possa efetuar a análise de diferentes 

elementos. Geralmente em cada equipamento de WDXRF, utiliza-se de 4 a 6 diferentes 

cristais com diferentes espaçamentos interplanares e dois diferentes colimadores, de modo a 

se obter um longo intervalo de análise dos elementos. Na Tabela 1, são apresentadas as 

características dos principais cristais utilizados na técnica de fluorescência de raios X por 

dispersão de comprimento de onda. 

 

Tabela 1: Características de cristais usados nos espectrômetros WDXRF (JANSSENS; van GRIEKEN, 

2004). 

Cristal Plano 2d (Å ) Linha - K Linha L 

Fluoreto de Lítio (LiF) ( 220 ) 2,848 >Ti > La 

Fluoreto de Lítio (LiF) ( 200 ) 4,028 >K > Cd 

Pentaeritritol (PET) ( 002 ) 8,742 Al-K - 

LSMs - 50-120 Be-F - 

 

Por exemplo, empregando um cristal analisador de fluoreto de lítio (LiF, com 

clivagem 200) com distância interplanar d igual a 0,201 nm e uma amostra contendo Fe, cuja 

energia do feixe de raios X característicos é de 6,4 kev (λ = 0,194 nm), obtém-se o ângulo θ 

dado por: 

   1sin
2d


   
  

 
                                                  ( 4 ) 

 

Substituindo na Equação 4 o valor do comprimento de onda λ do ferro e a distância 

interplanar d, obtém-se o ângulo entre os raios X incidentes e a superfície do cristal de 28º 

50’, logo 2 = 57º 40’. Ao colocar o cristal nesta geometria apenas a contribuição do ferro é 

detectada.  

Para analisar outros elementos, deve-se alterar o ângulo de incidência , mudando a 

faixa de detecção para outros valores de comprimentos de onda. Por exemplo, para analisar o 

elemento cobalto, que corresponde a uma energia de 6,92 keV (λ = 0,179 nm), seguindo a lei 

de Bragg o ângulo  deve ser igual a 26º 26’. A Figura 8 mostra o valor do ângulo 2 que o 

detector deve ser posicionado, para diferentes elementos. 
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Figura 8:  Ângulos (2θ) correspondentes aos elementos Co, Fe e Mn, no qual o detector deve ser 

posicionado (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

 

 

Como visto no sistema WDXRF, a separação dos fótons de raios X é feita através da 

rotação do cristal analisador, não sendo necessário um detector de alta resolução que 

discrimine os comprimentos de onda ou as energias dos raios X emitidos pelos vários 

elementos da amostra. Esse detector deve ter um baixo tempo morto e por isso normalmente 

se utiliza um detector proporcional ou cintilador sólido e não um detector Geiger-Muller 

(NASCIMENTO FILHO, 1999). 

2.2.2 Técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia 

A técnica de fluorescência de raios X por dispersão de energia foi desenvolvida na 

década de 70, a partir do surgimento dos detectores semicondutores.  Nesta técnica, as 

radiações características de todos os elementos de uma amostra são registradas por um 

detector, produzindo um pulso eletrônico cuja amplitude é proporcional à energia da radiação 

emitida pela amostra. Com o auxílio de um sistema analisador multicanal é possível separar 

os pulsos pela sua amplitude, obtendo-se assim um espectro em função da energia de radiação 

incidente no detector. Ao contrário da WDXRF, um equipamento de EDXRF não possui 

partes móveis. Neste sistema o próprio detector funciona como um agente dispersivo da 

energia da radiação. 

A resolução do sistema EDXRF depende do detector utilizado, que em geral varia de 

150 a 600 eV (JANSSENS; van GRIEKEN, 2004). A Figura 9 mostra um sistema XRF por 
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dispersão de energia. A amostra localiza-se no centro dos eixos e a uma distância fixa do 

detector e da fonte radioativa gama ou feixe de raios X. 

 

 

Figura 9: Sistema de fluorescência de raios X por dispersão de energia. 

 

A Figura 10 mostra a resolução dos diferentes tipos de detectores que podem ser 

utilizados para medidas de feixes de raios X. Observa-se pelo gráfico que o semicondutor de 

Si(Li) é o detector que apresenta melhor resolução, razão pelo qual é o mais utilizado em 

estudos de fluorescência de raios X por dispersão de energia. 

 

Figura 10:  Resolução de alguns detectores para os raios X característicos emitidos pela prata.  

(KNOLL, 2000). 
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2.2.2.1 Parâmetros Fundamentais da Técnica de EDXRF 

Alguns parâmetros podem afetar o resultado final das medidas realizadas pela técnica 

de EDXRF entre os quais destacam-se a tensão e a corrente do tubo de raios X ou a atividade 

da fonte de excitação. 

O fator de absorção da radiação pela amostra pode resultar na diminuição ou no 

aumento da intensidade dos picos. De maneira geral, quanto menor o caminho percorrido 

pelos raios X em direção a amostra, menor a probabilidade de influência e mais fácil será a 

interpretação dos dados do espectro.  

Sabe-se também que os raios X característicos que são emitidos pela amostra  podem 

interagir com o ambiente antes de atingirem o detector. Por isso, linhas características de 

baixas energias são difíceis de serem determinadas através da fluorescência.  Assim, tanto o 

detector quanto o tubo de raios X devem estar localizados o mais perto possível da amostra, 

de modo a reduzir as perdas por absorção da radiação no ar. 

Uma maneira de reduzir a absorção é posicionar o detector sob um determinado 

ângulo entre 30º e 60º em relação ao tubo de raios X. O ângulo de incidência do detector 

usualmente adotado é de 45º, ocorrendo refração do feixe incidente. A Figura 11 mostra o 

esquema da EDXRF. 

 

Figura 11: Esquema da técnica EDXRF. 
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A probabilidade da radiação incidente atingir uma profundidade x da amostra é dada 

por: 

𝑃1 = 𝑒
−𝜇 0𝜌0𝑥

𝑠𝑒𝑛 𝜃0                                                                  ( 5 ) 

  

onde o é o coeficiente de absorção de massa da matriz (cm
2
/g) na energia dos fótons 

incidentes, calculado como a somatória dos produtos dos coeficientes de absorção de massa 

pela fração em massa de todos os elementos presentes na amostra; o é a densidade da matriz 

(g/cm
3
); o é o  ângulo de incidência entre a direção do feixe incidente e a superfície da 

amostra. 

Por outro lado, a probabilidade de emissão de fótons dos raios X caracteristicos da 

linha K emitidos por uma amostra é dada por:  

 

            𝑃2 = 𝜏.𝜔.  1 −
1

𝑗
 . 𝑓. 𝜌. 𝑑𝑥                                                ( 6 ) 

  

  

onde τ é o coeficiente de absorção de massa (cm
2
/g) para efeito fotoelétrico do elemento de 

interesse na energia de excitação; ω é o rendimento de fluorescência da camada K; j é a razão 

de salto entre as camadas (LK); f é a fração de fótons K emitidos como raios Kα; ρ é a 

concentração do elemento de interesse em base por unidade de volume da camada dx (g/cm
3
). 

A probabilidade dos fótons de raios X característicos que são detectados ao atingir o 

detector, não  sendo absorvidos pela amostra é dada por: 

      

                                             𝑃3 = 𝜀. 𝑒
−𝜇 .𝜌0𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃                                                         ( 7 ) 

 

onde  é a eficiência do detector;  é o coeficiente de absorção de massa da matriz (cm
2
/g) da 

energia dos raios X característicos emitidos pelo elemento de interesse;  é o ângulo entre a 

superfície da amostra e o eixo do detector. 

A intensidade fluorescente dI (ou a taxa de contagem) produzida pelo elemento de 

interesse contido na camada de profundidade dx pode ser escrita como (NASCIMENTO 

FILHO, 1999): 

 

                      𝑑𝐼 = 𝐺.𝑃1𝑃2𝑃3 = 𝐺. 𝑒
−𝜇 0𝜌0𝑥

𝑠𝑒𝑛 𝜃0 . 𝜏.𝜔  1 −
1

𝑗
 .𝑓.𝜌.𝑑𝑥. 𝜀. 𝑒

−𝜇𝜌0𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃                ( 8 ) 
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onde G é uma constante de proporcionalidade, dependente da disposição geométrica do 

sistema de excitação-detecção e da corrente do tubo (ou da atividade da fonte). 

Esta última equação pode ser reescrita como: 

 

𝑑𝐼 = 𝐺. 𝑒
− 

𝜇 0
𝑠𝑒𝑛 𝜃0

+
𝜇

𝑠𝑒𝑛𝜃
 .𝜌 .𝑥

. 𝜏.𝜔.  1 −
1

𝑗
 . 𝑓. 𝜌. 𝜀.𝑑𝑥                          ( 9 ) 

 

O coeficiente de absorção de massa total  é definido como: 

𝜒 =
𝜇0

𝑠𝑒𝑛𝜃0
 +

𝜇

𝑠𝑒𝑛𝜃
             ( 10 ) 

 

Definindo a variável K relacionada aos parâmetros fundamentais como: 

      

 

𝐾 = 𝜏.𝜔.  1 −
1

𝑗
 . 𝑓                  ( 11 ) 

 

E utilizando-se as expressões 10 e 11 , pode-se reescrever a Equação 9 na forma:   

 

                      𝑑𝐼 = 𝐺. 𝜀.𝐾. 𝑒−𝜒 .𝜌0.𝑥 .𝜌𝑑𝑥                 ( 12 ) 

 

Integrando a equação acima na espessura total D da amostra, obtém-se a intensidade 

fluorescente I (contagens.s
-1

) para um dado elemento de interesse: 

 

                              𝐼 =
𝐺.𝜀 .𝐾.𝜌

𝜒 .𝜌0
 1 − 𝑒−𝜒 .𝜌0.𝐷         ( 13 ) 

 

A razão /o representa a densidade do elemento de interesse em relação à densidade 

da matriz e, portanto, é a própria concentração C do elemento de interesse. Então tem-se: 

 

𝐼 =
𝐺𝜀𝐾𝐶

𝜒
∙  1 − 𝑒−𝜒𝜌0𝐷      ( 14 ) 

 

Pode-se definir S como a sensibilidade do espectrômetro de raios X para o elemento 

de interesse, relacionando-a com osparâmetros fundamentais K, à eficiência de detecção , e 

ao fator de geometria G: 
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𝑆 = 𝐺. 𝜀.𝐾                                     (15) 

 

É importante lembrar que o fator de geometria deve permanecer constante para todas 

as energias e desse modo pode-se obter um fator de geometria médio, a ser utilizado 

posteriormente nas análises quantitativas. 

Pode-se reescrever a Equação 14 da seguinte forma: 

 

                            𝐼 =
𝑆𝐶

𝜒
.  1 − e−χρ 0 .D       ( 16 ) 

 

A razão apresentada na equação abaixo é denominada de fator de absorção “A” : 

 

                     A=
 1−e−χρ 0.D  

𝜒
              ( 17 ) 

 

Então a equação que relaciona a intensidade de raios X característicos  com sua 

concentração em uma determinada amostra é dada por: 

 

 I=S.C.A                                            ( 18 ) 

 

onde, S é a sensibilidade do espectrômetro de raios X definida na Equação 15, C é 

concentração do elemento de interesse obtida pela razão 
𝜌
𝜌0
  e A é o fator de absorção 

fornecido na Equação 17. 

  

2.2.3 Técnica de Fluorescência por Reflexão Total 

A análise de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) e a EDXRF possuem 

o mesmo fundamento. A diferença está no ângulo de incidência que os raios X fazem com a 

superfície da amostra. Quando um feixe de radiação atinge uma superfície plana de um dado 

material, pode ocorrer refração ou reflexão. A ocorrência de um ou outro processo dependerá 

da energia da radiação incidente, da densidade eletrônica do material e do ângulo de 

incidência da radiação.  
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Desse modo, há um ângulo, denominado ângulo crítico crit, dado pela lei de Snell, em 

que a radiação não é refratada e nem refletida, permanecendo no plano da superfície da 

amostra (HALLIDAY et al., 2006): 

 

                                                 𝜑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑒 .ℎ

𝐸
 

𝑛𝑒

2.𝜋.𝑚
                                                      ( 19 ) 

 

onde, e  é a carga elétrica do elétron; h é a constante de Planck; E é a energia da radiação (J); 

ne é a densidade eletrônica do material (elétrons.m
-3

); m é a massa do elétron (kg). 

 A densidade eletrônica do material (ne) é dada pela equação: 

𝑛𝑒 =
𝑁0.𝜌 .𝑍

𝐴
                                          (20) 

 

onde, No é o número de Avogadro;  é a densidade do material (kg.m
-3

);  Z é o número 

atômico efetivo; A representa o átomo-grama ou molécula-grama do material ( kg.mol
-1

).  

Assim, através da Equação 19, pode-se calcular o ângulo crítico de cada elemento.  

Por exemplo, para a linha de raios X característicos K do Cu, φcrit é igual a 13,8
'
  Então, se 

um feixe monoenergético de energia equivalente a linha K do Cu incidir sobre o quartzo com 

um ângulo de incidência maior que 13,8
'
 ocorreria refração e com um ângulo menor, reflexão, 

conforme mostra Figura 12. 

 

 

Figura 12: Esquema da refração e reflexão de um feixe de radiação monoenergético em função do ângulo 

de incidência (NASCIMENTO FILHO et al., 1999). 

 

Devido à reflexão, os picos de espalhamento incoerente e coerente são bastante 

reduzidos no espectro produzido pelo detector, mesmo quando colocado o mais próximo 

possível da amostra. Assim, a distância entre o suporte da amostra e a janela do detector é da 

ordem de 5 mm. Além disso, o ângulo de incidência da radiação de excitação em relação à 

superfície da amostra deve ser 5 a 15', conforme pode ser visto na Figura 13(a). A Figura 

13(b) mostra um sistema de TXRF. 
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(a) 

 

Figura 13: (a) Esquema da geometria de fluorescência de raios X por Reflexão Total (NASCIMENTO 

FILHO, 1999); (b) representação de um sistema (JANSSENS; van GRIEKEN, 2004). 

 

A TXRF possibilita a análise de elementos traços em amostras sólidas e líquidas, o 

que não ocorre na fluorescência de raios X tradicional. Como possui uma menor distância 

amostra-detector produz uma maior eficiência de detecção dos raios X.  As diferenças entre 

EDXRF e TXRF são a geometria (ângulo crítico) e também a espessura da amostra analisada.   

 

2.2.4 Técnica de Fluorescência de Raios X com Microfeixe 

A fluorescência de raios X com microfeixe (-EDXRF) é uma técnica microanalítica 

capaz de analisar áreas microscópicas de uma amostra. Ela é fundamentalmente igual ao 

sistema de EDXRF, necessitando apenas de um microfeixe de raios X com poucos 

micrômetros de diâmetro, sendo muito eficaz para localizar e determinar a distribuição 

espacial de elementos em diversos tipos de amostras.  

Um microfeixe de raios X pode ser conseguido através de capilares concentradores ou 

configurações óticas, baseadas no fenômeno de reflexão total, dentre os quais os feixes de 
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raios X se propagam, refletindo-se sobre as paredes internas, sem sofrer dispersão ou 

atenuação. Esse feixe “concentrado” interage com os elementos que compõe a amostra e 

então um detector de estado sólido coleta os fótons emitidos pela amostra, gerando pulsos 

eletrônicos que através de um multicanal e de um computador acoplado ao detector converte 

estes resultados no espectro de fluorescência de cada local da amostra sob análise. O resultado 

final é um mapa das espécies químicas presentes na amostra. 

Mediante a realização de uma varredura da microssonda sobre a superfície da amostra, 

pode-se obter informações de elementos majoritários, minoritários e traços presentes. Estes 

mapas bidimensionais de elementos são muito úteis para compreender certos processos que 

ocorrem em amostras heterogêneas de origem industrial, geológica, arqueológica e biológica 

(CUNHA E SILVA, 2002). 

A geometria da técnica de -XRF é mostrada na Figura 14. Observa-se que o esquema 

é o mesmo para EDXRF, de modo que a única diferença entre as duas técnicas é a 

possibilidade na -XRF de se obter a composição química de uma pequena porção da 

amostra, com resolução da ordem de m, através da colimação do feixe incidente de 

excitação, melhorando o limite de detecção para elementos traços. 

 

 

Figura 14: Esquema da geometria da técnica XRF (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

 

2.3 Fluorescência de Raios X aplicada ao Patrimônio Cultural 

As técnicas analíticas já citadas podem ser aplicadas em estudos do patrimônio 

cultural, com finalidade de fornecer informações para que a restauração e a conservação 

sejam realizadas de modo mais adequado possível. Embora a técnica de WDXRF seja a mais 

sofisticada e antiga, a técnica de EDXRF vem ganhando vários adeptos devido a sua 
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simplicidade, velocidade de informação, portabilidade e ao baixo custo, em comparação às 

demais técnicas.  

No campo das obras de arte, a técnica de fluorescência de raios X é utilizada para 

caracterização da composição de pigmentos, possibilitando a restauração da obra, a 

identificação do possível autor e a época de elaboração. Através da identificação da 

composição, é possível escolher as tintas adequadas para a restauração da obra. Além disso, o 

conhecimento da composição do pigmento permite estabelecer a procedência, idade e, 

consequentemente, a autenticidade de um quadro, ou seja, sendo conhecidas a cronologia e a 

utilização da maioria dos pigmentos, pode-se estabelecer uma idade aproximada de um 

artefato e das partes restauradas do mesmo, se existirem (CALZA et al., 2007). 

ROLDÁN et al. (2006) mostram estudos do surgimento do pigmento azul de cobalto 

usado nas cerâmicas valencianas no século XIV e sua progressão até os tempos modernos. O 

óxido de cobalto, presente em alguns pigmentos azuis, se tornou um pigmento importante na 

Península Ibérica, sendo amplamente utilizado nas produções das cerâmicas medievais de 

Valência. As análises com EDXRF foram realizadas em 73 fragmentos de cerâmica 

produzidas entre os séculos XIV e XX. Todas com pinturas em azul e diferentes tipologias, 

eram provenientes de Valência, Catalunha, Castellón e da antiga Pérsia (Irã). Após as medidas 

e análise dos dados, pode-se separar 4 grupos. O primeiro englobava 16 cerâmicas e possuía 

como elementos característicos o zinco e o cobalto.  As amostras desse grupo pertenciam aos 

séculos XIV e XV. O segundo, com o elemento chave manganês, possuía também o ferro, 

cobalto e níquel ou zinco, agrupando as amostras dos séculos XIV até XIX. O terceiro possuía 

amostras dos séculos XIV e XX, e pode ser definido com os elementos níquel e cobalto, 

apesar de também possuir ferro e cobre. O quarto grupo era constituído principalmente de 

cobalto, níquel e arsênio e todas as amostras pertenciam ao século XVI. 

Estudos de EDXRF realizados por RIZZO et al. (2007) em pinturas murais na Igreja 

da Paróquia Imaculada Conceição em São Paulo (Figura 15) permitiram a identificação dos 

pigmentos, bem como o restauro da obra pela remoção de sais insolúveis. 
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Figura 15: Detalhe de uma pintura mural que sofreu infiltração de água, apresentando descolamento e 

perda de camada pictórica, assim como eflorescência salina (RIZZO et al., 2007). 

 

Neste trabalho os autores utilizaram um sistema portátil de EDXRF e analisaram seis 

regiões de cores distintas na pintura sem infiltração, o que permitiu indicar a natureza de 

alguns pigmentos. Nos locais onde houve infiltração de água havia um material branco e 

extremamente duro sobre a camada pictórica que poderia ser algum tipo de sal aflorado, mas 

que era insolúvel em água. (RIZZO et al., 2007). 

Para identificação dos pigmentos de obras e análise da eficácia do tratamento de 

restauro, foram realizadas medidas não destrutivas in situ nas pinturas murais em bom estado, 

e nas pinturas com a presença da substância branca antes e depois do tratamento. A Tabela 2 

apresenta os elementos detectados em vários pontos da pintura mural encontrados na região 

sem infiltração. 

 

Tabela 2: Comparação entre os elementos medidos em vários pontos na parede sem infiltração  

(RIZZO et al., 2007). 

Ponto Elementos em ordem 

decrescente de área do fotopico 

A1-Ocre claro  Zn, Fe, Ti, Mn, Cr e S 

B1-Azul  Fe, Zn, Ca, Ti, K, Mn, S e Cr 

D1-Verde intenso  Ca, Zn, Ti, Fe, Mn, Cr, Co e S 

F1-Vermelho  Fe, Zn, Ca, Ti, Mn, S, Cr 

C1-Bege  Ca, Zn, Ti, Fe, K, Mn, Cr e S 

E1-Amarelo claro Zn, Ti, Ca, Mn, Cr, Fe e S 
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A partir dos dados foi possível realizar o restauro da pintura mural, permitindo 

concluir que o tratamento eliminou os íons de ferro, zinco, cálcio e titânio, trazidos para a 

superfície da camada pictórica pela água infiltrada, assim o enxofre absorvido na superfície 

foi devido à poluição. 

 

2.3.1 Fluorescência de raios X aplicada ao estudo de tijolos 

Em diversos estudos de bens imóveis do patrimônio cultural há a necessidade da 

caracterização das construções com o objetivo de identificar a sua composição química e 

assim obter informações fundamentais para a conservação e caracterização desses bens. 

A caracterização de tijolos antigos é uma tarefa complexa que requer um estudo 

cuidadoso. Os tijolos são considerados materiais de cerâmica vermelha, pois seu principal 

constituinte é a argila que, possuindo óxido de ferro, lhe dá a cor vermelha após a queima 

(BITENCOURT, 2004). Adicionando-se corantes, obtêm-se outras colorações. Os materiais 

de cerâmica vermelha podem ser vidrados (não só a superfície, mas todo o corpo do material) 

ou porosos. Podem ter ou não revestimentos, ou apresentar uma camada de acabamento de 

material cerâmico mais fino. 

Em alvenarias antigas, os materiais utilizados eram pedras ou tijolos cerâmicos, 

eventualmente reforçados com estrutura interna de madeira. O uso de argamassa, ou material 

ligante, entre as unidades dependia do tipo de alvenaria. Nas alvenarias antigas, os ligantes, de 

natureza muito pobre, como terra, argila (Figura 16), desempenhavam mais a função de 

preencher os espaços livres entre as unidades de alvenaria, criando boas condições para o seu 

assentamento (ROQUE, 2002).  
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Figura 16: Componentes da alvenaria de pedra: pedra, argamassa e vazios (BINDA et al., 1993). 

 

As alvenarias antigas têm uma diversificada constituição interna, dependente da época, 

dos costumes e do local de construção. São caracterizadas por uma grande irregularidade 

geométrica e falta de homogeneidade do material, resultado da diversidade de características 

físicas, mecânicas e geométricas dos materiais utilizados. As pedras utilizadas podem ser de 

diversas naturezas, formas e dimensões, regulares e irregulares, e podem apresentar-se unidas 

com terra, argila, substâncias orgânicas ou argamassas (ROQUE, 2002). 

As dimensões dos tijolos antigos foram variando com o tempo, conforme mostram os 

dados da Tabela 3, obtidos no trabalho de FERNANDES et al. (2003). 

 

Tabela 3: Evolução típica das dimensões dos tijolos (FERNANDES, et al., 2003). 

Século Dimensão  Formato 

Até o século V 

Comprimento: de 30 a 40 cm 

Largura: de 25 a 40 cm 

Espessura: de 4 a 6 cm 

Formas geralmente quadradas 

de diversas espessuras 

Século V até o XVIII 

Comprimento: de 25 a 35 cm 

Largura: de 10 a 20 cm 

Espessura: de 3 a 4-5 cm 

Diminuição das dimensões para 

formas mais regulares e de 

menor espessura 

Após século XVIII 

Comprimento: 22 cm 

Largura: 11 cm 

Espessura: 7 cm 

Medidas atuais para um tijolo 

de argila maciço de fácil 

manuseio 
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 Além da dimensão, outras características são importantes, tais como resistência à 

compressão e absorção de água. A resistência à compressão varia de acordo com a localização 

do tijolo em termos espaciais (interior / exterior das edificações) e estruturais (pilar, abóbadas, 

arcos, fornos...) ou da matéria-prima e do grau de cozedura. A absorção de água pode variar 

de 10 a 30%, melhorando com a evolução da fabricação dos tijolos. O tijolo ainda pode ser 

caracterizado em função da sua densidade e porosidade (FERNANDES et al., 2003). 

LYNCH (2009) apresenta em seu trabalho um desenvolvimento histórico da alvenaria 

de tijolos, relatando a construção em tijolo na Grã-Bretanha, desde 1485 até 1914. O primeiro 

tijolo por ele apresentado é o Tudor, produzido geralmente na obra, em pilhas cozidas com 

madeira, mato ou turfa por trabalhadores itinerantes. Nesta época, entre 1485 a 1603 

produziam-se tijolos de tamanho e forma irregulares, variando de cor. A argamassa continha 

frequentemente, além da areia grossa, partículas do combustível usado na sua produção.  

Ao final do século XVII e o princípio do século XVIII a fabricação de tijolos foi 

bastante melhorada, usando argila loteada, melhores moldes e cozedura mais uniformes que 

conduziam a uma maior consistência de formas e dimensões (LYNCH, 2009). 

A partir de meados do século XVIII o processo de fabricação, tal como muitos outros, 

tornou-se mecanizado, permitindo a utilização de maiores quantidades de argilas comprimidas 

em tijolos densos. Com os progressos nos transportes e nas comunicações, as olarias passaram 

a ficar cada vez mais distantes dos centros urbanos, os tijolos passaram a ser transportados 

para diferentes regiões, acabando com as tradicionais produções locais. 

Com relação ao Brasil, os tijolos mais antigos enquadram-se nos moldes europeus 

devido à colonização portuguesa, acrescida da influência holandesa na região nordeste.  No 

início, os tijolos foram importados, no entanto, com o assentamento de pessoas na nova terra 

surgiram as olarias de fabrico de tijolos. 

Diversos autores têm utilizado a técnica de fluorescência de raios X no estudo de 

tijolos. CALLIARI et al. (2001) caracterizam  tijolos romanos de 18 sítios arqueológicos de 

Veneza. Neste estudo, eles utilizaram um espectrômetro de fluorescência de raios X por 

energia dispersiva e observaram uma grande presença de cálcio e em menor quantidade de 

titânio, ferro, potássio e alumínio. 

FERNANDES et al. (2003) analisaram tijolos de Mosteiros de Pombeiro, Salzedas, 

São João de Tarouca, de São Martins de Tibães e da Igreja de Santo Cristo do Outeiro. Estes 

tijolos eram provenientes de diferentes séculos, conforme mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4: Amostras de tijolos antigos (FERNANDES et al., 2003). 

Monumento Época  Localidade 

Igreja de Santo Cristo do Outeiro (OU) Séc. XVII Outeiro (Bragança) 

Mosteiro de Pombeiro (PO) Séc. XII e XVI Pombeiro (Felgueiras) 

Mosteiro de Salzedas (SA) Séc. XII e XVIII Salzedas (Tarouca) 

Mosteiro de São João de Tarouca (TA) Séc. XII e XVIII S. João de Tarouca (Tarouca) 

Mosteiro de São Martinho de Tibães (TI) Séc. XVII Mire de Tibães (Braga) 

 

A determinação da composição química da massa constituinte destes tijolos foi 

efetuada por espectrometria de fluorescência de raios X. Os teores dos elementos Ba, Zr, Sr, 

Rb e Mn estão indicados em ppm (partes por milhão), conforme pode ser visto na  Tabela 5.  

 

Tabela 5: Composição química média dos tijolos (FERNANDES et al., 2003). 

 Ba Zr Sr Rb Mn 

OU 645,0 295,4 74,8 193,2 781,4 

PO 1405,0 496,4 249,2 339,6 646,6 

SA 391,8 170,4 143,4 338,4 360,6 

TA 631,2 215,4 111,4 228,8 462,0 

TI 828,2 563,8 150,8 326,6 453,0 

 

Estes mesmos autores verificam ainda que a composição química da massa dos tijolos 

tem uma base relativamente constante, que é composta de 55 a 60% de sílica (SiO2) e 25 a 

30% de óxido de alumínio (Al2O3). Por outro lado, as diferenças na proporção de óxido de 

ferro (Fe2O3) são elevadas. Outeiro (OU) possui cerca de 2 a 3 vezes mais ferro que os outros 

tijolos, enquanto que Salzedas (SA) é onde este elemento se encontra menos presente, 

refletindo-se na sua coloração mais clara. No caso de Salzedas, também se verifica uma maior 

quantidade de cálcio do que nas outras amostras. No entanto, é possível que esta percentagem 

elevada de cálcio decorra de uma contaminação devido à argamassa (FERNANDES et al., 

2003). 

Para complementação deste estudo outros métodos foram utilizados tais como: análise 

dimensional, ensaios de porosidade e de absorção de água por capilaridade e de sucção. Os 

resultados indicaram que os tijolos recentes de produção mais tradicional, possuíam 

densidades muito semelhantes aos tijolos antigos, mas com a taxa de porosidade e de absorção 

de água média é inferior (cerca  de 40%), indicando uma maior qualidade de fabrico. 
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Seguindo a mesma linha, SOPKO & MCEVOY (1991) utilizaram a técnica de 

fluorescência de raios X para determinar a composição química dos tijolos holandeses dos 

séculos XVII e XVIII provenientes de quatro sítios arqueológicos do Estado de Nova York, 

identificando a localização das fabricações da argila e possibilitando informações 

socioeconômicas da época de construção destes materiais. Os elementos constituintes dos 

tijolos que foram detectados em menor escala são ferro, rubídio estrôncio, ítrio e zircônio. 

Enquanto que, os elementos majoritários encontrados foram: alumínio, oxigênio, hidrogênio, 

silício, magnésio, cálcio, sódio e potássio. Os resultados da pesquisa mostraram que foi 

possível distinguir os diferentes tipos de argilas dos tijolos de acordo com o local de sua 

produção, contribuindo para uma documentação arqueológica. 

Pesquisas mais recentes, como as de GRUN (2007), ratificam a grande importância de 

conhecer e caracterizar as matérias-primas, com finalidade de buscar alternativas para 

melhorar a qualidade dos produtos obtidos, atendendo  as exigências do PBQP-H (Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat). Em seu trabalho GRUN (2007) 

caracteriza diferentes argilas utilizadas na fabricação de tijolos na região de Canelinha (Santa 

Catarina). Vários métodos foram utilizados para verificação das propriedades químicas, 

mecânicas e físicas, entre elas, a fluorescência de raios X por comprimento de onda, cujos 

resultados podem ser vistos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Composição química das argilas obtida por Fluorescência de Raios X (% massa) (GRUN, 2007). 

Argila SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO TiO2 MgO P2O5 

A 64,10 19,26 6,65 0,06 0,12 1,49 0,04 1,11 0,22 0,04 

B 40,50 25,80 19,55 0,06 0,06 0,44 0,08 1,37 0,22 0,04 

C 65,40 17,86 4,54 0,21 0,55 3,30 0,06 0,93 0,57 0,12 

D 64,30 18,70 4,94 0,19 0,49 3,24 0,06 0,94 0,61 0,11 

E 66,70 19,33 3,38 0,12 0,14 1,61 0,03 1,11 0,30 0,04 

F 62,40 17,75 6,79 0,38 0,66 2,78 0,22 1,0 1,42 0,09 

G 66,60 17,82 5,36 0,14 0,14 1,11 0,04 1,13 0,34 0,04 

 

Observa-se que dentre as amostras analisadas apenas a argila B apresenta um teor de 

sílica significativamente inferior às demais, o que, aliado aos baixos teores de Na2O e K2O, é 

indicativo de que esta argila apresenta elevado teor de argilomineral, e praticamente ausência 

de feldspatos. Esta argila apresenta também como diferencial o elevado teor de ferro que pode 
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estar presente em solução na estrutura dos argilominerais ou na forma de óxidos como 

hematita (Fe2O3) ou magnesita (MgCO3) (GRUN,2007). 

As demais amostras apresentam valores semelhantes de SiO2 na forma de quartzo e 

argilominerais, sendo que as argilas C e D podem ser consideradas como semelhantes em toda 

a composição, apresentando a possibilidade de presença de feldspatos, principalmente 

potássicos (GRUN, 2007). 

Este estudo tornou viável a formulação de misturas com qualidade, indicando que 

podem ser obtidos produtos cerâmicos com propriedades otimizadas, tornando possível a 

combinação dos benefícios de cada matéria-prima. 

Outros estudos aplicam a técnica de fluorescência de raios X por reflexão total 

(TXRF), como por exemplo, CIVICI (2006) que estudou pinturas fabricadas no século XVI e 

XVII.  Como conclusão de seu trabalho determinou as composições de cada pigmento, 

identificando os elementos chave de acordo com a época.  

O trabalho realizado por TAVARES et al. (2003) em oito edifícios de diferentes 

épocas e regiões de Lisboa, caracterizou as camadas de rebocos, barramentos e pinturas em 

edifícios históricos. Através da técnica -XRF, foi possível distinguir as diversas camadas 

constituintes do revestimento exterior de cada edifício e a respectiva composição, garantindo 

maior segurança técnica e científica às decisões tomadas pelos restauradores, possibilitando a 

conservação e restauro do mesmo. 

Dentre os edifícios estudados, os situados no Bairro do Castelo em Lisboa, foram os 

que apresentaram maior número de camadas de tinta, em média 8 a 11 camadas de espessuras 

muito finas, com cores que variavam do branco ao ocre claro e ao ocre escuro (avermelhado), 

sendo esta pintura sempre antecedida de um barramento branco. Os edifícios da região de 

Sintra, todos do séc. XIX, foram os que apresentaram revestimentos de pior qualidade. Apesar 

da má composição das camadas de revestimento estes foram os edifícios que apresentaram 

maior riqueza em relação às técnicas ornamentais de acabamento, nomeadamente o recurso às 

técnicas de fingidos (típicos do Romantismo e Ecletismo que marca a arquitetura da região). 

As últimas camadas de acabamento eram sempre constituídas por barramentos coloridos ou à 

cor natural (TAVARES et al., 2003). 

Cada uma das quatro técnicas apresentadas possui diferentes peculiaridades sobre a 

sua utilização.  A -XRF é mais indicada para elementos traços. Já a TXRF permite análise de 

amostras líquidas, sendo que ambas requerem maior sofisticação e gasto quando comparadas 

a EDXRF. A WDXRF é bem mais complexa e, devido ao seu sistema óptico, é uma técnica 

de alto custo quando comparada com a EDXRF. É por ser uma técnica não destrutível, de 
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fácil interpretação dos resultados, considerada a mais simples dentre os métodos de 

fluorescência, que permite uma portabilidade do sistema, e, apresenta uma maior 

compatibilidade com as amostras de tijolos em relação ao custo-benefício, que foi escolhida 

para o desenvolvimento desta dissertação, a técnica de fluorescência de raios X por dispersão 

de energia (EDXRF). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Sistema portátil de fluorescência de raios X 

Neste trabalho foi montado um sistema portátil de fluorescência de raios X por 

dispersão de energia (EDXRF). A escolha de desenvolver um sistema portátil de fluorescência 

de raios X foi com intuito de obter um equipamento versátil que permitisse caracterizar 

diversos tipos de amostras tais como tijolos, pinturas rupestres, que nem sempre são possíveis 

de transladar para o laboratório.  

O sistema é constituído de um tubo de raios X, um detector de Si - PIN, analisador 

multicanal, um amplificador e um computador para aquisição de dados.  O tubo de raios X 

utilizado é de fabricação MOXTEK, modelo 40 kV MAGNUM, que possui um alvo de 

tungstênio e um colimador com 0,16cm de diâmetro. Ele pesa 450 gramas, seu comprimento é 

de 5,53 cm e a largura de 2,86 cm, conforme pode ser visto no desenho esquemático da Figura 

17.  O tubo de raios X pode operar até 40 kV e 100 A. A Figura 18 mostra o tubo de raios X 

e o painel de controle no qual se ajusta os parâmetros de irradiação. 

 

 

Figura 17: Dimensões do tubo de raios X – Moxtek- 40kV Magnum 

(MOXTEK INC., 2008). 
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Figura 18: Controle e Tubo de Raios X de fabricação MOXTEK 

(MOXTEK INC., 2008). 

 

O detector utilizado é o XR-100CR, Si-PIN da AMPTEK. A área do detector é de 13 

mm
2
, com uma espessura de Silício de 300 m, a janela de berílio é de 12,5 m e a resolução 

de 204 eV para uma energia de 5,9 keV (AMPTEK INC., 2008a). A Figura 19 apresenta o 

detector e seu amplificador com a fonte de alimentação. 

 

Figura 19: Detector XR-100CR, Si-PIN da AMPTEK e seu amplificador com a fonte de alimentação 

(AMPTEK INC., 2008a) 

 

A saída do detector é acoplada ao analisador multicanal Pocket MCA 8000A, também 

de fabricação da AMPTEK, que possui dimensões de 165 x 71 x 20 mm e pesa 

aproximadamente 300 g. O multicanal, mostrado na Figura 20, permite o processamento 

digital de pulsos e aquisição dos dados em tempo real. 
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Figura 20: Multicanal MCA 8000A da AMPTEK (AMPTEK INC., 2008b).  

 

Para a montagem do sistema portátil de EDXRF, foi necessário inicialmente realizar 

um estudo sobre a geometria entre o detector, tubo de raios X e a amostra. A seguir será 

descrita a metodologia adotada. 

 

3.2 Estudo da Geometria entre detector, amostra e tubo de raios X 

Com a finalidade de obter a melhor geometria, de modo que a radiação característica a 

ser emitida pela amostra fosse registrada pelo detector com a máxima eficiência, o detector e 

o tubo de raios X foram colocados dentro de uma caixa. Para tanto, fixou-se à distância de 

posicionamento da amostra conforme a Figura 21 e, em seguida, foram realizadas medidas 

com diferentes ângulos entre o detector e o tubo de raios X, de modo a se obter o espectro de 

raios X característicos com a melhor resolução e máxima eficiência do detector. Todos esses 

estudos de geometria foram realizados utilizando-se como amostra uma placa de latão, 

constituída basicamente de cobre e zinco. O ângulo encontrado foi de 60º entre o detector e o 

tubo de raios X.  

 
 

 

Figura 21: Esquema de geometria entre detector, tubo de raios X e amostra. 
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Com intuito de melhorar as medidas, o ângulo entre o tubo de raios X e o detector foi 

mantido fixo, variando a distância entre o detector e a amostra. O melhor resultado foi obtido 

quando o detector foi aproximado o máximo possível da amostra. A distância medida da 

amostra ao detector foi de 2,0 cm. 

Após determinada a melhor condição de posicionamento do detector e do tubo de raios 

X, eles foram fixados à caixa metálica. Um sistema de posicionado constituído de uma vareta 

de alumínio foi confeccionado com objetivo de que no momento da realização das medidas, 

as amostras fossem sempre localizadas à mesma distância pré-definida de 2,0 cm do detector, 

permanecendo no ponto de coincidência dos eixos. 

Com intuito de evitar o múltiplo espalhamento e a produção de raios X característico 

dos elementos químicos constituintes nos materiais utilizados no arranjo experimental, foram 

confeccionados dois colimadores com diferentes diâmetros. Ambos os colimadores 

consistiam em um cilindro de alumínio cônico em suas extremidades, possuindo um diâmetro 

de 0,16 mm e 0,44 mm , respectivamente, para o tubo de raios X e detector. A Figura 22 

apresenta a geometria definida, com os instrumentos fixados na caixa metálica, a vareta de 

posicionamento da amostra e dois colimadores fabricados em alumínio. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 22: Imagens do Equipamento portátil de EDXRF desenvolvido para este estudo. (a) Vista dos 

constituintes; (b) Equipamento portátil de EDXRF aberto – DEN/UFPE; (c) Detalhes do sistema portátil 

de EDXRF – DEN/UFPE. 
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3.3 Calibração do Sistema portátil de Fluorescência de raios X 

Com o sistema portátil de fluorescência de raios X montado, foi realizada sua 

calibração para obter a relação entre o fotopico e a energia de radiação. Para isso, o espectro 

de fluorescência de raios X de chapas metálicas de composição conhecida foi obtido 

utilizando o tubo de raios X operando com uma tensão de 30 kV e corrente de 5 uA e um 

tempo de excitação de 240 s. Os elementos metálicos analisados foram: cádmio, cobre, 

chumbo, ferro, estanho e zinco. A Figura 23 mostra os espectros de fluorescência de raios X 

obtidos. 
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Figura 23: Espectros de fluorescência de raios X das placas metálicas (a) Ferro; (b) Cádmio; (c) Cobre; 

(d) Chumbo; (e) Zinco; (f) Estanho. 

 

Os espectros dos raios X característicos obtidos foram analisados com o programa 

AXIL (Analysis of X-Ray spectra by Iterative Least-squares fitting). Este programa é um 

pacote do software QXAS (Quantitative X-Ray Analysis System), desenvolvido pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) para análise de espectros de raios X. Através do 

AXIL foi possível determinar os picos sobrepostos, proporcionando uma melhor análise dos 

dados. A partir das energias correspondentes às linhas K, K e Lque são tabeladas (EG&G 

ORTEC,1980) e mostradas naTabela 7,  foi possível relacionar o valor do canal do fotopico 

de cada espectro com a energia dos raios X característicos.  

 

Tabela 7: Elementos com suas respectivas relações de energia/canal (EG&G ORTEC, 1980). 

Elemento Linha Energia  

(keV) 

Canal 

Cádmio (Cd) Lα 3,133 329 

Estanho (Sn) Lα 3,443 363 

Ferro (Fe) Kα 6,398 659 

Ferro (Fe) Kβ 7,057 724 

Cobre (Cu) Kα 8,040 825 

Cobre (Cu) Kβ 8,904 914 

Zinco (Zn) Kα 8,630 886 

Zinco (Zn) Kβ 9,570 979 

Chumbo (Pb) Lα 10,550 1078 

Chumbo (Pb) Lβ 12,612 1282 

Chumbo (Pb) Lγ 14,762 1497 
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A Figura 24 mostra a curva de calibração do equipamento. Pelos dados observa-se a 

linearidade entre o valor da energia da radiação e o canal do analisador multicanal. 

 

 
Figura 24: Curva de Calibração do Sistema portátil de EDXRF móvel (DEN/UFPE). 

 

 Devido à geometria entre a amostra e o detector e o fato de não existir vácuo nesta 

região, fótons com energias inferiores a 2,0 keV não são detectados, pois são absorvidos na 

camada de ar entre a amostra e o detector ou na própria janela do detector. Portanto os 

elementos de número atômico baixo que emitem raios X característicos de energia inferior a 

2,0 keV não são detectados pelo sistema. 

 Com o sistema portátil devidamente calibrado foi possível fazer as medidas de 

fluorescência de raios X por dispersão de energia em amostras de tijolos coletados, avaliando, 

assim, a aplicação da técnica no Patrimônio Cultural. 

 

3.4  Caracterização das amostras de tijolos 

Neste estudo foram analisados 22 tijolos, sendo que 7 eram da região de Igarassu, 2 do 

Forte do Brum, em Recife, e 13 do sítio arqueológico no Alto da Sé, em Olinda. A seguir 

serão discutidos os detalhes dos tijolos. 

3.4.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum 

O grupo de 9 tijolos é constituído de tijolos brasileiros e holandeses, encontrados em 

sítios históricos do Estado de Pernambuco. Destes, dois são do século XVII e foram coletados 

no Forte do Brum (Recife), um do século XVIII coletado no Convento Santo Antônio em 
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Igarassu e seis foram coletados na Casa da Câmara e Cadeia, em Igarassu, sendo um deles do 

século XX e os outros cinco do século XIX.  

Existe conhecimento da existência de três Casas da Câmara e Cadeia de Igarassu. A 

primeira foi construída provavelmente entre os anos de 1560 e 1564 em alvenaria de pedra e, 

ou, tijolos e foi destruída pelos holandeses em 1632 (BARRETO, 1947). No início do século 

XVIII foi construída em outro local uma nova Casa da Câmara e Cadeia que por falta de 

manutenção acabou sendo abandonada e demolida no início do século XIX. 

Entre 1826 e 1845 as sessões da câmara e as detenções foram realizadas em diversos 

edifícios. Em 1876 foi construído um novo prédio, em frente à antiga localização do prédio da 

Casa da Câmara e Cadeia, que foi utilizado até 1935 quando então passou a servir como 

residência de diversas autoridades instaladas no município (ARAUJO, 2003). Até está data 

não havia registro de novas alterações, e somente, a partir da década de 50 do século XX 

foram promovidas grandes reformas, que transformaram sucessivamente o edifício em 

residência do prefeito, biblioteca pública, galeria de restauração e finalmente fórum da cidade. 

Atualmente o edifício se encontra abandonado, conforme se observa na Figura 25 que mostra 

fotos da terceira Casa da Câmara e Cadeia desde a década de XX até o ano de 2006. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 25: Fotografia da terceira Casa da Câmara e Cadeia de Igarassu (a) década de 20 ou 30 (b) 

década de 70 do século XX (c) ano de 2006 (ARAUJO, 2009). 
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As características visuais dos seis tijolos coletados na terceira Casa da Câmara e 

Cadeia estão apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Amostras de tijolos provenientes da Casa da Câmara e Cadeia de Igarassu. 

Foto do Tijolo Dimensão Características 

 

Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 01 

Século XIX 

Largura: 11,0 cm 

Espessura: 4,0 cm 

Comprimento: 22,0 cm 

Cor bege clara, pasta uniforme e 

fina. 

Aspecto de bom cozimento, 

provavelmente produzido 

manualmente.  

Apresenta superfície desgastada 

denotando o provável uso como 

tijoleira. 

 

 

Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 02 

Século XIX 

Largura: 18,0 cm 

Espessura: 7,0 cm 

Comprimento: 37,0 cm 

Cor bege clara, pasta com 

pedregulhos e vazios. 

Aspecto de bom cozimento, 

provavelmente produzido 

manualmente. 

Apresenta superfície e forma 

irregulares.  

Encontrado nas paredes 

estruturais. 

 

 

Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 03 

Século XX 

Largura: 10,0 cm 

Espessura: 6,5 cm 

Comprimento: 24,0 cm 

Cor vermelha, pasta fina.  

Aspecto de bom cozimento, 

provavelmente produzido por 

máquinas Industriais. Apresenta 

bom acabamento com quinas 

aprumadas e bem definidas. 

Possui marcas radiais na sua 

superfície indicando o uso de 

equipamento. 

 Encontrado em uma parte 

divisória do pavimento térreo. 

 

Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 04 

Século XIX 

Largura: 17,0 cm 

Espessura: 7,0 cm 

Comprimento: 33,0 cm 

Cor bege, pasta com 

pedregulhos e vazios. 

Aspecto de cozimento médio, 

provavelmente produzido 

manualmente. Apresenta 

superfície e forma irregulares. 

Com marcas para facilitar o seu 

corte como tijolo de tapamento. 

Encontrado em uma parede 

divisória do térreo.  
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Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 05 

Século XIX 

Largura: 17,0 cm 

Espessura: 7,0 cm 

Comprimento: 33,0 cm 

Semelhante ao Nº 04, porém 

sem a marca de corte. 

 

Tijolo da Casa da Câmara e 

Cadeia Nº 06 

Século XIX 

Largura: 16,0 cm 

Espessura: 5,5 cm 

Comprimento: 33,0 cm 

Cor bege-rosa. 

Aspecto de bom cozimento, 

provavelmente produzido 

manualmente.  

Apresenta superfície e formas 

irregulares, provavelmente 

utilizado nos arcos de descarga. 

 

 

 

A grande variedade destes tipos de tijolos, não é decorrente apenas das sucessivas 

intervenções pelas quais o edifício passou, mas, também, da ausência de padronização na sua 

fabricação. É importante ressaltar que a presença de pedregulhos e de porosidades 

encontradas é característica de tijolos brasileiros do século XIX.  

De fato, os tijolos brasileiros mais antigos foram importados da Europa. No entanto, 

com o assentamento de pessoas na nova terra, surgiram olarias de fabrico de tijolos. Neste 

período, não havia mão-de-obra especializada, assim, utilizavam-se a mão-de-obra escrava, de 

modo que os tijolos das primeiras décadas do século XIX apresentaram-se geralmente mal 

cozidos e porosos e de dimensões avantajadas. Não raro observam-se pedregulhos e matéria 

orgânica no interior de sua massa. Por outro lado, tijolos encontrados nos sítios mais antigos 

(antes do século XIX), afora diferenças em suas dimensões, apresentam-se como produtos 

mais sofisticados. Podem ser caracterizados por cozimento mais uniforme e um tratamento 

cuidadoso da pasta e da argila empregada, possuindo, consequentemente, uma aparência 

homogênea e melhor resistência (ARAUJO, 2003). 

Em outro sítio de Igarassu foi coletado mais um tijolo do Convento de Santo Antonio 

da Capela dos Terceiros, medindo 18,7 cm de largura, 6,5 cm de espessura e 37,0 cm de 

comprimento. Este tijolo apresenta uma coloração mais escura e maiores dimensões do que os 

demais tijolos coletados em Igarassu. 

No caso dos tijolos do Forte do Brum, foram analisados 2 tijolos pertencentes ao 

período holandês e denominados de Yellowbrick e Redbrick. O primeiro possui as seguintes 
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dimensões 7,8 cm de largura, 4,0 cm de espessura e 14,5 cm de comprimento e coloração 

amarela. O segundo tem 8,0 cm de largura, 3,5 cm de espessura e 17,0 cm de comprimento e 

coloração vermelho escuro. Estes tijolos apresentam pequenas dimensões quando comparados 

aos outros tijolos e similares aos encontrados na literatura (SOPKO, 1991) e produzidos pelos 

holandeses. A Figura 26 mostra a foto dos tijolos considerados holandeses e do Convento 

Santo Antônio. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 26: Tijolos (a) Yellowbrick (b) Redbrick e (c) do Convento de Santo Antonio 

 

3.4.2 Tijolos de Olinda 

O segundo grupo de tijolos analisados é composto por 13 tijolos retirados de uma 

recente investigação Arqueológica do Alto da Sé, em Olinda (PE) da cidade antiga do período 

de Duarte Coelho. Tais escavações foram distribuídas em seis áreas de uma faixa urbana que 

se estende do pátio da igreja da Sé até as proximidades da Igreja da Misericórdia. Neste sítio 

foram encontrados vários trechos de vias públicas, fundações, paredes de habitações e 

estruturas que podem ser muros de contenção ou muralhas. O sítio foi dividido em 6 áreas, 

como é apresentado na Figura 27.  
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Figura 27: Mapa do sítio arqueológico do Alto da Sé em Olinda: Área 1 – Em frente ao Museu de Artes 

Sacras de PE ; Área 2 – Em frente ao Largo da Misericórdia; Área 3 – Em frente à igreja da Sé. 

 

Os tijolos coletados foram retirados das áreas localizadas em frente ao Museu de Artes 

Sacras de Pernambuco (área 1), em frente ao Largo da Misericórdia (área 2) e em frente à 

igreja da Sé (área 3). A Figura 28(a) mostra uma rua calçada que estava soterrada e foi 

descoberta durante as escavações na área 1 do sítio arqueológico. Na Figura 28(b), observa-se 

a coleta de um tijolo, cuja função era de tijoleira (piso), proveniente das ruínas de uma casa 

localizada na área 1. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 28: Fotografias da área 1: (a) Rua calçada; (b) Retirada de um tijolo do piso. 
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A Tabela 9 apresenta uma breve descrição dos tijolos coletados. 

 

Tabela 9: Amostras de tijolos coletados no Alto da Sé em Olinda 

Acrônimo 
 

Dimensões Característica 

B01 

Área 1 
 

Largura: 16,0 cm 

Espessura: 3,0 cm 

Comprimento: 30,0 cm 

Cor salmão e pasta uniforme. 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma regular, 

provavelmente utilizado 

como tijoleira (piso). 

B03 

Área 1 

 

Irregular 

Cor amarela.  

Apresenta forma irregular. 

Coletado de uma alvenaria 

irregular de pedra (muralha). 

B05 

Área 3 

 

Largura: 16,0 cm  

Espessura: 3,0 cm 

Comprimento: 30,0 cm 

Cor salmão e pasta uniforme. 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma regular, 

provavelmente utilizado 

como tijoleira (piso). 

B07 

Área 3  
 

Largura: 11,0 cm 

Espessura:  5,0 cm 

Comprimento: 30,5 cm 

Cor salmão escuro e pasta 

uniforme. 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma irregular e 

função de alvenaria, 

constituindo a parede 

divisória. 

B08 

Área 3 
 

Largura: 13,0 cm  

 Espessura: 3,0 cm 

Cor salmão e pasta não 

uniforme (com pedregulho). 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma e função de 

piso. 

B09 

Área 3 

 

Largura: 13,0 cm   

 Espessura: 6,0 cm 

Cor salmão e pasta não 

uniforme (com pedregulho). 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma fragmentada 

e função de alvenaria. 

B10 

Área 3 

 

Largura: 18,0 cm  

 Espessura: 5,0 cm 

Cor salmão pasta uniforme. 

 Aspecto de bom cozimento 

Apresenta forma fragmentada 

e função de alvenaria. 
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B13 

Área 3 

 

Largura: 15,0 cm    

Espessura: 6,0 cm 

Cor salmão e pasta uniforme. 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma fragmentada 

e função de alvenaria. 

B16 

Área 2 

 

Largura:25,0 cm 

Espessura:  10,0 cm 

Comprimento: 46,0 cm 

Cor salmão, pasta não 

uniforme (com pedregulho). 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma regular e 

função de alvenaria, 

constituindo a parede 

externa. Em relação aos 

outros tijolos é imensamente 

pesado, com 17kg. 

B20 

Área 2 

 

Largura: 7,0 cm    

Espessura: 13,0 cm 

Comprimento: 22,0 cm  

Cor salmão claro, pasta não 
uniforme (com pedregulho). 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma irregular  

e função de alvenaria, 

constituindo a parede 

externa. 

B23 

Área 2 

 

Largura: 16,0 cm    

Espessura: 6,0 cm 

Cor salmão claro e pasta não 

uniforme (com pedregulho). 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma 

fragmentada, e função de 

alvenaria, constituindo a 

parede externa. 

B24 

Área 2 

 

 

Largura: 16,0 cm   

 Espessura: 6,0 cm 

Cor salmão e pasta uniforme. 

Aspecto de bom cozimento 

Apresenta forma fragmentada 

e função de alvenaria, 

constituindo a parede 

divisória. 

B26 

Área 2 

 

Largura: 15,0 cm    

Espessura: 6,0 cm 

Cor salmão e pasta uniforme. 

Aspecto de bom cozimento. 

Apresenta forma fragmentada 

e função de alvenaria, 

constituindo a parede 

externa. 

 

 

Todos os tijolos coletados são típicos do Período Colonial, e certamente foram 

moldados em formas simples de madeira e cozidos em fornos intermitentes rústicos (fornos 
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de meda). Além disso, não seguem qualquer norma ou padrão, não possuem marcas de seus 

fabricantes, variam em tamanho e forma, apresentam pasta grosseiramente trabalhada e 

deformações, isto é, suas superfícies não são planas. 

 

3.5 Medidas de fluorescência de raios X nos tijolos coletados 

Primeiramente os tijolos foram lavados com água visando retirar a enorme quantidade 

de poeira e incrustações superficiais. Como se encontravam com muitos fungos e líquens 

agregados, uma pequena escovação também foi realizada. Após autorização, pequenos cortes 

foram realizados, de modo a ter acesso à superfície interna dos tijolos. Com os fragmentos 

obtidos de cada um foram realizadas diferentes técnicas de análises complementares.  

A fluorescência de raios X foi efetuada no centro da superfície cortada do tijolo, onde 

quatro pontos distintos foram medidos. Na parte externa do tijolo também foi realizada um 

ponto de medida. Observou-se que devido ao intemperismo, esta medida, realizada na 

superfície dos tijolos, apresentava uma dispersão muito grande em relação aos outros quatro 

pontos de medida e por isso foi descartada. 

A Figura 29 mostra fotos da localização de um ponto interno de quatro tijolos distintos 

onde foi realizada uma medida.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 29: Fotos das medidas de EDXRF realizadas na parte interna dos tijolos (a)  YellowBrick (Forte do 

Brum). (b) Casa da Câmara e Cadeia nº 06 (Igarassu); (c) B07 (Olinda); (d) B23 (Olinda). 
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3.6  Técnicas complementares de caracterização 

Com os fragmentos obtidos dos tijolos foi possível a aplicação de outras técnicas 

analíticas de caracterização. Abaixo segue uma breve descrição das técnicas utilizadas. 

 

3.6.1 Difração de raios X  

Para análise de difração de raios X (DRX) foi cortada uma lâmina de 6x4 cm
2
 de área 

e 5 mm  de espessura de cada tijolo. Posteriormente cada lâmina foi cominuída utilizando um 

pistilo e almofariz de ágata, para evitar contaminação. Em seguida, as amostras foram 

peneiradas para obter-se a granulometria de trabalho entre 100 (150 m) e 200 mesh (75 m).  

Os tijolos de Igarassu foram analisados utilizando um difratômetro SHIMADZU, 

modelo XRD-6000, com radiação de CuK ( = 1.541874 Å), com um intervalo de varredura 

de 2º a 65º (2) e com velocidade do goniômetro de 2º/min. As medidas de difração foram 

realizadas utilizando uma tensão de 40 kV e corrente de 20 mA.   

Os tijolos de Olinda foram analisados com um difratômetro de raios X da RIGAKU, 

modelo D/MAX 2200, também com radiação de CuK, tensão de 40 kV e corrente de 20 mA, 

intervalo de varredura entre 10º e 90º (2) e velocidade do goniômetro de 2º/min.  

Depois de obtidos os difratogramas, foram identificadas as fases minerais nos 

respectivos difratogramas com base nos padrões difratométricos da Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD). 

 

 

3.6.2 Analises termo-diferencial e termogravimétrica  

Os ensaios de análise termo-diferencial (ATD), e termogravimétrica (ATG) foram 

realizados utilizando-se aproximadamente 10,0 g de cada amostra em um instrumento de 

análise térmica simultânea da BP Engenharia, modelo RB-3000-20. A unidade para análise 

termo-diferencial do equipamento é constituída por um bloco confeccionado em níquel com 

três câmaras de ensaio, sendo duas preenchidas com material inerte de comparação e uma 

destina-se ao material a ser analisado. Os acidentes térmicos que diferenciam as duas 

amostras são apresentados em um gráfico. A unidade para análise termogravimétrica é 
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constituída essencialmente por uma balança eletrônica, funcionando pelo princípio de zero 

constante, possui tara automática e sensibilidade de 0,01 g.  

A unidade para ATG, bem como a ATD é composta de um forno tubular com núcleo 

de alumina, o sistema de aquecimento é feito por resistência metálica solidária a concreto 

refratário e isolamento térmico em fibra cerâmica. Todas as amostras formam cominuídas e 

peneiradas para obter uma granulometria menor que 200 mesh (75 m). Posteriormente as 

amostras foram colocadas em um cadinho de níquel e aquecidas desde a temperatura ambiente 

até 1000°C, com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Fluorescência de raios X   

 

4.1.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum 

 

Os resultados das análises de fluorescência de raios X em quatro pontos da parte 

interna dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum estão apresentados na Figura 30. Com base na 

curva de calibração foi possível identificar as energias correspondentes aos fotopicos.  

A partir dos espectros e dos dados tabelados das energias dos raios X característicos     

da linha K(EG&G ORTEC, 1980) foi possível identificar os elementos presentes nas amostras 

analisadas, que estão identificados nos espectros de fluorescência de raios X. Nos espectros 

também aparecem os fotopicos correspondentes as linhas L do tungstênio (W), as quais 

correspondem à radiação proveniente do anodo do tubo de raios X. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 



61 

 

  

 

(i) 

Figura 30: Espectros de fluorescência de raios X obtidos em um ponto de medida nos tijolos de Igarassu. 

 

Os espectros foram analisados utilizando-se o programa AXIL e, então, foram 

determinadas as áreas de cada fotopico através do software AXIL. Nas Tabelas 10 e 11 são 

apresentados os valores médios das áreas dos picos, resultantes de quatro medidas de 

fluorescência de raios X nos tijolos e seus respectivos coeficientes de variação. O coeficiente 

de variação foi calculado utilizando a seguinte equação: 

𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 (%) =
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜  𝑝𝑎𝑑𝑟 ã𝑜

𝑋 
× 100    (21) 

A Figura 31 mostra o histograma correspondente dos dados apresentados nas tabelas. 

Observa-se que em todos os tijolos foram encontrados os seguintes elementos: potássio (K), 

cálcio (Ca), titânio (Ti), Cromo (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), estrôncio (Sr) e zircônio 

(Zr). O elemento químico rubídio (Rb) foi detectado apenas nos tijolos Redbrick, Yellowbrick 

e o do Convento Santo Antonio, enquanto que o Ítrio (Y) apareceu apenas no tijolo da Casa 

da Câmara e Cadeia de Igarassu nº 03. 

Observa-se também que em todos os tijolos o teor de ferro é elevado, sendo que os 

menores valores das áreas dos fotopicos das linhas K do ferro foram encontrados nos tijolos 

da Casa da Câmara e Cadeia do século XIX. Analisando-se o tijolo Yellowbrick, nota-se que 

o teor de cálcio é superior quando comparado aos outros tijolos. Trabalhos de SOPKO & 

MCEVOY (1991) ao analisarem tijolos holandeses provenientes de quatro sítios históricos de 

Nova York mostraram também a presença de ferro, rubídio, estrôncio, zircônio e ítrio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Valores médios das áreas  dos picos dos elementos químicos constituintes nos tijolos, obtidos com 30 min de medida. 

Elemento 

químico 

Energia 

K 

(keV) 

Tijolo 

Redbrick 

Coef. de 

variação 

(%) 

Tijolo 

Yellowbrick 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo 

do 

Conv. 

Santo 

Antonio 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo da 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia  

nº 01 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo da 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia  

nº 02 

Coef. de 

variação 

 (%) 

K 3,312 6023 1,8 7103 1,7 5274 2,1 3749 2,2 924 5,9 

Ca 3,690 3228 3,4 49800 0,98 4054 3,3 732 8,9 1811 4,3 

Ti 4,538 6774 1,5 6184 1,7 11837 1,1 5358 1,6 10592 1,1 

Cr 5,411 617 10 587 11 425 15 759 7,1 321 17 

Mn 5,894 3333 2,5 3654 2,4 5784 1,8 1552 4,2 1035 6,1 

Fe 5,8940 208595 0,22 206814 0,22 262864 0,2 162828 0,25 112325 0,31 

Rb 13,373 632 8,6 594 8,8 489 10 NI* NI* NI* NI* 

Sr 14,140 507 10 1186 4,9 749 6,7 243 19 571 9,4 

Y 14,931 NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

Zr 15,744 778 7,3 741 7,6 706 7,2 1229 4,7 3157 2,5 

* NI – Não Identificado. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Valores médios das áreas dos picos dos elementos químicos constituintes nos tijolos, obtidos com 30 min de medida. 

Elemento 

químico 

Energia 

K 

(keV) 

Tijolo da Casa 

da Câmara e 

Cadeia nº 03 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo da 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia nº 04 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo da 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia nº 05 

Coef. de 

variação 

 (%) 

Tijolo da Casa 

da Câmara e 

Cadeia nº 06 

Coef. de 

variação 

 (%) 

K 3,312 3239 2,4 1215 4,9 1032 4,8 1034 2,6 

Ca 3,690 782 10 3019 3,3 5141 2,1 5143 4,9 

Ti 4,538 18846 0,81 12371 1,0 12379 0,99 12380 0,95 

Cr 5,411 747 9,1 353 15 243 20,1 244 7,0 

Mn 5,894 3086 2,8 971 6,2 686 8,0 686 4,4 

Fe 5,8940 265255 0,22 67746 0,40 55552 0,44 55551 0,32 

Rb 13,373 NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

Sr 14,140 345 13 1289 5,1 707 7,2 707 6,8 

Y 14,931 325 14 NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

Zr 15,744 1927 3,3 3710 2,4 3903 2,0 3902 3,5 

* NI – Não Identificado. 
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Figura 31: Histograma representativo das áreas dos elementos constituintes dos tijolos. 

  

A partir dos dados dos espectros e utilizando o programa “The Unscramble” v9.2. da 

CAMO PROCESS, foi realizada a análise de componentes principais (ACP). A ACP é um 

método estatístico de análise multivariada, que procura identificar os comportamentos 

semelhantes e distintos entre amostras. A informação relativa ao conjunto de dados originais é 

sintetizada nos gráficos de scores e loadings. Através do gráfico de loadings é possível 

identificar as variáveis que são responsáveis pelos agrupamentos, enquanto o gráfico do 

scores fornece informações sobre as amostras (MARENGO et al., 2005). 

Com intuito de avaliar as possíveis semelhanças e diferenças entre as amostras foi 

aplicada a análise por componentes principais nos espectros obtidos por fluorescência de raios 

X. Inicialmente, foi realizado um pré-processamento nos dados, normalizando-os e aplicando 

uma correção de linha de base. A normalização tem a finalidade de aproximar todos os dados 

à mesma escala, enquanto que a transformação baseline é utilizada para corrigir o efeito de 

linha de base dos espectros das amostras.  Então a análise de componentes principais foi 

aplicada utilizando as contagens obtidas para todo o espectro, ou seja, utilizando 2048 canais 

como variáveis. Os resultados obtidos para os tijolos  do Forte do Brum, Convento Santo 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Cr
Mn

Rb
Sr

Y
Zr

K
Ca

Ti
Fe

Á
re

a 
d

o
 f

o
to

p
ic

o
 (

u
.a

.)

Redbrick Yellowbrick Casa da Câmara e Cadeia nº 01

Casa da Câmara e Cadeia nº 02 Convento Santo Antônio Casa da Câmara e Cadeia nº 03

Casa da Câmara e Cadeia nº 04 Casa da Câmara e Cadeia nº 05 Casa da Câmara e Cadeia nº 06



65 

 

  

Antônio e Casa de Câmara e Cadeia estão apresentados na Figura 32. As coordenadas CP1 e 

CP3 representam a influência positiva das variáveis ferro (Fe) e cálcio (Ca), respectivamente. 

 

 

Figura 32: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum obtidos por ACP. 

 

Os resultados mostram o agrupamento dos tijolos de acordo com o século de origem. 

Observa-se que os tijolos holandeses, junto com os do Convento Santo Antônio e da Casa da 

Câmara e Cadeia nº 03 (século XX) encontram-se no eixo positivo de CP1, indicando uma 

presença mais elevada de ferro, o que já foi constatado anteriormente na Figura 31.  O tijolo 

da Casa da Câmara e Cadeia de Igarassu nº03 (século XX) encontra-se mais deslocado no 

eixo superior, em relação a CP2, indicando que possui maior teor de cálcio em relação aos 

demais.  

Mesmo conseguindo separar os tijolos por século, a grande quantidade de ferro 

presente em todas as amostras predomina na avaliação dos dados. Com a finalidade de avaliar 

a influência dos elementos traços, foi realizada a mesma análise de componentes principais, 

mas considerando apenas as informações do espectro correspondentes à faixa de energia entre 

13 keV e 18 keV. Novamente, observa-se na Figura 33 a formação de agrupamentos de 

acordo com o século aos quais os tijolos pertencem. 
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Figura 33: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum correspondentes a faixa 

de energia entre 13 keV e 18 keV obtidos por ACP. 

 

A CP1 é basicamente influenciada positivamente pelo elemento químico zircônio, ou 

seja, os pontos mais a direita do eixo da abscissa, que representam todos os tijolos do século 

XIX, possuem maior quantidade deste elemento. Observa-se também que os tijolos 

Holandeses (século XVII), bem como o do Convento Santo Antonio (século XVIII) são os 

que possuem menor teor desse elemento. 

A segunda componente CP2 é representada positivamente pelo elemento estrôncio. É 

interessante observar que apesar das várias reformas sofridas na casa da Câmara e Cadeia de 

Igarassu, os 6 tijolos analisados apresentaram respostas similares em termos do zircônio e 

estrôncio, indicando que provavelmente foram produzidos com a mesma composição de 

argila. O tijolo do século XX (Casa da Câmara e Cadeia nº03), deste mesmo edifício, ficou 

separado dos demais, indicando diferente procedência do material utilizado na massa 

cerâmica. 

Por outro lado, observa-se que, nos tijolos holandeses, o teor de zircônio é muito 

menor que o encontrado nos tijolos da Casa da Câmara e Cadeia. E a comparação entre os 

dois tijolos holandeses mostra o teor de estrôncio presente no Yellowbrick é maior do que no 

Redbrick, indicando que apesar dos dois tijolos serem de origem holandesa, eles foram 

fabricados com diferentes argilas. 
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4.1.2 Tijolos de Olinda 

 

Os espectros de cada tipo de tijolo são apresentados na Figura 34, onde estão indicadas 

as linhas K dos elementos químicos constituintes e as linhas L do tungstênio (W) proveniente 

do anodo do tubo de raios X.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 
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(e) 

 

 
(f) 

 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

 
(j) 
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(l) 

 
(m) 

 

(n) 

Figura 34: Espectros de fluorescência de raios X das amostras de tijolos de Olinda: (a) B01; (b) B03; 

 (c) B05;  (d) B07; (e) B08; (f) B09; (g) B10; (h) B13; (i) B16; (j) B20; (l) B23; (m) B24; (n) B26; 

 

Nas Tabelas 12, 13 e 14 são apresentados os valores médios das áreas dos picos dos 

elementos químicos constituintes dos tijolos obtidos nas medidas de fluorescência de raios X 

durante 30 minutos. A Figura 35 mostra o histograma correspondente dos resultados obtidos 

por XRF. 

Observa-se que os elementos encontrados são praticamente os mesmos detectados nos 

tijolos de Igarassu e Forte do Brum. A diferença encontra-se na completa ausência de ítrio e 

na presença de rubídio em todos os tijolos. 

Nota-se que os tijolos B07 e B09 apresentam um teor de ferro bem mais elevado em 

relação aos demais, inclusive mais do que os tijolos do grupo Igarassu e Forte do Brum.  

Observa-se também que diferentemente do grupo anterior, a maioria destes tijolos apresentam 

uma quantidade de cálcio inferior à de potássio.  



 

 

 

 

 

Tabela 12: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B1, B3, B5, B7 e B8. 

Elemento 

químico 

Energia 

(keV) 
B1 

Coef. de 

variação 

(%) 

B3 

Coef. de 

variação 

(%) 

B5 

Coef. de 

variação 

(%) 

B7 

Coef. de 

variação 

(%) 

B8 

Coef. de 

variação 

(%) 

K 3,313 8338 1,3 14098 0,10 5734 1,6 7433 1,4 8047 1,3 

Ca 3,691 971 8,2 73035 0,04 6483 1,9 1700 5,3 4399 2,4 

Ti 4,509 7660 1,4 2860 0,37 8443 1,3 8298 1,4 6817 1,4 

Cr 5,412 408 15 NI* NI* 550 10 674 9,3 481 11 

Mn 5,895 2556 3,1 2612 0,40 4894 1,8 3766 2,3 1926 3,6 

Fe 6,399 252950 0,20 93322 0,02 105328 0,47 360997 0,17 168183 0,25 

Rb 13,375 394 13 502 1,7 485 10 542 9,2 645 7,4 

Sr 14,142 424 11 698 1,2 1006 5,2 517 8,7 656 6,9 

Zr 15,746 1687 3,6 1335 0,68 873 5,8 1204 4,5 1417 3,8 

*NI -  Não Identificado. 

Tabela 13: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B9, B10, B13, B16 e B20. 

Elemento 

químico 

Energia 

(keV) 
B9 

Coef. de 

variação 

(%) 

B10 

Coef. de 

variação 

(%) 

B13 

Coef. de 

variação 

(%) 

B16 

Coef. de 

variação 

(%) 

B20 

Coef. de 

variação  

(%) 

K 3,313 7356 1,4 6678 1,3 8643 1,2 9036 1,2 6011 1,5 

Ca 3,691 1658 5,4 1119 6,4 736 10 NI* NI* 1758 4,8 

Ti 4,509 7515 1,4 6988 1,4 7200 1,4 4524 1,8 6208 1,6 

Cr 5,412 678 9,1 487 10 506 12 437 12 602 9,7 

Mn 5,895 4349 2,0 1467 4,3 1552 4,4 1574 4,0 2367 3,1 

Fe 6,399 344003 0,17 144506 0,26 143463 0,27 99240 0,36 107037 0,42 

Rb 13,375 496 10 654 7,5 636 8,0 607 7,8 564 9,0 

Sr 14,142 553 8,3 759 6,3 729 6,8 739 6,4 692 7,2 

Zr 15,746 1178 4,6 2306 2,8 2013 3,1 1500 3,8 2160 3,0 

*NI -  Não Identificado. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Valores médios das áreas dos picos K dos elementos detectados nas medidas durante um tempo de 30 minutos nos tijolos B23, B24 e B26. 

Elemento 

químico 

Energia 

(keV) 
B23 

Coef. de 

variação 

(%) 

B24 

Coef. de 

variação 

(%) 

B26 

Coef. de 

variação 

(%) 

K 3,313 3731 1,1 11153 1,0 3042 2,3 

Ca 3,691 522 6,2 1455 6,3 1540 5,0 

Ti 4,509 7162 1,4 7674 1,3 7229 1,4 

Cr 5,412 598 8,8 686 8,7 504 11 

Mn 5,895 1961 2,9 2634 2,9 2364 3,1 

Fe 6,399 177687 0,21 219545 0,21 237359 0,21 

Rb 13,375 441 9,4 528 8,3 376 13 

Sr 14,142 504 9,1 514 9,1 391 11 

Zr 15,746 1841 3,9 1441 3,3 2229 2,9 
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Figura 35: Histograma representativo das áreas dos elementos constituintes dos tijolos. 

 

Para a realização da análise de componentes principais, foi utilizado o mesmo pré-

processamento nos dados dos espectros dos tijolos de Olinda, ou seja, primeiro uma 

normalização seguida da correção de linha de base. A Figura 36 apresenta os resultados 

obtidos por ACP. Os elementos que mais influenciaram na variância observada são 

considerados como as variáveis mais importantes do ponto de vista estatístico e são os que 

apresentam maiores pesos nas duas primeiras componentes principais. Assim, a coordenada 

CP1 é formada pela influencia positiva do ferro e negativa do cálcio, enquanto que a CP2 

representa uma influência positiva do ferro e cálcio. 

 

 

Figura 36: Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Olinda obtidos por ACP. 
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Observa-se que foi possível separar o tijolo B03 dos demais. Assim, estando isto 

relacionado ao maior conteúdo de cálcio presente neste tijolo comparativamente aos demais, 

conclui-se que apesar dos valores das áreas dos fotopicos dos elementos constituintes das 

amostras variarem, isso não acarreta uma diferença significativa entre eles, ou seja, pode-se 

afirmar que todos os tijolos deste grupo possuem constituições semelhantes.  

Com intuito de comparar as análises de fluorescência de raios X dos tijolos de Olinda 

com os de Igarassu e Forte de Brum, foi realizada uma ACP entre esses dois grupos. A 

componente principal 1 (CP1) é composta basicamente pela influência positiva do ferro. E a 

componente principal 2 (CP2), pela influência positivamente do cálcio. A Figura 37 apresenta 

os scores obtidos na ACP de todos os tijolos analisados.   

 

 

 

Figura 37:  Scores dos espectros de XRF dos tijolos de Olinda, Igarassu e Forte do Brum obtidos por ACP. 

 

 

 Novamente houve a separação entre os tijolos do primeiro grupo de acordo com o 

século. Nesta análise observa-se também que todos os tijolos de Olinda ficaram agrupados, 

distinguindo-se dos demais e aproximando-se dos tijolos do século XIX.  
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4.2 Difração de raios X  

 

4.2.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum 

As análises de difração de raios X identificaram fases minerais com boa cristalinidade, 

mesmo após a queima que é parte do processo de manufatura dos tijolos, sendo o quartzo o 

principal mineral detectado. Outras fases minerais foram identificadas baseadas na presença 

dos picos principais, ainda que menos expressivos nos difratogramas, refletindo a preservação 

das estruturas cristalinas dos minerais de origem mesmo após a queima. Não foram 

identificadas fases minerais ricas em ferro, magnésio, cálcio, provavelmente por já se 

apresentarem como constituintes amorfos.  

Os difratogramas dos tijolos do século XIX da Casa da Câmara e Cadeia 

apresentaram-se semelhantes, constituindo-se essencialmente de quartzo (SiO2), como pode 

ser visto na Figura 38.  

 

 

Figura 38: Difratograma dos tijolos da Casa da Câmara e Cadeia, todos do século XIX. 

 

  

O único tijolo do século XX da Casa da Câmara e Cadeia apresentou, além do quartzo, 

a presença de ilita e uma provável existência de rutilo (TiO2), como pode ser visto na Figura 

39. 
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Figura 39: Difratograma dos tijolos da Casa da Câmara e Cadeia, todos do século XX. 

 

 

 No geral, os tijolos holandeses são semelhantes, a distinção é feita apenas na 

existência de anortita no Yellowbrick, como pode ser visto na Figura 41. Observam-se 

pequenas variações nas intensidades de picos da caulinita que devem estar relacionadas a 

proporções relativas entre a participação das fases minerais na massa cerâmica e / ou à 

desordem estrutural provocada pela queima do tijolo e consequentemente formação da 

metacaulinita, como podem ser vistos nas Figuras 40 e 41. 

 
 

 

Figura 40: Difratograma do tijolo holandês Redbrick. 
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Figura 41: Difratograma do tijolo holandês Yellowbrick. 

 

A Figura 42 mostra o difratograma do tijolo do Convento Santo Antônio (século 

XVIII). Observa-se além do pico principal do quartzo que apresenta uma intensidade inferior 

em relação aos demais tijolos, a presença da ilita e anortita. 

 

Figura 42: Difratograma do tijolo do Convento Santo Antônio. 

 

A Tabela 15 apresenta um resumo das fases minerais identificadas por DRX após 

análise dos difratogramas. 
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Tabela 15: Fases minerais identificadas por DRX. 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia 

(Século XIX) 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia Nº 03 

(Século XX) 

RedBrick  

(Século XVII) 

Yellowbrick 

(Século XVII) 

Convento Santo 

Antônio (Século 

XVIII) 

Quartzo  

[SiO2] 

Quartzo 

[SiO2] 

Quartzo  

[SiO2] 

Quartzo  

[SiO2] 

Quartzo  

[SiO2] 

 Ilita
1
 

Caulinita 

[Al4(Si4O10)(OH)8] 

Caulinita 

[Al4(Si4O10)(OH)8] 
Ilita

1
 

 

Rutilo 

(TiO2) 

(provável) 

 
Anortita  

[CaAl2Si2O8]  

Anortita 

[CaAl2Si2O8] 

1
As ilitas possuem composição química variável de difícil determinação por a apresentarem sempre 

impurezas em sua estrutura cristalina. Sua formula geral é: (Kx(Al2) (Si4-x Alx)O10(OH)2). 

 
 

 Os resultados mostram a clara presença do quartzo como mineral principal em todos 

os tijolos. A fluorescência de raios X verificou que para esses tijolos a quantidade de ferro é 

mais baixo que os demais e, pela difração de raios X não foram identificados a presença de 

óxidos e / ou hidróxidos de ferro cristalizados, ou por se encontrarem amorfos ou pela 

pequena concentração, sendo mascarados pela presença dominante da fase mineral quartzo.  

A elevada quantidade de ferro do tijolo do Convento Santo Antônio não é identificada 

através de alguma fase mineral, podendo estar relacionado à presença de ferro em alguma 

fração amorfa. Este tijolo apresenta um dos valores mais elevados de cálcio, o qual deve 

relacionar-se com a presença provável de anortita no difratograma.  

 A presença de caulinita, detectada nos tijolos holandeses, segundo TEIXEIRA et al. 

(2004), está relacionada aos materiais utilizados para proporcionar uma boa plasticidade na 

produção de tijolos, que é um parâmetro importante para definir a qualidade e propriedades do 

produto final, tais como resistência mecânica, absorção de água, trincas, mudanças durante a 

secagem e queima. 
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4.2.2 Tijolos de Olinda 

Os difratogramas dos tijolos de Olinda estão apresentados no Apêndice. A 

interpretação destes dados com a identificação das fases minerais permitiu agrupar os tijolos 

de Olinda com base na presença de alguns minerais em: grupo I, tijolos que apresentaram 

mulita; grupo II tijolos com caulinita (metacaulinita) e ausência de mulita e grupo III, tijolos 

sem mulita e metacaulinita. A Tabela 16 apresenta o resumo destas fases minerais 

identificadas, organizadas pelos grupos supracitados.  

Os resultados mostram a presença do quartzo como mineral principal em todos os 

tijolos (padrão difratométrico ICSD 26430), apenas nos do grupo III é que a presença de 

quartzo foi identificada pelo padrão ICSD 174. 

 Os tijolos B01, B05 e B23 pertencentes ao grupo I não apresentaram os picos 

característicos da caulinita (ICSD 86919), evidenciando a sua transformação para uma fase 

metaestável da transformação caulinita – mulita, já com perda da sua estrutura cristalina. Tal 

fato é corroborado pelo aparecimento de picos de difração característicos da mulita, que 

cristaliza, sobretudo a partir de material proveniente da metacaulinita (MOREIRA et al., 

2003). Esses tijolos, portanto, foram aquecidos a temperaturas mais elevadas que os outros, 

visto que o processo de cristalização da mulita começa a acontecer a partir de 950
o
C. Já os 

tijolos B03 e B09 apresentam ambas as metacaulinita e mulita, mostrando a inicialização do 

processo de cristalização da mulita. 

A cristobalita, encontrada apenas no tijolo B01, que é outra forma polimorfa do SiO2, 

forma-se a partir do material remanescente durante o desenvolvimento da mulita em 

temperaturas acima de 1100
 o

C (SANTOS, 1975). Esta constatação é importante, pois indica 

que o tijolo B01 foi aquecido a temperaturas ainda mais elevadas que os demais tijolos deste 

grupo.  

 Nas amostras do grupo II ocorre à presença de caulinita (metacaulinita) e a ausência 

de mulita, sugerindo que a cristalização da mulita não iniciou, ou seja, pode-se, a partir desses 

resultados, inferir uma temperatura de cozimento inferior a 950
o
C.  

 Conclui-se, a seguinte ordem decrescente de aquecimento durante o processo de 

fabricação dos tijolos: os do grupo I foram os que sofreram maior aquecimento, seguidos do 

grupo II e por fim os do terceiro grupo. E dentre todos os tijolos de Olinda pode-se afirmar 

que o B01 apresenta as temperaturas mais elevadas de cozimento. 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Fases minerais identificadas por DRX nos tijolos de Olinda. 

Tijolo Grupo Qz  Cr M Mi MC H A C O Al Bi I G 

B01 

I 

X X X   X        

B03 X  X X X  X X      

B05 X  X X     X X    

B09 X  X X X X        

B23 X  X X       X   

B07 

II 

X    X  X       

B08 X    X    X     

B10 X   X X    X  X   

B16 X    X X    X    

B13 

III 

X        X  X   

B20 X        X  X X  

B24 X        X    X 

B26 X     X   X  X   
 

Anátasio (TiO2);        I: Ilita (Formula geral : (Kx(Al2) (Si4-x Alx)O10(OH)2); 

Al: Albita (Na(AlSi3O8)]);      M: Mulita (Al6Si2O13); 

Bi : Biotita (K(Mg,Fe)3 -(AlSi3O10)(OH)2);    MC: Metacaulinita (Al4(Si4O10)(OH)8); 

C: Calcita (CaCO3);       Mi: Microclínio (K(AlSi3O8); 

Cr: Cristobalita (SiO2);        O: Ortoclásio (K(AlSi3O8); 

G: Goetita (HFeO2);       Qz: Quartzo (SiO2). 

H: Hematita (Fe2O3); 
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 Com relação às propriedades e características dos materiais presentes nos tijolos, 

observa-se que a difração de raios X pode identificar as formas cristalinas hematita (nos 

tijolos B01, B09, B16 e B26) e goetita (no tijolo B24), em concordância com a elevada 

presença de ferro detectada nas análises de fluorescência de raios X. Segundo BITENCOURT 

(2004) os compostos de ferro causam a cor vermelha ou amarelada na maioria das argilas, 

provocando a redução da plasticidade e diminuição da retração, facilitando a secagem. 

Pode-se observar também a presença de alguns compostos de titânio, tais como o 

rutilo e anatásio (ambos TiO2). GRUN (2007) afirma que eles são responsáveis pela coloração 

esbranquiçada ou amarelada das argilas, ou ainda, por intensificar a cor proveniente da 

presença de outros elementos como o ferro. 

Os feldspatos encontrados em algumas amostras são o microclínio e o ortoclásio 

(feldspatos potássios) e a albita (feldspato sódico). Eles são empregados nas cerâmicas como 

fundentes, fornecendo uma maior resistência e durabilidade. 

 

4.3 Analise termo-diferencial e termogravimétrica  

4.3.1 Tijolos de Igarassu e do Forte do Brum 

A Figura 43 apresenta os gráficos das análises termo-diferencial e termogravimétrica 

dos tijolos. 
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(b) 

Figura 43: (a) Análise Termo-diferencial; (b) Análise Termogravimétrica dos tijolos. 

 

A análise térmica diferencial (ATD) indica através de picos endotérmicos e 

exotérmicos a existência de argilominerais que influenciam as propriedades finais do tijolo 

(SILVEIRA; SALLET, 2002). A análise termogravimétrica (ATG) determina a perda ou 

ganho de massa que uma amostra sofre em função da temperatura (BARBA et al., 2002). Os 

dois métodos se complementam por fazerem distinções entre as reações onde ocorre perda de 

massa e as reações onde não ocorre. 

De maneira geral, os argilominerais apresentam comportamento térmico semelhantes, 

como desidratação e transformações de fase. Como visto na difração de raios X, os tijolos são 

essencialmente constituídos por quartzo. Segundo GRUN (2007), a presença de sílica livre em 

forma de quartzo diminui a plasticidade, e aumenta a permeabilidade de modo a controlar a 

retração dos componentes cerâmicos. Esta característica favorece as ações que envolvem a 

manipulação dos tijolos. Por outro lado, a presença de sílica pode ser indesejada visto que, 

durante o tratamento térmico de sinterização ocorre a transformação do quartzo α para quartzo 

β, que pode gerar a introdução de defeitos como a formação de trincas, e que pode ser 

refletido em propriedades importantes como absorção de água e resistência à fratura. 

Todos os termogramas dos tijolos de Igarassu e Forte do Brum apresentaram um 

pequeno pico endotérmico a 100°C devido a perda de água adsorvida, seguido de outro 

evento endotérmico característico da transformação do quartzo α em quartzo β que ocorre a 

573ºC (DANA, 1969), corroborando a presença deste mineral, como havia sido indicado na 

difração de raios X.  

Os resultados de ATD dos tijolos Redbrick e da Casa da Câmara e Cadeia n° 05 

apresentam apenas o pico referente à mudança de fase do quartzo, e comparando-os nas 
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curvas termogravimétricas observa-se que estes dois tijolos são os que apresentam uma perda 

de massa desprezível. 

Os tijolos do Convento Santo Antônio, o Yellowbrick e Casa da Câmara e Cadeia n° 

03, além de apresentarem o pico endotérmico na faixa de 573°C decorrente da transformação 

de fase do quartzo, também mostram, em seus termogramas, outro evento endotérmico à cerca 

dos 120°C.  No tijolo Yellowbrick, a presença deste pico está associada à perda de água 

adsorvida na caulinita (MENEZES et al, 2009), cuja presença foi determinada na análise de 

difração. SANTOS (1975) afirma que ocorrem duas transformações térmicas durante o 

aquecimento da caulinita. A 100°C existe a perda de água de umidade e de água adsorvida e a 

450°C inicia-se a reação de desidroxilação da caulinita que é completada a 600°C, formando a 

metacaulinita. No termograma do Yellowbrick, apesar do pico endotérmico proveniente da 

desidroxilação da caulinita coincidir com o da transformação do quartzo, observa-se também 

o pico endotérmico, bem definido, por volta dos 100°C, associado à perda de água adsorvida 

da caulinita, refletindo sua presença. 

Já nos tijolos do Convento Santo Antônio e da Casa da Câmara e Cadeia n° 03, o pico 

endotérmico que ocorre por volta dos 120°C está relacionado com as oscilações apresentadas 

acima de 900°C. Os eventos térmicos apresentados nos termogramas destes tijolos são 

decorrentes da existência de ilita em sua constituição. Nas transformações térmicas das ilitas 

existe um pico endotérmico (entre 100°C e 150°C) de água adsorvida. Entre 530°C e 550°C a 

existência de outro pico endotérmico, que irá coincidir com o pico de transformação do 

quartzo, proveniente da desidroxilização. Entre 880°C e 910°C ocorre um pico duplo endo-

exotérmico que aparece em pequena intensidade no tijolo do Convento Santo Antônio, e, bem 

definido no n° 03 da Casa da Câmara e Cadeia (século XX). O pico endotérmico é decorrente 

da perda de estrutura cristalina e o exotérmico a 910°C da formação de espinélio (SANTOS, 

1975).  

Os resultados de ATD e ATG corroboram as fases minerais identificadas na difração 

de raios X. A ausência de picos térmicos decorrentes de fases minerais de temperaturas mais 

elevadas tais como a mulita, mostram que os tijolos de Igarassu e Forte do Brum não foram 

aquecidos a temperaturas tão elevadas. 

 

4.3.2 Tijolos de Olinda 

A partir das análises termo-diferencial e termogravimétrica foi possível separar o 

conjunto de tijolos de Olinda em quatro grupos de comportamento térmico semelhante, como 
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pode ser observada nas Figura 44, 45, 46 e 47. O agrupamento dos tijolos foi o mesmo 

observado na análise de difração de raios X. Apenas o tijolo B03 que apresentou um 

termograma muito diferente dos demais, sendo alocado separadamente. 

 

 

(a) 

 

 (b)  

Figura 44: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de Olinda do Grupo I:  

B01, B05, B09 e B23. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 45: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de Olinda do Grupo II:  

B07, B08, B10 e B16. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 46: Análise (a) termo-diferencial e (b) termogravimétrica dos tijolos de Olinda do Grupo III: B13, 

B20, B24 e B26. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 47: Análise (a) Termo-diferencial e (b) Termogravimétrica dos tijolos de Olinda do Grupo IV: 

B03. 
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o
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de 573
o
C concordante com a presença de quartzo identificada na difração de raios X.  

Um evento endotérmico a 120°C é observado nos termogramas nos tijolos do grupo II. 
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573°C ocorre devido à contribuição tanto da transformação do quartzo, como da reação de 

desidroxilação da caulinita. 

O mesmo evento endotérmico de 120°C ocorre nos termogramas dos tijolos do grupo 

III. Na análise de difração não foi identificado o mineral caulinita em seus difratogramas, 

indicando que o pico de 120
o
C nestes tijolos está relacionado com a água adsorvida de outros 

argilominerais. 

 O ultimo grupo, constituído apenas pelo tijolo B03, apresenta um termograma com os 

picos das perdas de água adsorvida da ilita e caulinita (120°C), seguido do pico endotérmico 

da desidroxilização da caulinita (entre 450
o
C e 600

o
C) que coincide com o pico de 

transformação do quartzo (573
o
C). A 750

o
C tem além da perda de água de hidroxilas da ilita. 

E a 925
o
C têm-se um pico endotérmico da decomposição do carbonato de cálcio (calcita) para 

formar CaO e CO2.  Segundo GRUN (2007), a presença de calcita  (CaCO3) em pequenas 

quantidades, auxilia como fundente e ajuda a minimizar trincas.  A presença de calcita é o 

parâmetro que diferencia o comportamento deste tijolo, reforçado pelos maiores conteúdos de 

cálcio identificado na fluorescência e pela fase mineral calcita presente na difração. 

Através dos resultados da análise termogravimétrica, observa-se que o grupo I não 

apresenta nenhuma perda de massa significativa. Enquanto que os tijolos dos grupos II e III, 

com exceção do B24, apresentaram uma perda de massa média total de 5%, ocorrendo em 

duas etapas: a 100°C  decorrente da água de umidade e entre 550°C e 600°C, onde são 

eliminadas as moléculas de água existentes que compõem  a estrutura dos argilominerais.  

A maior perda foi encontrada no tijolo B03, com diminuição total de massa de 20,4%. 

Além das perdas de massa referente à umidade e estrutura dos argilominerais, a principal 

contribuição para esta perda de massa é a liberação de CO2 que ocorre durante a 

decomposição da calcita (AMORIM et al., 1999), identificada na difração de raios X. 

Apesar do tijolo B24 estar incluso no grupo III, ele apresenta um ganho de massa para 

temperaturas acima de 800
o
C. Com base na identificação mineralógica das argilas, descrita 

em ARAÚJO & SILVA (2003), pode-se afirmar que este evento está correlacionado com a 

formação do Fe2O3 a partir da presença de goetita, cuja ocorrência foi constatada (apenas 

nesse tijolo) através da análise de difração. 

A Tabela 17 mostra a divisão dos tijolos de acordo com o grupo e os eventos 

identificados na ATG e ATG. 
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Tabela 17: Separação dos quatro grupos dos tijolos de Olinda. 

Tijolo Grupo Tipo do Evento Temperatura Causa 

B01 

I 

Endotérmico 50°C 

Perda de 

umidade 

superficial. B05 

B09 
Endotérmico 573°C Transformação 

do quartzo α-β. B23 

B07 

II 

Endotérmico 50°C 

Perda de 

umidade 

superficial. 

B08 Endotérmico 120°C 
Perda de água 

adsorvida da 

caulinita. 

B10 Endotérmico 550°C Desidroxilação 

caulinita. 

B16 Endotérmico 573°C Transformação 

do quartzo α-β. 

B13 

III 

Endotérmico 50°C 

Perda de 

umidade 

superficial. 

B20 

Endotérmico 120°C 

Perda de água 

adsorvida de 

argilominerais. 
B24 

B26 Endotérmico 573°C 
Transformação 

do quartzo. 

B03 IV 

Endotérmico 50°C 

Perda de 

umidade 

superficial. 

Endotérmico 120°C 
Perda de água 

adsorvida da 

caulinita e ilita. 

Endotérmico 550°C 
Desidroxilação 

caulinita. 

Endotérmico 750°C 

Perda de água 

de hidroxilas da 

ilita. 

Endotérmico 925°C 

Decomposição 

do carbonato de 

cálcio 
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De maneira geral, os resultados de ATD e ATG identificaram as mesmas fases minerais 

observadas na análise de difração. Todos os grupos formados foram os mesmos, com exceção 

do B03, que apresentou algumas peculiaridades pela presença de carbonato de cálcio (calcita) 

e por ter sido coletado de uma alvenaria de pedra (muralha). O tijolo B24 também apresentou 

um comportamento diferente dos demais com relação à análise termogravimétrica. Essa 

distinção foi observada devido à presença da goetita identificada na difração.  

A seguir, a Tabela 18 mostra um resumo das principais informações extraídas dos tijolos 

de Olinda, Igarassu e Forte do Brum.  

 

Tabela 18: Resumo das principais informações obtidas dos tijolos com as técnicas de XRF, DRX, ATD e ATG. 

Foto Tijolo Dimensões XRF DRX 

ATD  

e 

ATG 

 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia n
o 
01 

(foto), n
o
 02, 

n
o
 04, n

o
 05 e 

n
o
 06. 

Século XIX 

Largura: 11,0 até 

 17,0 cm. 

Espessura: 4,0 até 

 7,0  cm. 

Comprimento: 22,0 até 

37,0 cm. 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Sr,     

Zr. 

Quartzo  Quartzo. 

 

Casa da 

Câmara e 

Cadeia n
o
 03 

Século XX 

Largura: 10,0 cm 

Espessura: 6,5 cm 

Comprimento: 24,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Sr, Y, 

Zr. 

Quartzo

Ilita, 

Rutilo 

(provável). 

Quartzo, 

Ilita. 

 

Convento 

Santo 

Antonio 

Século XVIII 

Largura: 18,7 cm  

Espessura:  6,5 cm  

Comprimento: 37,0 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo 

Ilita, 

Anortita. 

Quartzo, 

Ilita. 

 

Redbrick 

Século XVII 

Largura: 8,0 cm  

Espessura: 3,5 cm  

Comprimento: 17,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita. 

Quartzo. 
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Yellowbrick 

Século XVII 

Largura: 7,8 cm  

Espessura: 4,0 cm  

Comprimento: 14,5 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Anortita. 

Quartzo, 

Caulinita. 

 

B01 

Largura: 16,0 cm 

Espessura: 3,0 cm 

Comprimento: 30,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr 

Quartzo

Cristobalita, 

Hematita, 

Mulita. 

Quartzo, 

 

 

B03 irregular 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Anastásio, 

Mulita, 

Microclina, 

Ilita, 

Calcita. 

Quartzo, 

Caulinita 

 

 

 

Ilita, 

Calcita. 

 

B05 

Largura: 16,0 cm  

Espessura: 3,0 cm 

Comprimento: 30,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Albita, 

Ortoclásio, 

Mulita, 

Microclina. 

Quartzo. 

 

 

B07 

Largura: 11,0 cm 

Espessura:  5,0 cm 

Comprimento: 30,5 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr 

Quartzo

Caulinita, 

Anastásio. 

Quartzo, 

Caulinita. 

 

B08 
Largura: 13,0 cm  

 Espessura: 3,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Ortoclásio. 

Quartzo, 

Caulinita. 

 

B09 
Largura: 13,0 cm   

 Espessura: 6,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Hematita, 

Mulita, 

Microclina. 

Quartzo. 
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B10 
Largura: 18,0 cm  

 Espessura: 5,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Ortoclásio, 

Biotita, 

Microclina. 

Quartzo, 

Caulinita. 

 

B13 
Largura: 15,0 cm   

Espessura: 6,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Ortoclásio, 

Biotita. 

Quartzo. 

 

 

B16 

Largura: 25,0 cm 

Espessura:  10,0 cm 

Comprimento: 46,0 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Caulinita, 

Hematita, 

Albita. 

Quartzo, 

Caulinita. 

 

B20 

Largura: 7,0 cm    

Espessura: 13,0 cm 

 Comprimento: 22,0 cm  

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Ortoclásio, 

Biotita, 

Ilita. 

Quartzo. 

 

 

B23 
Largura: 16 cm    

Espessura: 6 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Microclina, 

Biotita, 

Mulita. 

Quartzo. 

 

 

B24 

 

Largura: 16 cm   

 Espessura: 6 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Ortoclásio, 

Goetita. 

Quartzo, 

Goetita. 

 

B26 
Largura: 15 cm    

Espessura: 6 cm 

K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, 

Fe, Rb, Sr, 

Zr. 

Quartzo

Ortoclásio, 

Hematita, 

Biotita. 

Quartzo. 
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A partir dos resultados de FRX, DRX e ATD - ATG pode-se afirmar que os tijolos de 

Igarassu e Forte do Brum foram aquecidos a temperaturas inferiores aos de Olinda. ARAUJO 

(2003) sugere que os tijolos de Olinda sejam do século XVIII, baseando-se nas suas formas e 

dimensões, bem como na estrutura arquitetônica da época.  

ARAUJO (2003) sugere que, no Brasil colonial, os tijolos eram produzidos com o uso 

de mão-de-obra escrava, não havendo nenhum cuidado nos processos de fabricação. Com 

base nas análises realizadas nos tijolos de Olinda, a falta de cuidado na fabricação é observada 

através da não uniformidade da peça cerâmica, das diferentes temperaturas de cozimento e 

das irregularidades de tamanho, constatando a ausência de um padrão no processo de 

fabricação. Como tais tijolos são típicos do período colonial, é provável que a mão-de-obra 

escrava tenha sido empregada na sua fabricação. Portanto estas observações confirmam o 

processo rudimentar de seus processos de fabricação. 

 Com relação aos tijolos holandeses BECKER (1977) relata que muitos dos materiais 

cerâmicos trazidos para a América eram devoluções de fornos europeus e tinham sido usados 

como lastro nos navios, sendo na realidade bem diferentes dos produzidos e utilizados na 

Europa. Considerando os resultados obtidos, que mostram que os tijolos Redbrick e 

Yellowbrick apresentaram características diferentes dos demais, levanta-se a hipótese que 

estes tijolos coletados no forte do Brum, sejam provenientes da época da invasão holandesa 

em Pernambuco e foram trazidos da Europa em embarcações. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que: 

1 – O sistema de fluorescência de raios X que foi projetado é adequado para estudo de 

EDXRF, apresentando a limitação de não conseguir identificar elementos de baixo número 

atômico, ou seja, menores que 15 (fósforo). 

2 – As análises dos tijolos (holandeses) do Forte do Brum mostraram características diferentes 

dos demais tijolos analisados, e similares a outros tijolos holandeses  analisados por SOPKO e 

MCEVOY (1991), corroborando a hipótese de que foram trazidos ao país em navios vindos 

da Holanda. 

3 – Dentre os tijolos de Igarassu, o tijolo do Convento Santo Antônio (século XVIII) 

apresentou, pela fluorescência de raios X, que em sua composição existe teores de ferro mais 

elevados do que os demais tijolos dos séculos XIX e XX. 

4 – As análises de fluorescência de raios X dos tijolos de Igarassu da Casa da Câmara e 

Cadeia possibilitam a separação destes tijolos em dois grupos, um correspondente ao século 

XIX e outro ao século XX. Este resultado corrobora com as intervenções realizadas neste 

edifício, permitindo identificar as áreas em que foram realizadas as reformas. 

5 – A análise de fluorescência de raios X dos tijolos de Olinda mostrou que, com exceção do 

B03, todos os tijolos apresentaram constituição semelhante, ou seja, são de fabricação similar 

e pertencem ao mesmo sítio.  

6 – As técnicas de difração, análise termo-diferencial e termogravimétrica permitiram obter 

informações relacionadas ao aquecimento durante a produção dos tijolos. Nas análises dos 

tijolos de Olinda foi possível dividir em três grupos: 

i) Grupo I: tijolos B01, B03, B05, B09 e B23, que apresentaram a mulita, indicando uma 

temperatura de aquecimento superior a 950
 o
C; 

ii) Grupo II: tijolos B07, B08, B10 e B16, que apresentaram metacaulinita e ausência de 

mulita, indicando uma temperatura de aquecimento superior a 600 e inferior a 950
 o
C; 

iii) Grupo III: B13, B20, B24, B26, que não apresentam a metacaulinita e a mulita, 

indicando uma temperatura de aquecimento inferior a 600
 o
C. 
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Através deste trabalho é possível concluir também que a técnica de fluorescência de 

raios X por dispersão de energia foi implantada no DEN / UFPE e que o sistema portátil 

desenvolvido possibilita estender os estudos para análises de amostras que não podem ser 

deslocadas para o laboratório. Os resultados deste trabalho servem de apoio para as atividades 

do grupo de Metrologia Arqueológica e Patrimonial (MAP) da UFPE nos estudos de 

caracterização, conservação e preservação de bens históricos da região. 
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