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Relatório laboratorial e de intervenção de conservação e restauro 
 
Identificação 
 
ECCE HOMO 
Óleo sobe madeira de castanho 
Igreja da Misericórdia da Sertã 
51,5 x 35,2 x 1,2 cm 
 
 
Descrição sumária 
 
Peça de pequenas dimensões representando “Ecce Homo”. Pela análise da radiografia e 
da reflectografia de infravermelho foi possível verificar a existência de outra figura de 
Cristo subjacente. Estes exames foram interpretados pela Ana Farinha, responsável pelo 
estudo da peça. Na última intervenção foi aplicada uma tinta escura no fundo que, de 
certa maneira, fez sobressair o corpo de Cristo pintado com uma carnação muito clara. 
Este fundo de cor preta contorna a figura e não apresenta qualquer tipo de craquelé  
(Fig. 3). 
O Cristo, com auréola riscada em dourado e em relevo, está envolvido por um véu 
transparente que lhe cobre o olhar. Tem as mãos presas por uma corda, pintada em 
relevo, que pode sugerir uma pintura posterior (Fig. 4). Segura na mão uma cana.  
O suporte encontra-se coberto por uma tinta escura com uma lista amarela ao centro e 
no topo superior formando uma cruz. Todo o lado direito do suporte apresenta um 
rebaixo de cerca de 1 cm. Observando a figura de Cristo verifica-se que, tanto o braço 
esquerdo como o resplendor não estão completos. Tal facto levanta a hipótese de se 
terem cortado os rebaixos, equivalente aquele que existe.    
 

                                                   
   

 Fig. 1 e 2 - Vista geral: frente e verso do painel. 
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Fig. 3 e 4 - Pormenor do fundo negro sem craquelé (repintado) que contorna o resplendor de Cristo com 
o craquelé muito marcado. Pormenor do nó da corda, que amarra as mãos de Cristo. 

 
 
Estudo e diagnóstico  
 
O suporte identificado por um corte transversal da madeira como sendo madeira de 
castanho, Castanea sativa Mill, encontra-se estabilizado apesar de algumas fendas 
verticais, ou seja, no sentido do veio da madeira, nomeadamente nos topos, onde é 
natural iniciarem-se este tipo de fendas. A camada de tinta negra e amarela que cobrem 
o suporte apresenta alguma falta de aderência e faltas de policromia deixando visível a 
camada branca de preparação (Fig. 10 e 11).  
Na pintura, pela análise da documentação reflectográfica e radiográfica, considerou-se 
que a zona inferior teria sido pintada posteriormente, devido à identificação de uma 
linha limite de um balcão onde Cristo apoiaria os braços e que, em tempos, teria sido 
coincidente com uma moldura, entretanto desaparecida (Fig. 9).  
Na procura de relacionar a pintura do reverso com a modificação feita na pintura 
resultante do repinte do fundo, em cor negra (Fig. 5), comparou-se o tipo de preparação 
nestas duas zonas e concluiu-se que são semelhantes e diferentes da preparação da 
restante pintura do Cristo. 
A camada cromática estava coberta de sujidade aderente tais como, poeiras e pingos de 
cera de velas (Fig. 6). O verniz de protecção estava muito alterado, ressequido e    
micro-fissurado causando com isso, um filme esbranquiçado que dificultava a 
verdadeira visualização da pintura (Fig. 7 e 8).   
 

          
 

Fig. 5 e 6 - Pormenor da camada de tinta escura do fundo que cobre pontualmente parte do resplendor 
 de Cristo. Pormenor de pingo de cera na camada cromática.  

 



 

 3 

 

    
 

Fig. 7 e 8 - Pormenores do rosto de Cristo com o verniz ressequido e micro-fissurado. 
 
Verificou-se, pelo desenho subjacente, que o Cristo teria sido pensado e pintado com o 
rosto frontal (Fig. 12) e não a ¾, como resulta na imagem final (Fig. 7 e 8). Ainda pela 
análise da documentação reflectográfica e radiográfica constataram-se algumas 
alterações e/ou rectificações da pintura como, por exemplo, a redução da barba, a 
modificação da corda que prende as mãos e a possível existência de um corpete, no 
corpo de Cristo (Fig. 9, 12 e 13).   
Considerando estas observações tornou-se premente a sua verificação, através da 
estratigrafia das camadas de cor. Esta análise permitiu, pela sua quantificação e 
materialização, caracterizar as camadas de tinta usadas, tanto do primeiro projecto como 
daquele que resultou das posteriores alterações. Este conhecimento auxiliou a 
intervenção de conservação e restauro, nomeadamente, na decisão de efectuar o 
levantamento ou não, de determinadas camadas de cor. Esta decisão dependeu também, 
da extensão das intervenções e do estado de conservação da peça.  
 
 
Análise laboratorial 
 
Para a caracterização material da pintura foram recolhidas 9 amostras, da frente e verso 
do painel, tendo como objectivo o seu estudo estratigráfico, identificação de pigmentos 
e aglutinantes e também apoiar a intervenção de conservação e restauro. 
Procedeu-se à inclusão das amostras numa resina epóxida que, depois de seca e polida, 
permitiu a observação ao microscópio óptico da estratigrafia de cada amostra, sendo 
possível distinguir as diversas camadas constituintes, entre duas a seis camadas de 
espessuras muito finas (Tabelas 1 e 3). 
A identificação de pigmentos e aglutinantes foi realizada através da combinação de um 
conjunto de técnicas complementares: Microespectroscopia de Infravermelho com 
Transformada de Fourier (µS-FTIR), Espectroscopia de Fluorescência de raios X por 
dispersão de energia (EDXRF), Micro-difracção de raios X (µ-XRD) e Microscopia 
Electrónica de Varrimento com Espectroscopia de raios X por dispersão de energia 
(SEM-EDS) (Tabelas 2 e 4). 
A paleta de cores utilizada foi a seguinte: a) pigmentos brancos – branco de chumbo e 
gesso; b) pigmentos amarelos – ocre amarelo; c) pigmentos vermelhos – ocre vermelho 
e vermelhão; d) pigmentos castanhos – ocre castanho; pigmentos pretos – carvão animal 
e carvão vegetal. 
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Fig. 9 - Reflectografia da zona inferior onde se verifica a marcação da linha limite da pintura.  

Locais de amostragem das amostras 1, 2 e 3 recolhidas na frente do painel. 
 
 

 

   
 

Fig. 10 e 11 - Pormenores da zona superior e inferior do suporte com fissuras.  
Local de amostragem da amostra 4 recolhida no verso do painel. 

 
 

Tabela 1 Ecce Homo – Estratigrafia das amostras 
Amostra - Cor/Localização  Corte          Camada         Cor do grão     µm 

 
1 - Carnação/Tronco 

 
Ampliação 110x 

 
Castanha 

Preparação 

 
Branco, laranja e preto 

Branco e castanho 

 
20 
38 

 
2 - Preto/Fundo 

 
Ampliação 110x 

 
Preta 

 Preparação  

 
Branco, laranja, vermelho, castanho e preto  

Branco e castanho 

 
60 
57 

 
3 - Carnação/ 
Antebraço 

 
Ampliação 110x 

 
Branca 
Preta 

Preparação 

 
Branco e castanho 

Branco e preto 
Branco e castanho 

 
21 
12 
52 

 
4 - Verde/ 
Fundo com preparação  

 
Ampliação 110x 

 
Amarela 

Preta 
Preparação 

 
Amarelo e castanho 

Branco e preto 
Branco e castanho 

 
19 
60 
124 

 
 
 

•1 •2 

•3 

•4 
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Tabela 2 Ecce Homo – Resultados das análises 
Amostra Camada - Cor µS-FTIR SEM-EDS EDXRF Composição 

2 - Castanha Branco de chumbo 

Caulinite 

Óleo; Proteína 

Ca, S, Pb, P, 
Al, Si, Fe, K 

 

Branco de chumbo; Carvão animal;  

Gesso; Ocre; Óleo; Proteína 

1 

1 - Preparação Gesso dihidratado 

Proteína 

Ca, S, Pb, P, 
Al, Si, Fe, Mg, 
K 

Pb, Ca, Fe, 
Cl, K, Hg, S, 
Cu 

Branco de chumbo; Carvão animal; Gesso;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Proteína 

2 - Preta Caulinite 

Óleo 

Pb, Ca, S, Hg, 
Fe, K, Al, Si, 
Mg, Cu, P, Na 

Branco de chumbo; Carvão animal;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Vermelhão; 

Óleo 

2 

1 - Preparação Gesso dihidratado 

Caulinite 

Óleo 

S, Ca, Al, Si, 
Mg, Fe, K 

Ca, Pb, Fe, 
Cu, Hg, Cl, 
Si, Ti ou Ba, 
S, Zn, Mg, 
Al, P, Cr 

 
Gesso dihidratado;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Óleo 

3 - Branca Branco de chumbo 

Óleo 

Pb, Sn, Hg, S, 
Na, Mg, Al, N 

Branco de chumbo; Vermelhão; Óleo 

2 - Preta Caulinite 

Proteína 

Si, Al, Mg, Pb, 
Ca, P, K, Fe 

Branco de chumbo; Carvão animal; 

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Proteína 

3 

1 - Preparação Gesso Ca, S, Si, Al, 
Mg 

- 

Gesso 

3 - Amarela Caulinite 

Proteína 

Al, Si, Fe, Ti, 
Pb, P, K, Ca 

Branco de chumbo; Aluminosilicato de Fe, Mg e K; 

Carvão animal; Proteína 

2 - Preta - Si, Al, Mg, Pb, 
Ca, P, K, Fe 

Branco de chumbo; Carvão animal; 

Aluminosilicato de Fe, Mg e K 

4 

1 - Preparação Gesso dihidratado Ca, S, Al, Mg, 
P, Ba, Sr 

Ca, Fe, Pb, 
Cu, Si, Ti ou 
Ba, Si, P, S, 
Cl, Mg, Al, 
Zn 

Anidrite; Gesso dihidratado; Quartzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 e 13 - Reflectografia de Infravermelho e Radiografia. 

 
Fig. 12 e 13 - Reflectografia de Infravermelho e Radiografia. 

Locais de amostragem das amostras 5, 6, 7, 8 e 9 recolhidas na frente do painel. 
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Tabela 3 Ecce Homo – Estratigrafia das amostras 
Amostra - Cor/Localização Corte Camada Cor do grão µm 

 
5 - Carnação/ 
Pingo de sangue 

 
Ampliação 220x 

 
Vermelha  
Branca  

Vermelha  
Branca  
Preta  

Preparação  

 
Branco e preto  
Branco e preto  

Branco, vermelho e preto  
Branco e vermelho  

Branco, vermelho e preto  
Branco  

 
11 
9 
26 
33 
9 
38 

 
6 - Castanha/ 
Resplendor de Cristo 

 
Ampliação 110x 

 
Branca  

Amarela  
Preta  

Preparação  

 
Branco, castanho, laranja e preto 
Branco, castanho, laranja e preto  

Branco e preto  
Branco e preto  

 
100 

31-87 
36 
49 

 
7 - Cabelo com véu 

 
Ampliação 110x 

      
Castanha 
Branca  
Preta  
Preta 

Cinzenta 
Preparação 

                
Branco 

Branco, castanho e preto  
Branco e preto  
Branco e preto  

Branco, laranja, vermelho e preto 
Branco, castanho e preto 

 
16 
22 
24 
12 
24 
148 

 
8 - Carnação/ 
Rosto para identificação de 
carnação subjacente 

 
Ampliação 110x 

 
Laranja  

Preparação 

 
Branco, laranja, castanho e preto 

Branco, castanho e preto 

 
33 
59 

 
9 - Carnação/Zona da axila 

 
Ampliação 110x 

 
Rosada 
Branca 

Preparação 

 
Branco, vermelho e preto 

Branco e preto 
Branco, castanho e preto 

 
17 
19 
57 

 
Tabela 4 Ecce Homo – Resultados das análises 

Amostra Camada - Cor µS-FTIR SEM-EDS EDXRF Composição 

6 - Vermelha Branco de chumbo 

Corante 

Óleo; Proteína 

Al, Pb, S, Ca, P, 
Na 

Branco de chumbo; Carvão animal; 
Corante; Óleo; Proteína 

5 - Branca - Pb Branco de chumbo; Carvão vegetal 

4 - Vermelha - Al, Pb, S, Ca, Si, 
P, K 

Branco de chumbo; Carvão animal 

3 - Branca Branco de chumbo 

Óleo 

Pb, Hg, S Branco de chumbo; Vermelhão; Óleo 

2 - Preta Gesso - Carvão vegetal; Gesso 

5 

1 - Preparação Gesso dihidratado Ca, S 

Pb, Ca, Fe, Cu, 
Hg, S, Cl 

Gesso dihidratado 

4 - Branca Branco de chumbo 

Óleo 

Pb Branco de chumbo; Ouro; Óleo 

3 - Amarela Branco de chumbo 

Óleo 

Pb, Al, Si, Fe, 
Mg, K, Ca, Cu 

Branco de chumbo; 

 Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Óleo 

2 - Preta Caulinite 

Óleo 

Pb, S, Ca, Fe, Cu, 
Mg, K, Si 

Branco de chumbo; Carvão vegetal; Ocre;  

Óleo 

6 

1- Preparação - Ca, S, Si, Al, Mg 

Pb, Ca, Fe, Cu, 
Cl, Au, S, Hg 

Gesso; Quartzo 

6 - Castanha Branco de chumbo 

Óleo 

Pb, Al, Si, Fe, 
Mg, K, Ca, P, Na 

Branco de chumbo; Carvão animal 

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Óleo 

7 

5 - Branca Branco de chumbo 

Cera; Óleo 

Pb, Ca, Al 

Pb, Ca, Cu, Fe, 
Cl, Ba, S, Hg 

Branco de chumbo; Cera; Óleo 
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4 - Preta Caulinite 

Óleo 

Pb, Ca, Al, Si, 
Fe, Mg, K, Cu 

Branco de chumbo;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Óleo 

3 - Preta - Pb, Ca, Cu, Na, 
Al, Si, Fe, Mg, K 

Branco de chumbo; Carvão vegetal;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K 

2 - Cinzenta Branco de chumbo 

Caulinite 

Óleo 

Pb Branco de chumbo; Carvão vegetal;  

Ocre; Óleo 

 

1 - Preparação Caulinite 

Gesso dihidratado 

Proteína 

Ca, S, Fe, Al, Si, 
Mg 

 

Ocre; Gesso dihidratado; Proteína 

2 - Laranja Branco de chumbo 

Caulinite 

Óleo; Proteína 

Pb, Sn, Cu, Si, 
Al, Mg, Fe, Na, 
Ca, P, Cl 

Branco de chumbo; Carvão animal; Ocre; 

Óleo; Proteína 

8 

1 - Preparação Gesso dihidratado 

Proteína 

Ca, S, Cu, P, Al, 
Cl 

- 

Gesso dihidratado; 

Proteína 

3 - Rosada  Branco de chumbo 

Cera; Óleo 

Pb, Al, Si, Ca, 
Mg, P 

Branco de chumbo; Carvão animal;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Cera; Óleo 

9 

2 - Branca Caulinite 

Proteína 

Pb, Fe, Si, Al, K, 
Mg, Ti, S 

Branco de chumbo;  

Aluminosilicato de Fe, Mg e K; Proteína 

 
1 - Preparação Gesso dihidratado 

Proteína 

Ca, S, Si, Al, Cl, 
P, Mg 

- 

Gesso dihidratado; Proteína 

 

 
Os resultados revelaram que, de uma forma geral, o aglutinante utilizado na pintura foi 
óleo, provavelmente, óleo de linho (Fig. 14).  
 

 
Fig. 14 - Espectro obtido por µS-FTIR da camada 6 da amostra 5 constituída por branco de chumbo, 
corante, óleo e proteína (vestígios). 
 
 
 
 
 
Na análise da camada preparatória, por µ-XRD, identificou-se gesso, anidrite e quartzo 
conforme se apresenta nos difractogramas (Fig. 15). A presença de cálcio e enxofre na 
análise por EDXRF bem como os resultados por µS-FTIR (Fig. 16) confirmaram a 
presença destes dois compostos, revelando que a preparação é à base de gesso.  
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Fig. 15 - Difractogramas da camada preparatória. a) Compostos identificados: gesso e anidrite. A análise 
foi realizada numa zona próxima da camada cromática; b) Compostos identificados: gesso, anidrite e 
quartzo. A análise foi realizada numa zona próxima do suporte. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 - a) Espectro de EDXRF da amostra 5; b) Espectro µS-FTIR da camada preparatória da      
amostra 5. 

 
 
 
 
A análise SEM-EDS evidenciou quer a distribuição dos pigmentos presentes bem como 
a sua granulometria (Fig. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

b) a) 
 

00-037-1496 (*) - Anhydrite, syn - CaSO4 - Y: 7.29 % - d x by: 1. - WL: 1.54184 - Orthorhombic - a 6.99330 - b 7.00170 - c 6.24110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Base-centered - Bmmb (63) - 4 - 305
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSO4·2H2O - Y: 11.82 % - d x by: 1. - WL: 1.54184 - Monoclinic - a 6.28450 - b 15.20790 - c 5.67760 - alpha 90.000 - beta 114.090 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/c (15) - 4 - 
Operations: Background 1.000,1.000 | Range Op. Merge | Import [001]

Camada preparatoria [001] - File: 64-10-6_Prep_02 [001].raw - Type: 2Th alone - Start: 6.420 ° - End: 71.500 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1500. s - Tem p.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 6.420 ° - Theta: 
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b) a) 

01-070-7344 (*) - Quartz - SiO2 - Y: 7.56 % - d x by: 1. - WL: 1.54184 - Hexagonal - a 4.91458 - b 4.91458 - c 5.40649 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.089 - I/Ic PDF 3
00-037-1496 (*) - Anhydrite, syn - CaSO4 - Y: 7.81 % - d x by: 1. - WL: 1.54184 - Orthorhombic - a 6.99330 - b 7.00170 - c 6.24110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Base-centered - Bmmb (63) - 4 - 305
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSO4·2H2O - Y: 14.97 % - d x by: 1. - WL: 1.54184 - Monoclinic - a 6.28450 - b 15.20790 - c 5.67760 - alpha 90.000 - beta 114.090 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/c (15) - 4 - 
Operations: Background 1.000,1.000 | Range Op. Merge | Import [001]
Camada preparatoria [001] - File: 64-10-6_Prep_01 [001].raw - Type: 2Th alone - Start: 6.420 ° - End: 71.500 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 900. s - Temp .: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 6.420 ° - Theta: 1
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Fig. 17 - Amostra 5: a) Corte estratigráfico observado por microscopia óptica (OM); b) Imagem de SEM-
EDS obtida por electrões secundários (SE); c) Mapeamento químico da distribuição dos elementos: Ca, S, 
Hg e Pb detectados por SEM-EDS na região analisada; d) Espectro EDS. 
 
 
 
Intervenção efectuada 
 

• Consolidação do suporte com união das fendas existentes; 
• Limpeza de sujidades da camada cromática com remoção de pingos de cera e 

verniz alterado; 
• Preenchimento, nivelamento e integração de pequenas lacunas na camada 

cromática; 
• Aplicação de camada de protecção.  

 
 
 
 
Conclusão 
 
Depois de identificadas pela reflectografia de infravermelho e radiografia as várias 
pinturas subjacentes, considerou-se que a pintura que chegou até aos dias de hoje é, 
muito possivelmente, um refazer das pinturas subjacentes. A análise laboratorial 
permitiu confirmar dois tipos de preparação diferentes: uma apenas de gesso localizada 
em toda a área pintada e outra, ligeiramente diferente, composta por gesso com 
vestígios de diversos elementos, localizada no reverso e na zona inferior da própria 
pintura. Tal facto, permite a coesividade de uma das alterações efectuadas, 
nomeadamente, o preto na frente e no reverso da pintura. Esta leitura pode ainda ser 
confirmada pela identificação do pigmento preto, que foi essencial para caracterizar as 
diferenças da primeira pintura em relação às pinturas subsequentes.   
Posto isto, foram identificados dois tipos de pigmento preto: o carvão animal, aplicado 
directamente sobre a preparação, em zonas de alteração e, o carvão vegetal, aplicado 
directamente sobre a preparação da primeira pintura, que pode corresponder ao desenho 
subjacente. Ainda em relação ao pigmento preto salienta-se que, nas misturas com 
outros pigmentos, foi identificado o carvão animal nas camadas superiores e o carvão 
vegetal nas camadas inferiores. Pode pois concluir-se que, provavelmente, na pintura 
mais antiga era mais usado o carvão vegetal do que o carvão animal.  
Restam ainda dúvidas quanto à quantidade e qualidade de matéria, existente na pintura 
primitiva. Por isso, qualquer levantamento da pintura que chegou até aos dias de hoje, 
na procura de uma mais antiga, seria imprudente, irreversível, provavelmente 
incompleta e com grandes problemas de conservação.  
 

d) 
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Fig. 18 - Ecce Homo depois da intervenção. 
Equipa 
 
IMC: Departamento de Conservação e Restauro; 
          Laboratório de Conservação e Restauro - José de Figueiredo (LCR-JF). 
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