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Resumo 

A utilização de rochas ornamentais na construção de monumentos e prédios históricos é marcante 
na cidade de Niterói (Brasil) devido, entre outros fatores, a abundância e disponibilidade local destas 
rochas, com destaque para o gnaisse facoidal. As rochas ornamentais em ambientes costeiros 
urbanizados são submetidas a condições severas de intemperismo, devido à exposição da rocha à ação 
do sal marinho e aos poluentes da atmosfera, podendo causar danos consideráveis as construções. A 
preservação e manutenção da fachada de edifícios e monumentos históricos despertam grande interesse 
na comunidade científica internacional, que há décadas procura identificar e compreender detalhadamente 
os processos e produtos do intemperismo, com o objetivo de indicar as melhores ações preventivas e de 
manutenção. Esses processos são por muitas vezes acelerados e intensificados por atividades antrópicas 
e pelas características das rochas utilizadas nas fachadas dos prédios e monumentos. Com o objetivo de 
se analisar o estado de conservação e de entender os processos de intemperismo que atuam nas rochas 
ornamentais das edificações na cidade de Niterói, foram realizados mapeamentos de detalhe e registro 
fotográfico das formas de intemperismo; amostragem de fragmentos de rocha e análises em laboratório 
(MEV). O mapeamento detalhado das principais formas de intemperismo nos blocos de rocha que formam 
os fortes estudados permitiu constatar que o intemperismo “antropogênico” associado à poluição ambiental 
de áreas urbanas exerce forte influência sobre o estado de preservação das rochas. As principais 
alterações relativas ao intemperismo mapeadas nos blocos de rochas são: crostas negras, crostas de sal, 
crostas orgânicas (liquens), incrustações em fluxo de carbonato de cálcio e estalactites, intensa 
desintegração granular e esferoidal. Com o aumento dos processos de intemperismo os blocos são 
desgastados e começam a apresentar buracos e recuos. Este tipo de intemperismo “antropogênico” atua 
concomitantemente com os processos naturais, acelerando-os. A alteração destas rochas em fachadas de 
prédios históricos, diferentemente das rochas no ambiente natural, apresenta grandes implicações 
geomorfológicas, econômicas e, principalmente, culturais por representar uma ameaça à preservação de 
um imponente e estratégico conjunto de fortificações, igrejas, prédios públicos e monumentos herdados de 
um passado colonial de mais de 500 anos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil dispõe de um importante parque arquitetônico, herança do período colonial e pós-colonial, 
espalhado por todo o país, principalmente prédios eclesiásticos, militares e monumentos que representam 
um importantíssimo registro da história do Brasil. Trata-se de uma grande quantidade palácios, casarões, 
fortes, igrejas e monumentos que expressam em sua forma e conteúdo momentos distintos de pouco mais 
de 500 anos de História. Essa herança também possui uma importância significativa quanto ao seu valor 
arquitetônico, assim como, um componente atrativo de fundamental interesse para a indústria do turismo 
no País. A cidade de Niterói, onde estão localizados a fortaleza e os fortes estudados (Fig. 1), apresenta 
um dos mais importantes complexos arquitetônicos do país. Entretanto, muito dessa herança arquitetônica 
e cultural já se perdeu ao longo dos séculos, muitos prédios e monumentos históricos foram simplesmente 
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destruídos. Foram décadas de demolições decorrentes de projetos urbanísticos, que não só desprezavam 
tais riquezas como também as tinham como um mero obstáculo ao “desenvolvimento”, principalmente na 
cidade do Rio de Janeiro, vizinha à Niterói, pela implantação de inúmeras reformas urbanísticas 
promovidas, em grande parte, na primeira metade do século XX (Abreu, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Área de estudo com a localização da fortaleza e fortes na cidade de Niterói, Brasil. Imagem 
Google Earth, 2009. 

 

A utilização de rochas ornamentais na construção de monumentos e prédios históricos é marcante 
nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói devido, entre outros fatores, a abundância e disponibilidade 
local destas rochas, principalmente de granitos e gnaisses. No entanto, pelas condições climáticas, pelos 
altos níveis de poluição, a proximidade do mar e a falta de recursos para conservação, muitos prédios 
históricos se encontram mal conservados e em alguns casos as rochas ornamentais apresentam-se com 
elevado grau de intemperismo. Tal fato justifica e torna necessária a realização de estudos abordando os 
processos de intemperismo e as variáveis que integram tais processos que conduzem a mecanismos 
diferenciados de degradação.  

Com o objetivo de se entender as diversas variáveis e os processos de intemperismo que atuam 
na decomposição e fragmentação das rochas ornamentais nas edificações da cidade de Niterói, foram 
realizados procedimentos voltados para a identificação e mapeamento das fachadas e diagnóstico dos 
principais mecanismos de degradação que afetam tais fachadas e paredes de rochas. 

 

1.1. Caracterização ambiental da área de estudo 

A área metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo a cidade de Niterói, onde estão localizadas a 
fortaleza e os fortes utilizados para este estudo (Figs. 1 e 2), encontra-se no litoral e, em função disto, 
apresenta uma grande concentração de umidade atmosférica, ventos vindos do oceano que propiciam um 

 



elevado índice pluviométrico e chuvas concentradas entre os meses de dezembro e abril, apresentando 
índices pluviométricos entre 1000 a 1500 mm. Destaca-se ainda, os altos níveis de emissão de enxofre, 
principalmente na área urbana da cidade do Rio de janeiro (Moreira-Nordemann et al., 1988). A influência 
do relevo acentuado juntamente com as direções preferenciais de vento favorece a deposição local de 
poluentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fortaleza e fortes estudados: (A) Fortaleza de Santa Cruz, (B) Fortes São Luiz e (C) do Pico 
(C), em Niterói. Fotos: A e C, Magno Mesquita - Nitvista; B, André Silva. 

 

 



Trata-se de uma área equivalente a pouco mais de 5.300 km2, com uma população superior a 12 
milhões de habitantes e que possui o maior grau de urbanização do país (Censo IBGE, 2010). Nela, 
encontra-se concentrada a segunda maior frota de veículos e de indústrias do país. Smith & Magee (1990) 
após um estudo no centro da cidade do Rio de Janeiro, constataram que os produtos relativos aos altos 
níveis de poluentes, emitidos principalmente por veículos automotores, são facilmente observados nas 
fachadas de muitas das construções do centro da cidade. A quantidade excessiva de poluentes 
atmosféricos (particulados e gasosos) pode contribuir para a acidificação das condições ambientais e, 
consequentemente, acentuando a decomposição química das rochas. Os principais poluentes 
encontrados na região de estudo são o dióxido de enxofre, cloretos e óxido nítrico (McAlister, 1996). A 
poluição tende a concentrar-se ao longo das ruas e das altas construções que se integram formando 
estreitos “corredores”, acarretando com isso a formação de uma mancha negra responsável pelo 
escurecimento das rochas e alterando a aparência dos prédios, concentrando-se principalmente próxima 
ao nível da rua. Essas manchas escuras são denominadas crostas negras (Smith & Warke, 1996). 
Associada com a ocorrência de crosta negra é possível observar a desintegração granular e esferoidal nas 
rochas, especialmente em antigos prédios eclesiásticos e governamentais, que representam os prédios 
mais bem conservados no centro da cidade (Smith & Magee, 1990; Smith & Warke, 1996). 

 

1.2. A utilização do gnaisse facoidal nas costruções e monumentos  

A maioria dos prédios e monumentos históricos que integram as antigas áreas centrais das 
cidades do Rio de Janeiro e de Niterói foram construídos com rocha do tipo gnaisse facoidal. Blocos dessa 
rocha foram extraídos durante séculos de pedreiras locais para serem empregados nas antigas 
residências, nas calçadas, meios-fios, portais e janelas. O tamanho e a espessura desses blocos varia em 
função das características de cada construção. Trata-se de um tipo de rocha resistente, provida de boas 
propriedades mecânicas e baixa porosidade o que determina sua ampla utilização, não só nesta 
edificação, mas em muitas outras (Neill & Smith, 1996).  

O gnaisse facoidal representa a unidade litológica mais proeminente na área de estudo, com 
aproximadamente 550 milhões de anos. Apresenta um elevado grau de metamorfismo e constitui-se numa 
rocha extremamente grossa, com grande quantidade de megacristais ovóides e sub-retangulares de k-
feldspatos, variando em tamanhos de 2 a 10 centímetros. Apresenta megaplagioclásio em menor 
quantidade que, juntamente com os k-feldspatos compreende 50 a 90 % do volume da rocha. A matriz é 
quartzo-plagioclásica com variação na quantidade. O principal mineral máfico presente é a biotita com 
cerca de 10 %; o mineral granada é encontrado em quantidades inferiores a 2% e o hiperstênio aparece 
em quantidades traços. Entre os principais acessórios encontrados estão o zircão e a apatita (Hippertt, 
1987).         

 

1.3. Intemperismo de rochas ornamentais em prédios e monumentos históricos 

Muitas edificações e monumentos históricos construídos com blocos de rochas em diversas partes 
do mundo vêm despertando a atenção dos cientistas por estarem apresentando taxas elevadas de 
degradação, em decorrência do intemperismo. Embora o intemperismo seja um fenômeno natural, tal 
processo sofre alterações, tornando-se mais intenso, quando as rochas utilizadas em construções e 
monumentos históricos são submetidas a condições severas, comumente associadas a modificações 
causadas pelo homem. Essa influência antrópica ocorre principalmente por meio da poluição atmosférica e 
por atos de vandalismo, que aceleram a degradação de edificações e monumentos históricos, e 
consequentemente, de parte da própria história e herança cultural, personificada nessas construções de 
valor inestimável (Smith & Warke, 1996; Smith, 1996). 

Prédios e monumentos históricos construídos com rochas metamórficas do tipo mármore são 
comuns na Europa. No Brasil, constata-se o predomínio do emprego do granito e do gnaisse, rochas 
detentoras de boas propriedades físicas e químicas (Neill & Smith, 1996). Entretanto, o material utilizado 
para a junção dos blocos de rocha que integram as paredes e tetos das construções normalmente é 



constituído de cimento formado por carbonato de cálcio. No caso de construções relativamente antigas, o 
cimento empregado era preparado a partir de uma mistura envolvendo conchas e óleo de baleia. A 
interação do cimento com poluentes atmosféricos pode resultar na dissolução do carbonato de cálcio. O 
carbonato de cálcio dissolvido pode escorrer sobre os blocos de rocha e/ou paredes reprecipitando para 
formar feições de intemperismo denominadas incrustações em fluxo (“flowstones”), estalactites e 
estalagmites, desde que a morfologia do prédio ou monumento ofereça possibilidades de gotejamento do 
carbonato de cálcio (Smith & Warke, 1996). 

Smith & Magee (1990) constataram que os produtos relativos aos altos níveis de poluentes, 
emitidos principalmente por veículos automotores, são facilmente observados nas fachadas das 
construções do centro da cidade do Rio de Janeiro. A poluição tende a concentrar-se ao longo das ruas e 
nas partes mais baixas das construções que se integram formando estreitos “corredores”, acarretando 
com isso, a longo prazo, a formação de uma crosta negra responsável pelo escurecimento das rochas e 
alterando a aparência dos prédios, principalmente próximo ao nível da rua. Crostas negras são formadas a 
partir de precipitações inorgânicas, onde a mais comum é a gipsita - CaSO4.2H2O, poeira, pólen e cinza ou 
resíduo resultante da queima de combustíveis fósseis denominado “flyash” (Warke et al., 1996). A crosta 
negra funciona como um indicador da presença de elementos derivados da queima de combustíveis 
fósseis. Para Smith et al. (2003), a formação de crosta negra é um fenômeno complexo, que ocorre na 
superfície e/ou subsuperfície da rocha formando crostas de até cerca de 6 milímetros de espessura. 
Forma-se com maior frequência nas áreas mais protegidas da lavagem pela água da chuva, como por 
exemplo, no caso de edificações, abaixo de telhados, beirais, etc. A localização e intensidade da 
degradação associada a formação de crosta negra é influenciada também pelas variações físicas e 
químicas da rocha e pelo microclima. A presença de crosta negra pode acarretar aumento na taxa de 
intemperismo através de mecanismos físicos e químicos: físicos - diminuindo o albedo da rocha, 
aumentando a absorção da radiação solar incidente e, consequentemente, alterando a intensidade dos 
ciclos de calor/resfriamento, expansão térmica e os ciclos de umidade e ressecamento; químicos – 
alterando e aumentando os ciclos de dissolução/cristalização e de hidratação/desidratação da gipsita 
(Halsey et. al., 1996). Crostas negras são repositórios de sais que, em caso de lavagens para a limpeza da 
construção, por exemplo, poderiam ser mobilizados para o interior das rochas o que seria prejudicial. 
Assim, que a remoção ou limpeza de crostas, em determinados casos, pode causar a abrasão das rochas 
(Smith et al., 2003). 

O sal tem sido apontado como um dos principais agentes de intemperismo de rochas ornamentais 
em áreas urbanas em todo o mundo. A susceptibilidade da rocha ao intemperismo do sal resulta de uma 
complexa interação entre fatores, como a natureza e disponibilidade de sal, histórico do intemperismo, 
condições ambientais e micro ambientais atuais e as propriedades estruturais e mineralógicas da rocha. A 
eficácia do intemperismo do sal depende da sua penetração nos poros da rocha, normalmente em 
solução. Tal fato está intimamente relacionado com as condições de porosidade e permeabilidade da 
rocha e ocorre através da expansão térmica, pressão por hidratação e pressão por cristalização. O sal 
dissolvido pode penetrar nas fraturas e microfraturas da rocha, posteriormente cristalizar-se e causar a 
desagregação mecânica da rocha (Bland & Rolls, 1998). Igrejas históricas na cidade do Rio de Janeiro 
encontram-se em avançado estado de degradação devido a influência do sal, onde parte das rochas que 
compõe à fachada das mesmas, apresentam-se bem intemperizadas (Baptista Neto et al., 2011). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo realizado na fortaleza e fortes localizados na antiga área central da cidade de Niterói 
envolveu as seguintes etapas: registro fotográfico e mapeamento detalhado das formas de intemperismo; 
amostragem de fragmentos de rocha nas áreas mais degradadas para análises laboratoriais (MEV - 
Microscópio Eletrônico de Varredura); e medições de profundidade dos danos e recuo dos blocos de 
rocha. 

Em áreas selecionadas em cada uma das construções foram conduzidos mapeamentos 
detalhados no intuito de identificar, classificar e quantificar o estado de degradação resultante dos 



processos de intemperismo. O método utilizado para o registro do tipo, extensão e distribuição dos danos 
dizem respeito ao mapeamento das formas de intemperismo a partir de um esquema de classificação 
proposto por Fitzner et al., (1995). Algumas modificações foram introduzidas, no entanto, visando uma 
melhor adaptação as condições desta pesquisa. O mapeamento consistiu na seleção de uma área que 
representasse a porção mais degradada do edifício estudado, fotografias, identificação e registro do tipo e 
extensão dos processos intempéricos e confecção de mapeamento em detalhe, facilitando a identificação 
dos diferentes produtos do intemperismo.  

As análises com o MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura) foram realizadas e os resultados 
processados no Laboratório da Geography School na Queen’s University em Belfast na Irlanda do Norte, 
como parte do convênio estabelecido entre as instituições e pesquisadores envolvidos no projeto. No 
laboratório, fragmentos das amostras foram analisados através de um MEV, modelo Joel Winsen JSM 
6400, com o objetivo de identificar os minerais e possíveis sais nas rochas e nas crostas. 

Foram realizadas medições de recuo e depressões geradas pelo avanço do intemperismo. Cerca 
de 300 medições de profundidade em blocos de rocha foram realizadas na Fortaleza de Santa Cruz, em 
cada um dos três pavimentos (superior, intermediário e inferior). As medições de profundidade 
possibilitaram a quantificação média do recuo dos blocos de rocha a partir do cálculo da média dos valores 
encontrados em cada um dos pavimentos.  

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

3.1 . Fortaleza de Santa Cruz 

A Fortaleza de Santa Cruz na cidade de Niterói (Fig. 1A), foi inicialmente construída em 1555 sob 
afloramento de gnaisse facoidal, passou por várias fases de construção até 1765. Atualmente encontra-se 
tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e sedia uma Unidade do Exército. Apresenta uma estrutura 
subdividida em três pavimentos, com diferenças significativas em relação à exposição ao Sol, a chuva, 
circulação de ar e spray marinho. O pavimento superior é o mais exposto à insolação devido à ausência de 
cobertura; o pavimento intermediário encontra-se parcialmente coberto, ladeado por paredes com janelas 
e corredores entre os pavilhões; o pavimento inferior, mais próximo do nível do mar, é constantemente 
atingido por ondas de ressaca que eventualmente alcançam seu interior.  

Diversas feições relativas de intemperismo distribuem-se de maneira distinta na Fortaleza em 
decorrência das diferenças entre os pavimentos, apresentando níveis distintos quanto à quantidade, 
intensidade e extensão (Fig. 3). O mapeamento da Fortaleza possibilitou o entendimento da distribuição 
dessas feições, o papel desempenhado pelos fatores envolvidos e o conhecimento do nível de 
deterioração dos blocos de gnaisse facoidal. O pavimento superior apresenta-se bem conservado, apesar 
da presença de incrustações em fluxo de carbonato de cálcio (flowstones) (Fig. 3A) e crostas orgânicas 
(liquens) (Fig. 3B). As feições de intemperismo identificadas nos pavimentos intermediário (Fig. 3C e D) e, 
principalmente, no inferior (Fig. 3E a J), apresentam-se mais expressivas, são elas: incrustações em fluxo 
de carbonato de cálcio, crostas negras, estalactites, eflorescências de sais e crostas orgânicas. As 
incrustações em fluxo de carbonato de cálcio aparecem em diversos pontos recobrindo os blocos de 
rochas e até paredes inteiras (Fig.3C, D, E, F). Crostas negras bem desenvolvidas aparecem nesses 
pavimentos (Fig. 3G e F). Eflorescências de sais são mais expressivas nas paredes do pavimento 
intermediário (Fig. 3I e J). Fragmentos de rocha do tamanho de grânulos e areia, oriundo do teto e 
paredes, recobrem o chão destes pavimentos, evidenciando processos de degradação intensos causando 
o esfarelamento da rocha, por meio da desintegração granular e esferoidal. 

Os pavimentos intermediário e inferior mostraram-se mais favoráveis ao intemperismo do sal pelo 
spray marinho, ocorrendo o mesmo com poluentes atmosféricos. Em função disso o grau de intemperismo 
é mais intenso nesses pavimentos que no pavimento superior, devido à alteração da rocha e do cimento 
utilizado na junção dos blocos. As paredes mais próximas da face exterior da Fortaleza são mais úmidas 
do que as localizadas próximas da face interior, desta forma, crostas negras e crescimento de organismos 
são mais expressivos na parte mais úmida destas paredes. As eflorescências salinas são mais 



expressivas nas paredes menos úmidas, favorecidas pela evaporação mais intensa. As incrustações em 
fluxo de carbonato de cálcio mais desenvolvidas ocorrem nos corredores entre os pavilhões.  

As imagens obtidas com o MEV de fragmentos de rocha com crosta negra do pavimento inferior 
mostram a presença de gipsita (CaSO4.2H2O) (Fig. 4A e B) e cinza resultante da queima de combustíveis 
fósseis (Fig. 4A e B). A amostra coletada em superfície rochosa coberta por incrustações em fluxo aponta 
para a presença do mineral calcita (Fig. 4C).  

As 300 medições de profundidade dos buracos e áreas de recuo dos blocos de rocha permitiram 
quantificar o nível do intemperismo (Fig. 5). Os valores médios das medições nos pavimentos 
correspondem a 1.95, 2.49 e 3.18 cm de recuo para os pavimentos superior, intermediário e inferior, 
respectivamente. Constatou-se o aumento do nível de desgaste dos blocos do pavimento superior para o 
inferior (Fig. 5). Observou-se a relação direta entre desgaste e a composição da rocha. Em locais onde se 
observa maior concentração de minerais máficos, como a biotita, o desgaste do bloco é maior. Warke et 
al. (no prelo) encontraram resultados semelhantes nos faróis de Eeragh e Eagle, ambos localizados na 
Irlanda do Norte. A degradação desses faróis acelerou-se a partir da automatização dos mesmos (Eeragh 
em 1978 e Eagle em 1988), quando as obras causaram a diminuição da circulação de ar dentro dos faróis 
e, conseqüentemente, aumento no teor de umidade. As mudanças microambientais causadas pela 
automatização, sobretudo no tocante a temperatura e umidade, foram apontadas como as causas 
responsáveis pela intensificação do processo de intemperismo. 

 

3.2. Fortes do Pico e São Luiz 

 Os fortes do Pico e São Luiz estão situado no alto do Morro do Macaco a cerca de 220 metros de 
altitude (Figs. 2B e C). Construído entre 1567 e 1775, o Forte São Luiz (Fig. 2B) integrava um conjunto de 
fortificações cujo objetivo era auxiliar na proteção do acesso à Baía de Guanabara pelo mar. O Forte do 
Pico (Fig. 2C) teve sua construção entre 1913 e 1914, próximo ao Forte São Luiz e numa parte mais 
elevada no cume do mesmo morro. Diferentemente do São Luiz, que tinha a sua importância limitada 
apenas à observação e vigilância, o forte do Pico era capaz de responder com hostilidade frente às 
ameaças, graças aos seus modernos e imponentes canhões. Atualmente, ambos os fortes são utilizados 
para fins turísticos. 

O Forte do Pico é formado por um pavimento extenso e em formato retangular, subdividido 
horizontalmente em pavilhões e pavimentos (quatro) desprovidos de teto, localizados na parte central do 
Forte onde estão abrigados os canhões. No lado voltado para a Baía de Guanabara, a estrutura principal 
exibe um extenso corredor com paredes formadas por blocos de rocha em ambos os lados (Fig. 2C). As 
principais feições de intemperismo encontradas neste Forte foram às crostas negras, incrustações em 
fluxo (flowstones) e estalactites de carbonato de cálcio, bastante expressivas e distribuídas ao longo das 
paredes voltadas para a Baía de Guanabara (Fig. 6A a E). No entanto, o grau de intensidade dessas 
feições de intemperismo é menor que às encontradas no pavimento inferior da Fortaleza de Santa Cruz 
(Fig. 3). Os flowstones são numerosos e presentes em praticamente todas as paredes de rocha que 
integram a estrutura do Forte (Fig. 6A a E). A intensidade destas feições pode ser considerada de 
moderada a alta, mas são menos extensas que os flowstones encontrados na Fortaleza. Estalactites estão 
presentes em beirais, por meio do qual a solução contendo carbonato de cálcio dissolvido goteja e/ou 
evapora, proporcionando a precipitação do carbonato de cálcio. Medidas de reparação dos danos vêm 
sendo executadas através do preenchimento dos buracos com argamassa contendo cimento. Esta forma 
de intervenção foi também verificada na Fortaleza de Santa Cruz. O emprego de argamassa como medida 
capaz de minimizar os danos causados pelo intemperismo e a sua utilização em benefício da estética da 
fachada alterada, pode ser considerada uma medida inadequada. De acordo com Duffy et al. (1993), as 
argamassas, ricas em cálcio, são susceptíveis a processos de dissolução, principalmente durante eventos 
chuvosos, em função da presença do ácido carbônico na chuva. É importante destacar que uma das 
características climáticas da área de estudo é o elevado índice pluviométrico anual. Jones et al. (1990) 
apud Castanheira (2002), afirmam que a reação do cálcio ocorre também, ao interagir com poluentes 
atmosféricos formando sais, como a gipsita, por exemplo. As crostas negras cabe lembrar, são 



repositórios de sais que, em caso de alterações causadas por uma medida inadequada, como lavagem, 
por exemplo, poderiam ser mobilizados para o interior das rochas (Smith, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fortaleza de Santa Cruz: pavimento superior (A e B), pavimento intermediário (C e D) e 
mapeamento das formas de intemperismo no pavimento inferior (E, F, G, H, I, J e legenda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fotos do MEV. Amostras da Fortaleza de Santa Cruz mostram partículas derivadas da queima 
de combustíveis fósseis e cristais de gipsita nas áreas de crostas negras (A e B), e o mineral calcita em 

amostras de flowstones (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Resultados das 300 medições de profundidade dos buracos e áreas de recuo dos blocos de 
rocha nos pavimentos superior, intermediário e inferior da Fortaleza de Santa Cruz. O nível de desgaste 

dos blocos aumenta do pavimento superior para o inferior. 

 

 

 



Do Forte São Luiz restou apenas algumas ruínas, um imponente pórtico de entrada no acesso 
principal, além, de outro pórtico voltado para o acesso à Fortaleza de Santa Cruz. Ambos os pórticos estão 
projetados em meio a uma imensa muralha formada por blocos de rocha de tamanhos e formas variadas. 
Os trabalhos realizados neste Forte foram concentrados no pórtico da entrada principal (Fig. 6F). Este 
pórtico pode ser descrito como uma imponente estrutura formada por blocos de rocha do tipo gnaisse 
facoidal expostos diretamente a exposição solar, ventos, evaporação e lavagem pela água da chuva. Está 
posicionado de frente para a Baía de Guanabara. O mapeamento das formas de intemperismo realizado 
neste pórtico (Fig. 6G) permitiu a identificação de crostas negras, crostas orgânicas (liquens) e 
estalactites. As crostas negras são expressivas no tocante a quantidade, porém, apresentam-se com 
intensidade baixa ou moderada, inferior às observadas na Fortaleza. São mais desenvolvidas nos blocos 
de rocha localizados junto ou abaixo do beiral, que são áreas mais protegidas da lavagem pela água da 
chuva (Fig. 6F e G). O crescimento de liquens é mais intenso no lado do pórtico voltado para o interior do 
Forte. Liquens aparecem em grande quantidade nas rochas que integram a parte superior do pórtico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Fortes do Pico (A, B, C, D e E) e Forte São Luiz (F e G). Fotos: André Silva. 

 

4. CONCLUSÕES 

O mapeamento detalhado das principais formas de intemperismo nos blocos de rocha que formam 
a fortaleza e os fortes estudados na cidade de Niterói permitiu constatar que o intemperismo 
“antropogênico” relativo à poluição ambiental exerce forte influência sobre o estado de preservação das 
rochas. As rochas ornamentais em ambientes costeiros urbanos são submetidas a condições severas de 
intemperismo devido à exposição da rocha à ação do sal marinho e aos poluentes da atmosfera. As 
principais formas de intemperismo mapeadas nos blocos de rochas são: crostas negras, crostas de sal, 
crostas orgânicas (liquens), incrustações em fluxo de carbonato de cálcio e estalactites, intensa 

 



desintegração granular e esferoidal. Com o aumento dos processos de intemperismo os blocos são 
desgastados e começam a apresentar buracos e recuos. Este tipo de intemperismo “antropogênico” atua 
juntamente com os processos naturais, tornando-os mais severos. A alteração destas rochas em fachadas 
de prédios históricos, diferentemente, das rochas no ambiente natural, apresenta grandes implicações 
geomorfológicas, econômicas e, principalmente, culturais por representar uma ameaça à preservação de 
um imponente e estratégico conjunto de fortificações, igrejas, prédios públicos e monumentos herdados de 
um passado colonial de mais de 500 anos. A ocorrência de crostas negras e incrustações em fluxo de 
carbonato de cálcio no forte do Pico e, crostas negras no forte São Luiz, apontam para os efeitos da 
poluição atmosférica em altitudes superiores a 200 metros. Essas feições de intemperismo são mais 
desenvolvidas na fortaleza de Santa Cruz, principalmente nos pavimentos intermediário e inferior, e 
refletem uma atuação mais intensa de sais marinhos e poluentes atmosféricos. A ausência de 
eflorescência de sais nos fortes localizados no alto do morro, e a presença das mesmas na fortaleza, 
mostram que a influência do spray marinho na formação destas feições de intemperismo limita-se as áreas 
mais próximas ao nível do mar. As restaurações de argamassa contendo cimento rico em cálcio vêm 
contribuindo para o desenvolvimento de incrustações em fluxo de carbonato de cálcio e estalactites, o que 
faz desta uma medida inadequada. Estudos específicos devem ser realizados no sentido de que se possa 
estabelecer as medidas apropriadas para melhor conservação dessas e outras construções, apesar dos 
esforços pela manutenção desses importantes marcos da nossa História. 
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