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• 
RESUMO 
O Parque Naciona l da Tijuca cslú localizada no coração da cidade do Rio de Janeiro , ne la estão destruidora em difc

rclllcs po111o da floresta cinco banheiras, esculpidas cm m~rmorc branco proveniente de Carmra na lt~lía c datadas segundo 

historiadores do século XIX. Dev ido ú açào das intempé ries associada à devastadora atuação da mão do homem con

duzem à destruição do que tem s ido criado por ele alravés de milénios, como por exemplo. os monumentos hi stóricos. No 

~.:aso das banheiras da floresta da Tijuca isso nào é diferente, a atuação destes agentes resu ltou cm uma série de patolo

gias que danífi~.:aram tanto a csté ti~.:a. como a integridade física das peças. Baseado nisto , o presente trabalho teve como 

objc ti vo a caracterização da deterioração dos mate riais que compõem estas banheiras de mármore. Para ta l, foram realiza

das um rcconhc~.:imcnto de campo. a núlis~.:s química~ c anúlisc petrográ fica, os resultados demonstraram que a maioria das pa

to logias encontradas c ~.: onscq ücntcmcnll: a deterioração das peças es tão rel ac ionadas à disponibilidade de água c a alta umi

dade do l o~.: a i cm que estão ins taladas . 

PALAVRAS-CHAVE: nKhas ornamentais ; ~.:aractcrizaçào; monumentos pé trcos; resta uração. 

ABSTRACT 
The National Park of Tijuca is llK atcd in city of Rio de Janeiro, in hcr thcy are distributcd in difTe rent pl aces of th e fo

res! fivc bathtubs. sculptcd in originating whitc ma rb lc from Carrara in ltaly and dated according to hi storians of the century 

X IX . Duc thc wcathcring assoc iatcd w ith dcvastating action o f thc man moti vate to the dcstruction ofhistorical mo
nu mcnts. ln thc case of thc bathtubs situatcd at fon:st ofTijuca th at is nol diffcrcnt, thcsc agents' action rcsulted in a serics 

of patho logics that damagcd thc acs thctics so much, as lhe phys i~.: a l intcg rity of the picccs. Thc objectives o f thi s study 

werc to char~~~:tcrization of thc dc tcrioration of thc materiais that composc thcsc marble bathtubs. For such, a fi c ld rc
cogniti on. analyscs chcmistry and analysis pctrographic wcrc accomplishcd . Thc rcsults dcmonstratcd that the found pa

thologics and nmscqucntly to dctcrio ra ti on of lhe pi.:ccs thcy are rcl a tcd to th c ava ilability of water and the high hu

midit y of thc placc in tha t are ins tallcd. 

KEY WORDS: natural sloncs; s to ny mon umcnts; rcstoration. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Parque Nacional da Tijuca foi criado com a intenção de preservação de espécies faunísticas e florís
ticas, c é considerada a maior floresta urbana do mundo e tem grande importância ambiental e cultural para a 
cidade do Rio de Janeiro. O Parque está localizado no Maciço da Tijuca, incluindo as Serras dos Três Rios, da 
Carioca e o grupo Pedra da Gávea. Está em uma região acidentada, compreendendo um bloco falhado da Ser
ra do Mar (ffiAMA). 

Figura l.l: Mapa de Localização. 

O c lima do Parque, devido à orientação do Maciço da Tijuca, apresenta abundantes precipitações com 
ausência de período seco no inverno. Locais situados até 500 m possuem clima de ãrcas tropicais e acima dos 500 
m, a temperatura é do tipo climático temperado. Prevalece a vegetação de Mata Atlântica, que exibe uma série 
de fisionomias com características particulares, na sua composição floristica c na sua estrutura fitossocioló
gica. As espécies arbóreas de Mata Atlântica apresentam elevado endemismo (em tomo de 50%). Infelizmente 
este exuberante bioma vem experimentando um crescente e irreversível processo de fragmentação (IBAMA). 

Como patrimônio cultural c patrimonial encontra -se no Parque Nacional da Tijuca importantes acervos e 
monumentos pétrios históricos, mais precisamente no Alto da Boa \1sta onde podemos encontrar banheiras 
feitas de mármore distribuídas aleatoriamente no parque e em diferentes estados de conservação (Figura 1.2). 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar a dctcorização imposta nas banheiras de mármore localizadas na 
Floresta da Tijuca, Alto da Boa Vista, c a partir disso tentar identificar o principal agente causlrlor deste dano. 
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Figura 1.2: Banheiras em mánnore em diferentes estado~ de deteorizaçilo. 

3. METODOLOGiA 

3.1 Identificação das P.éltologias e Coleta de amostras 

A análise desenvolvida teve como base a identificação in situ das diversas patologias presentes nas banhei
ras. A coleta das amostras foi acompanhada pelas restauradoras da Associação de Amigos dos Monumentos e 
Obras de Arte do Rio - Amo Rio, que indicaram o lugar mais apropriado sem o prejuízo para a peça. Das cinco 
banheiras presentes na área, foram coletadas amostras cm duas banheiras, que visualmente pareciam estar em 
pior estado de alteração e de uma amostras de material esbranquiçado possivelmente produto de alteração. 

3.1 Análise Química 

Foram feitas análises químicas das amostras coletada a fim de se determinar a percentagem de cálcio e 
magnésio e a partir disso classificar o tipo de mármore. 

3.3 Análise Petrográfica 

A análise petrográfica seguiu a norma NBR 12767 c teve o objctivo de identificar as texturas nas amos
tras das banheiras, bem como verificar as alterações presentes. 

4. RESLJ LT ADOS 

4.1 Identificação das Patologias 

As banheiras estudadas estão situadas cm uma área de florestas, nas proximidades da cidade, estando 
sujeitas aos efeitos climáticos regionais, acentuado pelos efeitos locais resuJtantc da alta umidade, dos po
luentes atmosféricos, chuvas ácidas entre outros. Todos estes processos intempéricos acabam por fim deterio
rando as peças ali presentes, principalmente, sob a forma de perda de material rochoso. modificação de colora-
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ção (manchamcnto e descoloração), depósito, desintegração c fissuras. Na figura 4.1 observa~e a deterioza
ção por solubilidade cm ácidos naturais ou artificiais, que com o tempo afetam a estética da peça. 

Figura 4.1: Perda de massa rochosa devidoã dissolução cm meio ambiente quimicamente agressivo. 

A modificação eh coloração pode estar relacionada à deposição de sujeiras na superfície e encardida oca
sionando a aparência amarelada ou mesmo pela pcrcolação da água da chuva. Observa-se também uma mu
dança na coloração causada pela presença superficial de plantas aéreas e microorganismos (Figura 4.2) 

Figura 4.2: Manchas causando a modificação da coloração. 

A presença de trinca e fraturas pode estar associada a diversos fatores como a falta de cuidado dos usuários 
do parque que entram em contato com as peças de maneira inadequada, ao elevado índice de dilatação 
ténnica devido à exposição a amplas variações térmicas ou mesmo a baixa resistência ao impacto devido 
ao tráfego de veículos no local (Figura 4.3) 

Figura 4.3: Fissuras c fraturas encontradas nas banheiras 
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Observou-se localmente a precipitação de material esbranquiçado, possivelmente resultante da solubilização 
do carbonato pelas fissuras da peça (Figura 4.4). Este material também aparece preenchendo pequenas fraturas. 

Figura 4.4: Deposição de material devido a solubilização. 

4.2 An álise Quimica 

Os resultados da análise química demonstraram a predominância na percentagem de cálcio sobre o mag
nésio caracterizando um mármore calcllico. Com relação aos outros elementos analisados pode -se verificar 
umaumento no percentual de aluminio na amostra de alteração, assim como do magnésio e anidrito silicico. 
Já para o cálcio, houve uma diminuição na percentagem. Comparando as percentagem dos elementos estuda
dos da amostra da banheira I e 2 temos valores aproximados, tanto para cálcio, como para magnésio que são 
elementos dos minerais calei ta c dolomita, constituintes do mánnore (Tabela I). 

Segundo (Lazzarini & Tabasso, 1986) ambos minerais se caracterizam por apresentar baixa estabilidade em 
condições intempéricas, principalmente em presença de água. A calcita a temperatura ambiente é pouco solú
vel na água pura, mas quando em contato com anidrida carbônica dissolvida em água toma-se muito solú
vel. A dolomita também é solúvel em água carbônica, mesmo que menor quantidade. Este fato pode explicar a 
diminuição da percentagem de Cana amostra de alteração. 

Tabela 1- Percetagcm de AI, Ca, Mg c Si 

4.3 Análise Petrográfica 

As banheiras, segundo infonnações da restauradora da Amo -Rio, são feitas de mármore de Carrara pro
veniente da Itália, as mesmas apresentam cor branca, algumas com veios branco acinzentado com tamanho 
variando de alguns milimetros a centímetro. Localmente ocorrem fissuras preenchidas por veios de carbonato 
de pequenas espessuras e limites curvilineos (Figura 4.5). 

Microscopicamente as duas banheiras estudadas correspondem a mármores calcíticos, textura granoblásti
ca poligonal média a grossa, o tamanho dos cristais variam entre L a 2mm, podendo atingir 2cm (Figura 4.6) . 
Nas duas banheiras a análise petrográfica demonstrou zonas com maior alteração, que são caracterizadas pela 
recristalização da calcita com cristais idiomorficos de pequeno tamanhos. Nota~e ainda, porções com dissolu
ção dos grãos total ou parcial formando pequenas cavidades. 
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Figura 4.5: Detalhe de fissuras preenchidas por vc1os de carbonato. 

Figura 4.6: Principais características composicionais c textura is do mármore de que é feito a banheira I. 
A) Textura geral(lupa binocular); B) Textura geral (microscópio ótico-luz natural). 

5. CONCLUSÕES 

Pod~sc concluir que durante a caracterização da deterioração causadas nas banheiras de mármore pre
sentes na Floresta da Tijuca, precisamente no Alto da Boa Vista, resullou da interação entre a rocha e os agen
tes intempéricos, associados à má utilização da peça. 

As patologias encontradas estão associadas principalmente à disponibilidade de água e a alta umidade do lo
cal cm que estão instaladas como: perda de massa rochosa. mudança na coloração e deposição de mate
rial As outras estão associadas à falta de manutenção e de cuidado por parte dos usuários do parque cau
sando fissuras c fraturas, que ficam mais vulneráveis pela absorção e percolação da água por e las. Observou
se petrograficamente zonas de maior alteração nas amostras estudadas, caracterizadas principalmente pela solu
bilidade da calcita em águas de caráterácido. 
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