
 

 

 

PROJETO/PROPOSIÇÕES DE RESTAURO DOS ELEMENTOS HISTÓRICOS DA 

SERRA DO PILOTO : 

 

O presente memorial reúne o conjunto de propostas para intervenções de 

conservação e restauro de elementos históricos específicos existentes ao longo da 

Rodovia RJ 14: as Ruínas do Saco de Cima, no início da rodovia, em Mangaratiba; 

ponte estaca 204 (ponte nova); Mirante histórico da Serra do Piloto; o Bebedouro do 

antigo pedágio da estrada colonial; Cachoeira dos Escravos; e  pontes Bela Vista, 

Matutu e do Rio da Lapa. 

 
 
1- RUÍNAS DO SACO DE CIMA 

 
 

 
 

Trata-se de um conjunto de alvenarias de pedra argamassada que constituíam duas 

ou mais edificações, uma das quais ainda com o perímetro completo e outra apenas 

com trechos. 

Na primeira podemos observar uma edificação completa, de forma retangular com 

todos os vãos de esquadrias de acesso. A forma e a disposição dos vãos presume uma 

edificação comercial, visto que todos os vãos sugerem portas. O telhado não existe há 

muito tempo, o qual não podemos precisar. Não há sinais dos elementos 



 

 

 

constituintes, embora algumas peças (telhas) tenham sido encontradas nas 

escavações arqueológicas executadas no local. 

 

 

 

O conjunto das paredes desta edificação estava íntegro até meados de 2011, foram 

abalroados e derrubados dois arcos de descarga, cujos elementos constituintes – 

lajotas de tijolos maciços, encontram-se no local 

A primeira ação de conservação deve ser efetuada nos topos das alvenarias, visando 

eliminar a maior fonte de infiltração e deterioração destes elementos remanescentes. 

O processo deve ser executado com uma regularização por intermédio de argamassa 

de cal e areia no traço 1:3; colocação de manta moldada no local – Hemisfério© ou 

equivalente – emulsão impermeabilizante com a adição de tela de poliéster, 

arrematado com argamassa mista de cimento/cal e areia, executada com caimento 

do centro para as bordas. 

Entendemos que seria adequada a recomposição dos arcos dos dois vãos desabados 

pela queda de uma árvore que existia no interior do perímetro da edificação. Embora 

não seja usual refazimento de trechos de ruínas, considerando que o fato se deu a 

pouco tempo – final de 2011, julgamos que seria adequado recompor os dois arcos 

utilizando o material encontrado no local – tijolos maciços, de modo que o conjunto 

da ruína possa ser recomposto. A proposta é a de se utilizar os tijolos originais 

assentados com argamassa de cal e areia no traço de 1:3. Os tijolos ficariam 

aparentes sem revestimento, apenas para complementar o conjunto. 

Os principais danos dizem respeito a perda da argamassa de revestimento e agentes 

biológicos – fungos e liquens que se estabeleceram nas superfícies das paredes que 

estão há décadas sofrendo a ação do tempo. Aliada a esta perda de argamassa de 



 

 

 

revestimento, há também uma perda pouco significativa de trechos da argamassa de 

assentamento das pedras. 

O conjunto destes elementos esta estável, o danos acima relatados é recente e se 

deve a  abalroamento, pois não há  indícios, neste trecho, de crescimento de raízes, 

elementos vegetais que se infiltram nos interstícios das pedras e as soltam. 

Nos demais remanescentes há, ao contrario, indícios de raízes e se nota que alguns 

remanescentes estão em vias de desabar, por conta da desagregação promovida 

pelas raízes. 

A proposta é a de sanear o conjunto das alvenarias com solução de Hipoclorito de 

sódio a 3% para remover liquens e fungos, quanto às raízes e elementos vegetais de 

maior porte, aplicar Dursban ou Round Up – herbicidas com diluição a base de água 

em etapas, até que as raízes das trepadeiras sejam ressecadas, a partir do que 

promover sua remoção cuidadosa. 

Estes elementos estão infiltrados nas alvenarias nos interstícios das pedras que as 

compõem, a remoção, portanto, deve ser cuidadosa, e durante o processo, cacos de 

telhas devem assentados com argamassa de cal e areia fina nos espaços vazios de 

forma a manter os elementos estabilizados. 

Observa-se a existência de diversos trechos que ainda possuem revestimentos em 

argamassa. Estes revestimentos remanescentes deverão ser consolidados com 

injeção de resina PVA. 

Os trechos onde as alvenarias estão em risco de ruir por falta de apoio devido a 

existência de lacunas, deverão ser complementados com lascas cerâmicas - telhas, 

utilizando remanescentes encontrados no local, assentes com argamassa de cal, 

tendo–se o cuidado de não obturar vazios onde outrora existiam tacos para fixar 

esquadrias e ou forros. 

A proposta prevê ainda a urbanização do sitio com plantação de gramado em toda a 

área e, árvores de pequeno porte1 que proporcionem sombra e não cresçam 

excessivamente, evitando uma eventual queda de galhos sobre as alvenarias 

remanescentes. Aos fundos seria de toda a conveniência a implantação de uma cerca 

viva de forma a estabelecer o limite e criar uma moldura para o conjunto. 

A delimitação do sitio junto a rodovia atualmente em frades de concreto deverá ser 

refeito com frades metálicos, nos mesmos moldes dos utilizados no Rio de Janeiro 

capital. Os frades seriam pintados de branco e unidos por fio de aço. 

Esta prevista uma iluminação visando ressaltar de forma suave o conjunto das ruínas. 

 

 



 

 

 

Paisagismo: 

O local onde se encontram as ruínas é um sitio arqueológico e como tal não é 

adequado o plantio de elementos vegetais no entorno imediato dos elementos 

arquitetônicos. 

A proposta é a de se plantar grama em todo o sitio, a exceção dos trechos escavados 

e não há o risco de quedas de galhos sobre as ruinas. Cria ainda uma cerca viva de 

arbustiva do tipo Cedrinho em todo o Perímetro aos fundos – plantado a cada 30 cm, 

tapando a  visão do casario recente  e  diminuindo  o excesso de informações que 

estas casas promovem. 

Também foi proposto o plantio de árvores de médio e alto porte  na fronteira aos 

fundos, onde presumivelmente não há remanescentes de construções. Contudo o 

posicionamento final dependerá de prospecções e acompanhamento. As árvores 

propostas Ipês, Acácias e Quaresmeiras, são exemplares da Floresta Atlântica e visam 

manter o fundo do sitio com árvores que possuem floração ao longo do ano, de forma 

a criar uma atrativo visual e emoldurar o sitio arqueológico. As espécies escolhidas 

possuem raízes que tendem a ser mais profundas, evitando espécies com raízes 

superficiais que poderiam vir a afetar remanescentes. 

 

Iluminação: 

O projeto destina-se a iluminar as paredes externas remanescentes da edificação 

principal. Para tanto foram definidos os refletores com lâmpadas do tipo led, que 

possuem 1,00 metro de comprimento e 5 cm de largura e possibilitam lançar a luz 

proveniente dos led’s a até 10 metros de distancia sem perdas significativas. Este tipo 

de luminária permite o recorte dos panos de parece a serem iluminados de forma a 

minimizar as sombras. 

Os refletores serão instalados em canaletas embutidas no solo, que deverão medir 

cerca de 15 cm da largura útil e 20 cm de profundidade. Nestas canaletas serão 

posicionados os refletores e o sistema de alimentação – calhas galvanizadas com 10 x 

5 cm, nas quais correrá a fiação. Serão posicionados ainda, sensores de presença 

ligados a um sistema de alarme que visa proteger as instalações de vandalismo e ou 

roubo. 

O sistema será subdividido em 5 circuitos principais  com 20 amperes cada e um 

circuito adicional de 5 amperes para alimentar sensores de presença. Os circuitos 

deverão ser ligados em um quadro de distribuição com um disjuntor trifásico de 125 

amperes. O quadro deverá ser devidamente aterrado e atender às normas tecnicas. 

O conjunto das luminárias é comandado por um módulo de controle – DMX que 

permite o controle de funcionamento e alteração de cores (R G B). 



 

 

 

As canaletas deverão ser arrematadas com perfil metálico de chapa dobrada a ser 

instalada nas bordas para fixar chapas de vidro com 10 mm de espessura. As chapas 

deverão ser pintadas com tinta epóxi interseal – primer e acabamento. 

A escavação do solo para construir a canaleta deverá ser acompanhada por 

arqueólogo. Após a conclusão da escavação uma tela normatizada deverá ser 

assentada no fundo e nas laterais das cavas. 

 

 

Croqui com a simulação da iluminação. As luminárias embutidas no solo projetam a luz nas 

paredes direcionada de forma a iluminar apenas os trechos selecionados. 

 

Para obter a resultado definido no projeto, o equipamento deve ter as características 

semelhantes ao utilizado como base de análise de performance. Qual seja, iluminar 

de uniformemente as superfícies da fachada. 

No projeto, o conjunto das luminárias iluminam panos de  paredes  de  no  máximo  3  

metros  de altura. A proposta é que o façam uniformemente, sem criar uma área 

superexposta nos trechos próximos a fonte de luz. Ao contrario, o projeto propõe a 

iluminação suave, o suficiente para ressaltar o edifício e economizar energia. O 

equipamento de LED permite controlar as intensidades e proporcionar uma 

iluminação melhor distribuída. 

Os equipamentos a serem adotados  devem  ter suas características aprovada pela 

fiscalização. Os fabricantes escolhidos devem possuir as certificações e garantias 

exigidas nas normas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Características Sugeridas 



 

 

 

 

 

Nos croquis acima podemos observar a montagem das luminárias nas canaletas e a 

regulagem de fachos para iluminar os panos de paredes 

 

 



 

 

 

Sinalização: 

O conjunto de remanescentes – Ruínas do Saco de Cima deverá receber uma placa de 

identificação, na qual será identificado o monumento e um texto explicativo com as 

informações inerentes ao antigo edifício comercial que funcionava no local em 

meados do século XIX. 

A placa será executada a partir de duas chapas de aço fixadas em monólito de 

concreto. O partido foi definido de forma a apresentar resistência e durabilidade, com 

linhas simples e materiais de alta resistência. 

O monolito de concreto mede 1,80m x 0,60m x 0,10m e deverá ser executado com 

concreto branco estrutural apicoado. Neste monólito deverão ser fixadas duas placas 

de aço inox escovado com letras em relevo negativo, as placas, de identificação e 

informação, devem medir 0,80 m de largura e 0,40 e 0,80 de altura respectivamente. 

Na placa de identificação será gravado o nome do sitio: 

 

 
 
 
 
 

Na placa informativa será gravado o seguinte texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O totem de identificação conforme croqui a seguir deverá ser construído a partir de 

um monolito de concreto armado medindo 1,80 de altura x 0,60 cm de largura e 10 

cm de espessura, no qual serão afixadas duas placas de aço  com os textos impressos 

em baixo relevo. Foram anexados os desenhos em planta adicional com as medidas. 

RUÍNAS DO 

SACO DE CIMA 

“EM 1856 FOI INAUGURADA POR 

D. PEDRO II IMPERADOR DO BRASIL, 

A ESTRADA DA SERRA DO PILOTO 

QUE LIGAVA O PORTO DO SAHY 

EM MANGARATIBA A RIO CLARO E ESCOAVA 

A PRODUÇÃO CAFEEIRA DA REGIÃO. 

NESTE LOCAL FUNCIONAVA 

UMA CASA COMERCIAL.” 



 

 

 

 

 

2- MIRANTE HISTÓRICO 

O Mirante existente no ponto onde a estrada faz uma curva voltada para o litoral, 

constitui-se  de um platô nivelado e  pavimentado com  pedras de  diversos 

tamanhos.  O local está bastante degradado por ação de vândalos que atiram veículos 

do platô, o que pode ser comprovado pelas inúmeras carcaças que se observa no 

fundo do penhasco. 

A presença de veículos no local é o principal agente de degradação, considerando que 

as pedras são assentes sem argamassa a tração exercida pelas rodas sobre as pedras 

as removem e deixam as inúmeras lacunas que encontramos no local. 

Pode-se observar que o conjunto principal de pedras perimetrais que arrematam a 

canaleta de águas pluviais apresenta falta significativa de elementos. Por outro lado, a 

pavimentação original do conjunto do platô também se apresenta faltante em grande 

trecho. 

Alguns elementos de perda recente são observados no local e podem vir a ser 

recolocados em seus locais de origem. 

Outro elemento importante na leitura do conjunto do mirante são as muretas de 

pedra que foram erigidas ao longo da estrada, cuja base esta situada no limite da 

canaleta. O muro foi cadastrado em ambos os lados, pois apresenta cerca de 10 



 

 

 

metros de extensão de cada lado e esta em bom estado de conservação com poucas 

perdas no  trecho acima do mirante  –  sentido  São  João  Marcos  –  e maiores 

perdas no sentido contrário. 

A estrada como um todo apresenta diversos muros de arrimo em pedra. No Mirante 

encontramos um grande muro com altura de cerca de 12 metros. Este tipo de 

elemento construtivo não esta de um modo geral sujeito a ação de vândalos e o fato 

de funcionarem por ação gravitacional, ou seja, por peso, agindo de forma a manter o 

platô da estrada estável, não costuma ceder pela ação do carregamento da estrada. 

Outro dado importante é a pavimentação. Não encontramos nenhum trecho onde 

esta esteja íntegra e remeta a um modelo para sua reprodução. No geral 

encontramos falta generalizada de elementos de pavimentação, ao que parece 

apenas as pedras menores são encontradas e não formam um padrão. 

A proposta para o mirante é a recomposição total do piso do platô com base nos 

remanescentes  que ocorrem  em  cerca  de 50%  do total. Inclui a recomposição das 

soleiras – placas grandes que perfazem o arremate entre a via de rolamento e o piso 

do platô, a recomposição das canaletas e das muretas laterais no entorno imediato 

do platô do mirante – cerca de 10 metros para cada lado, até porque estas muretas 

arrematam o topo dos muros de arrimo. 

A recomposição destes trechos deve ser com elementos pétreos, muitos dos quais 

estão possivelmente enterrados na areia, afundados por conta de tráfego de veículos 

pesados. Por outro lado, não seria adequado utilizar outro material que não seja a 

pedra para recompor os elementos citados. 

É importante frisar que as peças a serem utilizadas para a recomposição, devem ser 

diferenciadas das originais, em especial na textura, de forma que não venham a 

falsear as informações. Deverá ser executado um trecho para os testes avaliação. 

A pavimentação da estrada no trecho do Mirante que carecia de definição quanto ao 

revestimento final, foram definidos em reunião com o INEPAC, DER e IAB, quando 

ficou decidido que os revestimentos das faixas de rolagem nestes trechos seriam em 

asfalto. 

A definição fecha a questão e define o acabamento final. No entanto nestes trechos 

teremos a necessidade de compatibilizar os revestimentos originais em pés de 

moleque e o revestimento em asfalto. 

Neste trecho, a estrada é em curva e mais larga, criando a necessidade de 

compatibilização entre e a faixa de rolamento em asfalto e o revestimento original 

em pés de moleque. A solução final demandara a escavação com o acompanhamento 

arqueológico, no sentido de aproveitar o revestimento original e criar uma faixa de 

transição em pedra acompanhando o revestimento em “pé de moleque”. 

Observamos nas fotos dos trechos prospectados que há uma canaleta afastada da 



 

 

 

borda da estrada e que poderia ser aproveitada para arrematar os revestimentos. 

Contudo somente uma escavação em todo o trecho poderá definir de forma 

adequada o acabamento final. Na impossibilidade de se aproveitar a canaleta, deverá 

ser implantado um tento para limitar a pista de rolamento em asfalto, na largura de 

6,00 metros, tendo como referencia o centro da via. 

 

3- BEBEDOURO DA BARREIRA 

Trata-se de uma construção em forma de muro de pedra com uma bacia instalada no 

nível adequado aos cavalos e mulas, que aproveitavam a parada para beber água e 

descansar. Presumivelmente existe algum elemento complementar de captação na 

parte posterior da construção. Porém esta constatação somente poderá ser 

confirmada apos escavação arqueológica. 

 
 

O conjunto do muro apresenta sinais de trechos desabados e recompostos com 

qualidade inferior ao partido original, em alguns podemos mesmo observar que a 

forma foi alterada. 

O elemento principal, o bebedouro, propriamente dito, é uma estrutura de pedra 

lavrada incrustada no muro, em estilo neoclássico ao gosto da época. 

Encontra-se em razoável estado de conservação com algumas perdas por 

deterioração dos elementos pétreos, notadamente na mísula que ornamenta a 

cobertura formada por duas grandes lajes curvas posicionadas no topo do muro. 



 

 

 

O maior problema deste importante elemento da estrada é o desnível geral que 

apresenta. Presumivelmente a destruição da canaleta e do sistema de drenagem 

proporcionou o recalque da fundação. Ressaltamos que a fundação de muros de 

pedra desta natureza se caracterizam por serem baldrames de pedra da mesma 

natureza  do  muro  com  largura  pouco  maior  que  a  da  parte  superior,  e  que 

geralmente não possuem muita profundidade. 

O estado atual do muro com inclinação em toda a sua extensão não sugere inspeções 

por intermédio de escavações em sua base, pois poderia agravar o processo de 

recalque que ora se observa. De qualquer forma, o padrão é em media 1/3 da altura 

do muro. 

O conjunto do bebedouro apresenta alguns elementos adicionais, como canaletas, 

bicas de pedra lavrada, galerias arrimos e muros. 

Os elementos complementares principais – os arrimos estão em perfeito estado, 

assim como as galerias. Os muros laterais e as canaletas por sua vez, estão bastante 

danificados e mesmo inexistentes em alguns trechos. 

Em primeira lugar deverá ser feito um escoramento emergencial, considerando que 

as inclinações observadas revelam uma deformação estrutural que pode vir a 

proporcionar o desabamento parcial da alvenaria – no trecho mais deformado o 

desaprumo chega a 32 cm. 

Este escoramento será executado em estrutura metálica, em forma de tesouras  

apoiando  o  conjunto  da  alvenaria. Este escoramento  é fundamental, considerando 

que a principal ação de conservação é a recomposição da drenagem na base da 

alvenaria. Esta deve ser executada com a escavação de todo o trecho frontal, quando 

será definida a viabilidade técnica de se reaprumar a parede. 

O conjunto da alvenaria deve ser reavaliado apos as prospecções arqueológicas que 

deverão ser executadas após o escoramento, e preceder as escavações na face 

voltada para a estrada visando a recomposição da drenagem. Escavações também 

devem ser feitas na parte posterior da alvenaria, pois suspeita-se que exista algum 

tipo de estrutura que seria originalmente utilizado para captar e armazenar as águas 

que depois seriam direcionadas à bica que alimenta o bebedouro. Ademais o excesso 

de 7material na parte de posterior da estrutura cria um empuxo, que aliado ao 

problema de drenagem na base dianteira, agem no sentido de deformar a parede. 

Os poucos ornatos existentes que arrematam o trecho superior dos pilares – mísulas 

que apoiam o teto curvo em pedra sobre a bacia – bebedouro, apresentam 

deteriorações que já estão no ponto de comprometer sua leitura. 

Desafortunadamente a peça pétrea a partir da qual estes elementos foram 

esculpidos, apresenta uma descontinuidade no veio rochoso que favoreceu sua 

deterioração. 



 

 

 

O conjunto da alvenaria por sua vez deve ser recomposto e reavaliado, pois existem 

sinal de linhas de ruptura aliados a alterações do padrão de assentamento  das  

pedras  que  indicam  trechos  que  possivelmente desabaram no passado. Estes 

pontos deverão ser revistos e todo o rejunte entre os elementos pétreos, em especial 

os de maior porte devem ser recompostos com argamassa de cal e areia. 

A drenagem por fim deve ser primeiramente avaliada apos as escavações de forma a 

revelar um eventual sistema original, que caso exista, deverá ser recomposto nos 

mesmo moldes, caso inexista, a proposta prevê além do reforço estrutural da base, 

que pode ser executado por intermédio de uma viga de concreto, que seja feita uma 

canaleta subterrânea com uma grelha que possa receber as águas e não mais permitir 

que fluam ininterruptamente e continuem a recalcar as bases do conjunto da 

alvenaria. 

A pavimentação  da rodovia no trecho  Bebedouro da Barreira que carecia de 

definição quanto ao revestimento final, fora definida em  reunião com o INEPAC, DER 

e IAB, quando ficou decidido que os revestimentos das faixas de rolagem nestes 

trechos seriam em asfalto. 

A definição fecha a questão e define o acabamento final. No entanto nestes trechos 

teremos a necessidade de compatibilizar os revestimentos originais em pés de 

moleque e o revestimento em asfalto. 

Neste trecho a compatibilização é facilitada por ser um trecho reto com canaletas em 

ambas as laterais. O revestimento em asfalto será limitado pela cota padrão – 6,00 

metros de largura, definido a partir do centro da via. Este revestimento deve ser 

balizado com a implantação de um tento de concreto, ou se possível, de granito. O 

espaço remanescente entre a largura padrão e as canaletas deverá ser restaurado a 

partir  do padrão  remanescente  da pavimentação original, assim como os  espaços 

restantes que se situam além das canaletas em ambos os lados da estrada. 

Também está prevista a implantação de um dreno junto a base da edificação do lado 

da estrada. Como se pode observar a falta deste promove um recalque diferencial 

que projeta o conjunto da parede para frente – vide mapa de danos e cortes listando 

as inclinações ao longo da edificação. O dreno projetado deve ser construído apos a 

consolidação do conjunto e respectivo reaprumo do conjunto da alvenaria. 

Sua concepção foi definida de forma a captar as águas que correm junto a parede. A 

edificação está situada em um aclive suave, e a tendência das águas pluviais e as 

decorrentes da bica da fonte, é passar ao longo da parede e desaguar na canaleta a 

jusante. Há indícios de que havia captação na base, porém somente escavações 

poderão confirmar sua existência e desobstruir a galeria. 

Trata-se de uma canaleta com cerca de 30 x 40 com orientada para ambos os lados 

desaguando em caixas de areia que por sua vez, deságuam nas canaletas existentes. 



 

 

 

Foi projetada também uma cavidade lateral para absorver as águas de infiltração e 

direcioná-las para a canaleta, para tanto, esta cavidade é cheia com brita – 0, 1 e 2 e 

envolta em tecido drenante, de forma a orientar o fluxo de águas infiltração para a 

canaleta por meio de parede executada com tijolos maciços furados. Uma vez 

captadas, as águas são direcionadas para a canaleta cujo fundo tem lados 

arredondados e caimento de 1% para os lados e são direcionadas às caixas de coleta 

nas laterais da parede. 

O acabamento superficial a exemplo do utilizado no Paço Imperial, é formado por 

lajes de pedra colocadas sobre a canaleta que recebem um rasgo de cerca de 3 cm ao 

longo de toda a edificação. Este partido evita a instalação de grelhas e permite uma 

captação efetiva. Outra vantagem e minimizar a questão estética evitando a grelha 

metálica que alem de criar um elemento diferenciado, poderão ser alvo de roubo – 

são cerca de 26 metros de canaleta e as grelhas são peças com 1 metro x 10 cm. 

Vale ressalvar que apos as escavações e conhecimento da geometria do trecho 

enterrado,  o  desenho  deverá  ser  revisto  e  adaptado.  Foi  projetado  segundo 

padrão encontrado em alvenarias de pedra, nas quais as fundações possuem 

profundidade de cerca de 30% da altura total do parede, e largura aproximadamente 

50% maior em relação a largura do muro. Por esta razão se estima que haja um 

degrau de aproximadamente 30 cm para cada lado do muro. Assim, a estrutura 

possui presumivelmente 80 cm de profundidade por 1,20 metro de largura. O dreno 

será instalado neste ponto  afastado cerca de 30 cm da parede ao longo da fundação. 

O desenho foi inserido na proposta para o conjunto do Bebedouro, com planta baixa 

e corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Dreno a ser implantado na fundação do Bebedouro 

  



 

 

 

4-  CACHOEIRA DOS ESCRAVOS 

A cachoeira dos escravos situa-se em uma curva da estrada implantada em um 

talvegue de grandes dimensões que apresenta um fluxo contínuo de pouco volume. 

Contudo a construção de um vertedouro lateral com cerca de 2,00 metros de largura 

sugere que em situações de chuvas fortes este fluxo cresce consideravelmente. 

Podemos observar a implantação da estrada sobre a rocha maciça por intermédio de 

muros de pedra, e ainda, observar as duas saídas dos dois vertedouros que 

apresentam as mesmas dimensões. São túneis de pedra lavrada com paredes em 

alvenaria e tampos em lajes de pedra maciça. 

O relevo do local remete ao trecho mais inclinado contíguo à estrada, e um trecho 

relativamente nivelado no trecho superior, criando um sitio de rara beleza. 

 

 
 



 

 

 

A Cachoeira dos Escravos não revela a primeira vista a beleza que existe no patamar 

mais elevado, subindo pelo vertedouro encontramos este cenário que poderia ser 

melhor aproveitado do ponto de vista do turismo. 

 

  

 

A subida é relativamente curta, guarda, porém, um relativo grau de dificuldade. Assim 

a instalação de uma escada metálica possibilitaria o acesso a um maior número de 

pessoas, potencializando o turismo no local. 

Neste ponto, inicialmente era prevista a  implantação de um viaduto no local, o que 

permitiria a manutenção do piso original deste trecho da estrada, que seria 

restaurado na íntegra, com a recomposição da pavimentação em pedras – pé de 

moleque. 

Contudo, com a falta de recursos para implantação deste viaduto e a necessidade 

iminente de assegurar tráfego seguro de veículos no local, foi proposto ao IPHAN e 

INEPAC, com manifestação favorável, a pavimentação do local com blocos 

intertravados. 

Quanto as demais estruturas foram mantidas as propostas para recuperação e 

restauração das canaletas, outros dispositivos do sistema de drenagem – caixas e 

galerias que atravessam a estrada e muretas, inclusive os trechos refeitos de forma 

inadequada com paralelos, que destoam totalmente do padrão original, encontrados 

ao redor da queda principal de escoamento e na mureta em frente. Deverá ser 

realizada a limpeza dos muros e muretas e recomposição das alvenarias e rejuntes. 

As canaletas originais de pedras estão situadas em ambos os lados da pista de 

rolamento e devem ser totalmente recompostas. Após escavação do saibro, as pedras 



 

 

 

remanescentes devem ser limpas e mantidas nos seus locais de origem. As lacunas 

devem ser preparadas para receber as novas placas de granito que deverão 

assentadas com argamassa de cimento e areia. 

A mureta de pedra do vertedouro e da encosta devem ser totalmente recompostas. A 

mureta da encosta se situa do lado oposto a cachoeira, ao longo da pista de 

rolamento. A mureta do vertedouro possui cerca de 50 metros de extensão, 

espessura de 0,70m e altura de 0,60m. Todas as pedras remanescentes devem ser 

limpas e mantidas no seu local de origem. As lacunas devem ser preenchidas com 

novos elementos pétreos. 

Ainda a mureta localizada ao redor da queda principal, foi refeita de forma 

inadequada. Os elementos pétreos utilizados na sua recomposição destoam 

totalmente do padrão original encontrado no local. A proposta é a demolição da 

mureta existente e construção de nova mureta, respeitando o padrão de pedras 

encontradas no local. A nova mureta deve possuir 5,00m de extensão, espessura de 

0,70m e altura de 2,00m. 

Conforme já mencionado, subindo pelo vertedouro, encontra-se um local de grande 

potencial de contemplação. Para acesso é proposta a instalação de uma escada 

metálica, já que a subida é relativamente curta, o que possibilitará o acesso ao 

patamar superior para um maior número de pessoas. 

Também com o intuito de aparelhar o local com facilitadores de acesso,  propõe-se 

uma escada de concreto no local onde ocorre a queda de água, conforme pode ser 

visto no projeto. 

 

5- PONTES DE PEDRA 
 
5.1 Ponte da estaca 204 (Ponte Nova) 

A primeira ponte de pedra da estrada, que possui quatro pontes desta natureza, 

apresenta diferenças e características particulares quando comparadas as demais. 

Esta  ponte em especial tem a forma de um túnel, com o arco de pedra embutido 

totalmente no arrimo de pedra, razão pela qual absorve com maior facilidade os 

esforços decorrentes da estrada acima. 

Outro grupo de patologias encontradas dizem respeito a ação de agentes biológicos 

tais como: fungos, liquens e algas, previsíveis, dada a presença constante de água e 

umidade generalizada pontual devido ao rio e geral, devido ao clima úmido da região. 

No geral, as pontes da estrada, apresentam patologias diversas de pouca monta no 

que tange ao ataque de elementos vegetais, para os quais, os tratamentos de limpeza 

e eliminação progressiva são suficientes. A maior questão fica por conta dos 

elementos pétreos faltantes e/ou deteriorados em especial os das muradas, 



 

 

 

decorrentes de abalroamentos por veículos pesados. A estrada de caixa de rolagem é 

estreita e apresenta problemas com caminhões longos, ao que acrescentamos os 

raios curtos das curvas. 

 

 

 

 

 

Somente a ponte sobre o Rio da Lapa – que apresenta pelo menos um dos lados 

praticamente integro, existe uma pedra de segurança – uma peça arredondada 

posicionada de cada lado da ponte nos dois sentidos, e que a princípio afasta o 



 

 

 

veículo da murada. Este elementos deve ser reconsiderado e reintroduzido de forma 

a manter o afastamento e manter os veículos no centro da via. 

A questão maior assim, e que será recorrente em todas as demais é a recomposição 

das muradas laterais. Edificadas em pedra argamassada, possuem revestimento nas 

laterais e peitoril de pedra lavrada. 

A ponte da estaca 204,  como pode-se observar na foto, perdeu parte considerável 

dos elementos pétreos que formam a mureta. 

A reconstituição deve se ater a uma busca por elementos derrubados que 

presumivelmente estão no leito do rio abaixo. Sendo possível pressupor que possam 

ser retornados aos locais de origem numa suposta anastilose. Suposta porque mesmo 

que venhamos a identificar estas pedras – chatas com medidas próximas às 

existentes, jamais seria possível determinar com exatidão os locais de origem. 

No caso provável de não se conseguir recuperar todas as peças existem recompor  

com  elementos  de  concreto  armado  envolvendo  os remanescentes. A peça de 

arremate – peitoril de seção retangular com as bordas arredondadas, deverá ser 

fundida a colocada sobre a mureta, nos moldes da peça original. 

Vale lembrar que esta ponte foge totalmente do padrão das demais e a observação 

do conjunto revela uma possibilidade, qual seja: a estrada que antes fora 

encomendada pelo Imperador a outro investidor que teria falecido e paralisado os 

trabalhos, foi então encomendada ao Comendador Breves, que foi construída em 

novo traçado, e, ao que se presume, por diversas equipes em trechos definidos, 

resultando nos desenhos e acabamentos diferenciados que se observa entre os 

exemplares avaliados. 

Assim sendo, embora não tenhamos certeza de que  este exemplar teria uma peça de 

acabamento como a do rio da Lapa – a única que apresenta este elemento ainda 

intacto, a recomposição poderia ser aceita, mesmo que desenvolvendo um desenho 

semelhante ou com um novo material – o concreto. 

 
5.2 Ponte Bela Vista 

Ponte original remanescente da construção da estrada. Possui impostas em forma de  

muros construídos com   blocos de pedra lavrada encaixada com precisão, não se 

observa argamassa nos encaixes das pedras, e que se apoiam em fundações rasas 

também de pedra lavrada. A partir das impostas, nasce um arco levemente abatido, 

construído com blocos de pedra esculpida com compensação de ângulo – seção 

trapezoidal. O teto curvo se compõe de   diversas linhas de pedras com as juntas 

desencontradas, proporcionando uma perfeita amarração que se efetiva com a coroa 

- uma linha de pedras de menor largura situadas ao centro no ponto mais alto do arco 

e que fecham e imobilizam o conjunto da estrutura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ponte sofreu a perda de alguns elementos da base, ao que parece, por ação de 

enxurradas que descalçou e deslocou estes blocos, situados no lado jusante da 

corrente do rio. Normalmente estes rios mais se parecem córregos, que, no entanto, 

em situações de chuvas fortes aumentam consideravelmente o fluxo levando na 

corrente troncos, pedras e diversos materiais que podem deslocar as pedras  da  



 

 

 

ponte,  principalmente  as  que  estiverem  sem  o  apoio  da  base  da imposta. Ao 

que parece, alguns elementos de pedra lavrada estão no leito próximos à ponte, 

contudo somente durante o processo de intervenção poderão ser resgatados e 

recolocados em seus locais de origem. 

A recomposição dos elementos faltantes é fundamental, a ponte como se pode 

observar no mapa de danos, alguns elementos foram perdidos e foram recompostos 

com peças de concreto, ao que se pode observar, fundidos no local, não se pode 

afirmar se receberam armadura de ferro. 

A perda de elementos da base possibilitaram a ocorrência de uma trinca na segunda 

camada de pedra alinhada com a junta da primeira camada, justo no trecho onde 

falta a pedra da base. 

Os elementos estruturais de pedra e ou concreto sem armadura não funcionam para 

esforços que não sejam a compressão, portanto, na medida em que falha o apoio da 

base e surgem esforços de tração, cortantes e momentos  fletores,  as  peças  tendem  

a  rachar  no  ponto  onde  ocorre  o esforço. No caso em questão deve-se inserir 

pinos de aço, recompor o apoio e obturar a trinca com adesivo estrutural a base de 

epóxi. 

O conserto embora apresente um visual que causa um certo estranhamento, esta em 

boas condições e pode ser mantido, pois não temos certeza de que entre os diversos 

elementos que se encontram no leito do rio estão os originais. 

Outro ponto importante é a perda de uma peça da coroa – linha de peças situada no 

centro do arco em seu ponto mais alto que foi refeita de forma inadequada em 

concreto. Esta peça por possuir seção trapezoidal, somente pode ser instalada por 

cima, cortando o pavimento – a cerca de 20 centímetros abaixo da superfície de 

rolamento e encaixada. Pode ser feita em concreto desde que pré-moldada e 

encaixada corretamente. 

Esta ponte apresenta impostas com paredes em angulo de 45º, que demandam 

reparos e complementos na interface entre a parede em pedras lavradas e o talude, 

em pedras brutas sobrepostas. 

Outro ponto relevante são as muretas de proteção, que foram totalmente perdidas. 

Foi fundida uma viga de concreto que arrematou o topo das alvenarias de forma 

irregular. A proposta sugere que a mureta seja recomposta nas cabeceiras e ao 

centro, eliminando a atual grade de madeira que desmerece o conjunto da ponte e 

não oferece segurança alguma. 

A recomposição deverá ser em pedra até o nível do pavimento e em concreto no 

trecho superior – mureta. Como esta ponte apresenta semelhança com a da Lapa, 

poderiam ser reproduzidos os elementos desta. 



 

 

 

 

 

 

5.3 - Ponte do Matutu 

Estrutura  de  pedra lavrada em arco abatido, raio central – 2,25 e raio da base – 3,00,    

é composto de 8 linhas transversais de cada lado da coroa. As juntas são 

desencontradas. Nesta ponte  a  mureta  superior foi totalmente perdida em ambos  

os  lados.  O  arco de   pedra   se   apóia   na impostas – maciço de pedra. Observamos 

a alteração do padrão de arremate e da tipologia das pedras. 

 

 

 

Na base a parede tem dois níveis e há uma transição entre as pedras lavradas e outras 

com menor elaboração, trabalhadas apenas o suficiente para se apoiar nas pedras 

abaixo. Isto é claro na alvenaria da base. Presumimos que a parede do lado oposto, 

que não foi limpo, seja da mesma forma. 

Na parede da imposta no nível do arco, a situação é diferente, há sinais que sugere 

recomposições pretéritas com menor qualidade que o padrão original. 

Nos trechos superiores à direita podemos observar a falta de diversos elementos e o 

início do processo de arruinamento. 

No centro da ponte à esquerda, podemos observar um desarranjo das pedras da 

base. O motivo é a falta da pedra onde estas se apóiam,  uma peça de seção 

retangular com 20 cm de altura e cerca de 1,00 metro de comprimento. 

Provavelmente foi assoreada e posteriormente deslocada. É possível que se encontre 

soterrada na areia nas proximidades do local de origem. 



 

 

 

Nesta ponte que esta visivelmente fragilizada, é possível observar que as pedras que 

fecham o arco na região central – coroa, esta demasiadamente próxima à superfície 

de rolamento, ademais, as duas muretas laterais estão totalmente perdidas, restando 

apenas as peças hexagonais de arremate da transição do angulo das muretas – vide 

Ponte do Rio da Lapa. A proposta visa recompor a mureta em sua forma original, 

sendo as peças fundidas em concreto e não em pedra. 

Esta sugestão visa recompor o conjunto da estrutura, e, principalmente, recompor o 

carregamento permanente do projeto original adotada em estruturas desta natureza 

que visam contrabalançar as estruturas em arco. Como é conhecido, as estruturas em 

arco são construídas e carregadas antes da remoção do escoramento, de forma que a 

carga positiva – para baixo, anule a carga negativa – para cima e a estrutura fique 

estabilizada. 

Entendemos que este carregamento é importante para estabilizar o conjunto da 

estrutura em detrimento de questões que envolvem conceitos estéticos, de  copia,  

ou  que  favoreçam  intervenções  contemporâneas,  cremos  que neste caso a 

estabilidade é mais importante, e ao propor concreto no lugar de   pedra,  criamos   a   

diferenciação   entre   os   materiais   originais  e   a intervenção contemporânea que 

se pretende executar e estabilizamos o conjunto da estrutura. 

Outro dado que julgamos importante é a recomposição das pedras desalinhadas e em 

vias de serem deslocadas do conjunto da estrutura do arco. Em primeiro lugar 

devemos recompor as pedras da base que foram perdidas, como já relatado é 

possível que estejam enterradas no leito do rio nas proximidades, outra ao exemplo 

da proposta para a mureta a ser recomposta com elementos de concreto. 

Uma proteção adicional deve ser executada com a criação de uma viga de concreto 

apoiada em estacas moldadas no local, desta forma seria possível estabilizar  a  base  

de  apoio  e  evitar  a  perda  de  material  –  areia,  que fatalmente descalçaria as 

pedras da base. 

Relevante também, é a recomposição das alvenarias de pedra das paredes das 

impostas, especificamente o trecho em pedras brutas argamassadas, fechando as 

lacunas com a inserção de pedras de dimensões compatíveis a serem assentadas com 

argamassa de cal e areia. 

 

5.4 - Ponte do Rio da Lapa 

A ponte do rio da Lapa esta em bom estado geral, na base e nas paredes não há 

danos marcantes, estas ficam por conta das paredes laterais, apresenta várias perdas. 

Um dos elementos de arremates das cabeceiras – pedra sextavada que faz a transição 

do angulo das paredes das impostas A partir da chagada do arco de pedra, as paredes 



 

 

 

do muro que perfaz a imposta muda para um angulo de 45º. Sugere uma 

compactação do maciço para absorver os esforços provenientes da descarga do arco. 

 

 

 

Os muros laterais apresentam alto índice de peças faltantes, a cabeceira do lado 

esquerdo  –  sentido  Rio  Claro,  esta  praticamente  perdido,  as  pedras 

remanescentes  devem  ser  consolidadas,  são  trabalhadas  somente  na  face 

externa e nos encaixes, ao cair no rio se confunde com outras pedras dificultando o 

resgate. 

Esta ponte deve ser tomada como referencia para a recomposição das demais, 

embora um dos lados esteja praticamente destruído, o outro esta praticamente 

intacto. Ainda estão no local todos os detalhes construtivos e elementos de proteção, 

como as pedras posicionadas nos vértices das muretas, trata-se de pedras 

arredondadas que defendem as alvenarias das rodas dos veículos, muito utilizado em 

portões, obrigando os veículos a se manterem no centro da via protegendo assim as 

alvenarias. Estão também no local as pedras em forma de pirâmide sextavada que 

ornamentam a mudança de angulo da mureta, uma das quais caia no patamar acima 

da base da imposta. 

Esta ponte é a que tem a maior concentração de elementos vegetais que estão  em  

vias  de  deslocar  algumas  pedras  e  devem  ser  removidos. Apresenta também o 

maior grau de assoreamento, o que afunila o leito do rio sob a estrutura da ponte, e 

pode, em caso de enxurradas, aumentar o fluxo em direção a uma das bases e 

deslocar algum elemento da base. 

A mureta do lado direito – sentido Mangaratiba/Rio Claro, esta praticamente 

destruída e os remanescentes com trechos totalmente desagregados. Esta ponte esta 

numa reta da estrada e não permite a passagem de dois automóveis ao mesmo 



 

 

 

tempo, o que promove abalroamentos nas laterais. Seria prudente por razões de 

segurança a instalação de semáforos de preferência, evitando tais ocorrências e 

acidentes. 

A recomposição da mureta entendemos que deva ser feita por uma questão de 

segurança e ainda do restabelecimento do carregamento padrão de estabilização da 

estrutura. Sugerimos que seja feita com elementos de concreto para perfazer a 

volumetria e o carregamento, considerando que os pesos específicos são 

semelhantes. 

Outro dado relevante é a necessidade de se promover a limpeza geral no entorno das 

pontes. 

 

5.5  Capacidade de tráfego das pontes 

A principal constatação que gerava uma duvida desde o início dos trabalhos, diz 

respeito a capacidade destas estruturas em suportar o tráfego imposto pela 

pavimentação da estrada. 

Em  nossa  primeira  abordagem  prevíamos  uma  necessidade  de  avaliação 

estrutural , que foi executada pelo calculista indicado pelo DER – Engº Ricardo 

Valeriano. As conclusões vão de encontro às nossas expectativas iniciais e sugerem  a  

necessidade  de  se  reforçar  estas  estruturas,  considerando  que  o tráfego previsto 

esta acima da capacidade estrutural destes elementos – considerando que o projeto 

original de cerca de 1840 não previa cargas móveis compatíveis com os veículos que 

nela passarão a trafegar. 

Primeiramente alguns dados são fundamentais para as conclusões desenvolvidas para 

cada uma destas pontes. 

O primeiro referencia à necessidade de alargamento das pistas para atender as 

recomendações do DER que define uma caixa mínima – 7,20 m de largura da faixa de 

rolamento e 1,50m para a passagem de pedestres. Este dado técnico decorrente das 

normas do DER/RJ remete a duas situações diferenciadas. A possibilidade de 

construção de uma variante onde esta solução é possível – Ponte Nova e Ponte do Rio 

da Lapa. A outra, a criação de um tabuleiro sobre a ponte existente – Ponte da Bela 

Vista e Ponte do Matutu. 

A primeira solução demanda a possibilidade de espaço para a implantação da 

variante. A segunda cria um acrescimo que altera a forma da ponte, porém, 

mantendo a caixa original construída em pedras lavradas. As soluções foram 

estudadas e são explicitadas a seguir de forma particularizada para cada uma das 

quatro pontes em estudo. 

 

5.5.1 Soluções Estruturais 



 

 

 

A primeira ponte – Ponte Nova, apresenta uma proposta diferenciada, em forma de 

túnel, no qual as impostas são constituídas pelo corpo da estrada, diferente das 

demais  que  são  pontes  no  sentido  do  termo  e  se  apóiam  em  impostas 

construídas. Esta ponte está implantada em uma curva. Por estas duas razões e pelo 

fato de já ter sido prevista uma variante para o local, a previsão de reforço será 

executado por intermédio de uma viga em forma de “Sela” que será implantado entre 

as paredes originais de pedra. Esta viga visa descarregar os esforços em bases laterais 

e preservar o arco de pedra. Outra característica desta ponte e o arco pleno que em 

termos estruturais tende a ser mais resistente aos esforços em comparação aos arcos 

abatidos das demais pontes. 

 

 

 

No croquis acima podemos observar a solução estrutural – uma viga em forma de 

“sela” que se apóia nas duas laterais e passa sobre o arco, de forma que a carga seja 

transferida aos apoios poupando o arco de pedra original. 

Esta solução será aplicada em duas pontes – A Ponte nova e a Ponte do Rio da Lapa, 

como se trata de duas estruturas diferenciadas, a solução também o será, A Ponte 

nova é um túnel e a viga de reforço poderá ser de desenho simplificado, A Ponte do 

Rio da Lapa é uma ponte completa com impostas construídas em pedra e demanda a 

solução mais elaborada com se pode observar no croquis acima. 

A Ponte do Rio da Lapa com a possibilidade de receber uma variante, receberá o 

reforço e poderá manter a caixa original, as muretas e todos os detalhes construtivos 

originais. 

A solução é composta assim de diversas etapas, a saber: 



 

 

 

1.  Escoramento – a estrutura deve ser escorada por intermédio de cambotas de  

madeira  –  pranchões  de  madeira  de  lei  com  5  cm  de  espessura, cortados  

de  forma  a  perfazer  a  forma  do  arco;  sobre  estas  cambotas fixadas tabuas 

com 5 cm de largura para possibilitar a forma em arco; o sistema deverá ser 

fixado em escoramento metálico apoiado no solo; 

2.  Execução  de  uma  camada  de  transição  executada  com  silicone  ou 

neoprene, a ser definida em testes durante a execução; 

3.  Estrutura secundária de apoio, por intermédio de sapatas laterais apoiada 

em  estacas  moldadas  no  local  –  considerando  que  o  solo  deverá  ser 

perfurado por rotação evitando trepidação; 

4.  Execução da estrutura principal – viga em concreto armado em forma de 

“sela”; 

5.  Complemento dos vazios criados pela forma da viga com lastro de concreto 

magro com a função de nivelar o piso que irá receber o faixa de rolamento; 

6.  Execução da faixa de rolamento a ser implantada sobre a viga, com as 

diferenças inerentes a cada uma das pontes. 

Devemos atentar ao fato de que os detalhes construtivos deverão ser detalhados no 

projeto estrutural. 

As duas outras pontes (Ponte Bela Vista e Ponte Matutu) deverão ser reforçadas 

segundo o mesmo princípio, porém, com alterações. A principal característica desta 

solução é que sobre a viga em forma de “sela”, será implantada uma calha com 

balanços laterais, que possibilitarão o alargamento da estrada para as medidas 

padrão – 7,00 m de faixa de rolamento e 1,50m de faixa de pedestres. 

No croquis a seguir podemos observar de forma esquemática a solução, que preserva 

a caixa original, o arco e as impostas de pedra. A viga tipo “sela” recebe uma calha 

com a medida padrão. A forma adotada permite que a viga seja mais fina no ponto 

sobre o arco e minimize a interferência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Revestimentos de argamassa 

As pontes de pedra foram edificadas com pedras lavradas e montadas sem 

argamassa, em especial os elementos principais que perfazem os arcos e impostas. Os 

muros e arrimos complementares foram edificados com alvenarias de pedra 

argamassadas. A tipologia e as datas que envolvem a construção – cerca 1850, 

remetem a argamassas históricas, tendo como aglomerante a cal. 

Testes expeditos confirmam a existência de grumos de cal o que confirma o tipo de 

argamassa utilizada. A utilização de cimento Portland era ainda muito restrita nesta 

época, especialmente em obras fora dos centros urbanos. 

Considerando que os elementos principais não são originalmente argamassados, o 

partido deverá ser mantido, ou seja: 



 

 

 

• Recomposições que envolvam os elementos principais – de pedra lavrada, não  

deverão  utilizar  argamassas,  salvo  em  trechos  onde  a  adição  de resinas seja 

recomendado pelo projeto. 

• Nos trechos que envolvam alvenarias de pedras argamassadas deverão ser 

utilizadas argamassas de cal e areia. As cales a serem utilizadas deverão ser do 

tipo virgem e o processo de extinção deverá ser implementado no canteiro de 

obras sob a supervisão de técnico habilitado. 

• O traço a ser utilizado deverá ser: cal e areia na proporção de 1:3.  

• Argamassas de proteção de topos de alvenarias não serão executadas com 

agregante do tipo cal e sim com a utilização de cimento Portland branco 

estrutural, no traço de 1:3 – proporção cimento areia lavada media, estando 

previsto ainda a utilização de aditivo impermeabilizante. 

 

Considerando não há previsão de recomposições de alvenarias e revestimentos no 

trecho das ruínas, apenas argamassa de consolidação e pequenas recomposições 

cujos traços estão definidos no projeto, não há a necessidade de execução de testes 

de argamassas. Contudo, durante o processo executivo, caso seja necessário definir 

algum revestimento especial, fica a critério do órgão fiscalizador a eventual 

solicitação de teste de recomposição de traço. Por esta razão, será aconselhável 

incluir no orçamento previsão de execução de amostras das argamassas encontradas 

nos locais a serem trabalhados. 

 




