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A seguir, uma descrição mais detalhada do Edifício D. 

 

O Edifício D caracteriza-se por uma construção de um pavimento erguido em 

cantaria, trabalho tradicional entre os portugueses, as edificações 

caracterizadas por esta técnica possuíam como características básicas  a 

resistência das paredes; a utilização de mãos-de-obra numerosa organizada 

por mestres especializados, além da dificuldade de abertura de grandes vãos1.  

 

Seu modelo construtivo segue os padrões já conhecidos no século XIX 2 : 

alvenaria externa em pedra com argamassa de cal, barro e areia, arrematado 

em cimalha sobre alicerces em vala corrida, construídos em pedra e barro, com 

cerca de 1,20m de altura e largura pouco maior que a alvenaria da parede 

autoportante (em média 60 cm de espessura).(ver fotos 72 e 73) 

Com quatro portais de entrada, com em média 1,40 de largura, o acesso 

externo era realizado através de calçamento em pé-de-moleque.  

Nos fundos da edificação, anexo à parede SE, segue uma nova parede em 

rochas, com as mesmas características descritas acima, medindo cerca de 9m 

de comprimento (ver mapas 7 e 8). 

Possivelmente, associado a este conjunto, distando 16m do fundo do Edifício 

D, próximo à área limite do sítio, são encontrados vestígios de um portal, 

medindo atualmente, 5m de comprimento.  

 

 

 

                                                           
1
 Para solucionar este problema eram utilizadas sobrevergas em tijolos maciços. 

2
 FIGUEIREDO, V.C. Caracterização das técnicas construtivas em terras edificadas no século XVIII e XIX. 

Arquiteturarevista, vol.t, n1. P91-93. 
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Foto 72: Vista lateral Edifício D 

 

 

 

 

 
Foto 73: Vista parede frontal 
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Na área entre o portal e a parede traseira do edifício foi verificada a existência 

de uma mureta, (dividindo dois espaços: a primeira, onde foram evidenciadas 

canaletas construídas em rocha aparelhada, com cerca de 30 cm de altura e 

largura entre 30 cm e 1,10m; e a segunda, área de acesso, onde se localizam 

as portas de acesso tanto do portal, quanto a da parede externa ao edifício. 

(ver fotos 74 e 75) 

 

 
Foto 74: Mureta entre edifício e portal 

 

 
Foto 75: Canaletas localizadas entre o Edifício e Portal 



83 
 

Na lateral SW do edifício, na qual se localizava um antigo valão, hoje 

canalizado pelo governo municipal, ocorrem vestígios de um muro, 

possivelmente divisor entre o espaço público (a calçada) e o privado.  (ver foto 

76) 

 

 

Foto 76: Área do jardim, lateral SW do edifício  

 

 

2 -  Abordagem extensiva 

As atividades executadas nesta etapa da pesquisa consistiram no 

cadastramento do sítio no Instituo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –

IPHAN e caminhamento pelo mesmo para reconhecimento do conjunto como 

um todo e em relação ao “parque das ruínas”. 

 

Foram também concluídas as tarefas preliminares de levantamento, medições 

e estudos para identificação espacial, inclusive no que tange à sua setorização. 

Prosseguiram as pesquisas de caráter documental, histórica e arqueológica. 

 

Em seguida procedeu-se à identificação espacial do sítio, pela sua setorização. 

 

A definição das áreas de escavação seguiu critério relacionado à posição em 

relação à Edificação quanto à suas áreas interna e externa, referenciando-as 

espacialmente de acordo com a área de abordagem.  
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Desta forma, utilizando como referencial geográfico o próprio posicionamento 

da Edificação (NW/SE), na sua área externa, a partir do estabelecimento de um 

ponto zero aleatório, a cada 5 metros, foi demarcada uma linha, atingindo o 

total de oito numéricas e oito alfabetadas, procedendo-se a setorização da 

área. (ver mapa 9) 

 

Na área interna, seguiu-se o mesmo padrão acima, porém devido as 

proporções da edificação, as linhas foram estabelecidas a cada dois metros, 

perfazendo o total de 5 linhas alfabetadas e 11 numéricas. 

 

3 – Abordagem Intensiva 

 

As intervenções foram nomeadas de acordo com a setorização estabelecida, 

bem como baseadas no posicionamento em relação a áreas já reconhecidas, 

como os portais (nomeados de acordo com seu posicionamento, como por 

exemplo: Portal 1, Portal 2, etc.) e janelas (Janela 1, Janela 2, etc). (ver mapa 

10) 

Tais ações tiveram como objetivo caracterizar as estruturas construtivas da 

edificação, bem como seu agenciamento espacial, sendo escavados 48 

setores, perfazendo cerca de 233m2 de área escavada, atingindo  profundidade 

média de 1,10m.  

 

Quadro do dimensionamento das áreas escavadas:  

Setor  área 

escavada 

M2 

C4 1,40X1,20 1,68 

Portal 4 - Parte 

interna 

2,5 x 

0,70m 

1,7 

Estrutura quad 3,7 x 1 3,7 

Esftr Quadr. Corte 

2 

1,5 x 1m 1,5 

Estr Quadr corte 3 2 x1,40  2,8 

Trincheira 1 9 x 1,3 11,7 

A9 1,5 x 1,3 1,95 

C4 1,40X1,20 1,68 

A4 2 X 1,5 3 

D4 2 X1,5 3 

E4 0,8 X 1,5 1,2 

E6 0,8 X 1,5 1,2 

D6 1,3 X 1,5 1,95 

C7 1,3 X 1,8 0,8 

C8 2 x1 1 
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E8 1 x 0,8 0,8 

D8 2 x1 2 

C9 2 x1 2 

C10 2x1 2 

C8  Corte 2 1x1 1 

D8 1X1 1 

A2 2X0,5 1 

B2 2X0,5 1 

A1 2X0,5 1 

B1 2X0,5 1 

portal 2 parte 

externa 

1,5 x 1,7 2,55 

Portal 4 parte 

externa 

2,5x 1,3 3,25 

portal 5 parte 

externa 

1,5 x 1,4 2,1 

janela 4 parte 

externa 

2,40 x 1 2,4 

janela 9 parte 

externa 

2,7x1 2,7 

Portal 6 parte 

externa 

1,4x1 1,4 

C5 parte externa 5 X 2,5 12,5 

D5 parte externa 5X 5 25 

E5 parte externa 5X 5 25 

F5 parte externa 5 X2 10 

C4 parte externa 2,3 X 2,6 6 

C7 parte externa 2,2X 1 2,2 

C7 parte externa - 

CORTE 2 

1 x 0,8 0,8 

Setor B5 5 x 0,5 2,5 

A5 5 x 0,5 2,5 

A5 Corte 2  2,5x2,5 2,5 

A6 3x2 6 

C5 corte 2 5 x 0,5 2,5 

F1 5X 5 25 

F2 5X 5 25 

F3 5x1 5 

F4 5x1 5 

E1 5x2 10 
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Total   233,56 

 

 

Todo o material recuperado foi coletado e referenciado de acordo com sua 

localização espaço-temporal, obedecendo ao controle de nível e divisão de 

setores previamente estabelecidos. O material construtivo (telha e tijolo, 

especificamente) recebeu tratamento distinto em relação aos demais materiais, 

sendo alvo de cubagem e posteriormente descartados. Em se encontrado 

marcas distinta nestas peças, as mesmas seriam alvos dos procedimentos 

adotados para os demais materiais. 

 

Para auxiliar na compreensão da disposição estratigráfica das estruturas 

evidenciadas foi utilizado  sub-datum, localizado no ponto central interno da 

edificação. Estabelecido a 80 cm da superfície, as medidas foram capturadas 

com auxílio de linha de pedreiro, nível de bolha e trena, auxiliando, desta forma 

na precisão da inserção  das etapas construtivas do edifício (topo do baldrame, 

pisos e suas sustentações). 

 

Quanto à estratigrafia, os setores abordados na área interna e externa 

obedecem a certos padrões semelhantes:  

 

Camada 1: húmica, medindo entre 10 e 20 cm; formada por sedimento areno-

argiloso castanho, homogêneo e de média compactação. 

 

Camada 2: Entulho, apresentando espessura média de 30 cm; formada 

vestígios construtivos como telha, tijolos, rochas, argamassa,  e reboco. 

 

Camada 3 - A terceira camada é o que diferencia estratigraficamente a área 

interna da externa. Na parte interna da edificação, entre a camada arenosa 

castanha e a camada de entulho, ocorre uma camada também arenosa e da 

mesma coloração, com registros de pequenas rochas. 

 

Desta forma, podemos observar:  

 

Área interna Área externa 

Camada 1: húmica Camada 1: 

húmica 

Camada 2: 

Entulho 

Camada 2: 

Entulho 

Camada 3: 

arenosa com 

rochas 

Camada 4: 

arenosa 

Camada 4:  
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arenosa 

 

 

Para definir a funcionalidade dos vãos existentes nas paredes do prédio, foi 

realizado um estudo detalhado em cada um deles,  abrangendo dimensão, 

disposição espacial , localização direção de vãos e existência de buracos 

utilizados para encaixe de guarnição de parede macho e fêmea. (ver foto 77) 

 

 

Foto 77: Estudo das paredes para definição de função dos vãos  

 

A distinção entre janelas, portais e nichos baseou-se na existência de 

elementos característicos de cada um: as portas e janelas possuem em comum 

a existência na lateral dos vãos buracos quadrangulares com cerca de 40 cm 

de profundidade, utilizados para encaixe do madeiramento para esquadrias. O 

fator utilizado para distingui-los baseia-se na abertura do vão até a base da 

parede, atingindo o nível do piso. Já os nichos caracterizam-se pela 

inexistência deste tipo de buraco,  encontrando-se alguns ainda fechados, 

apresentando vãos internos. 

 

Em todo o prédio, foi possível observar a existência de 16 janelas, 7 portas e 4 

nichos, dispostos da seguinte forma:  

 

Parede NW (parede frontal): quatro portais ( Portal 1, 2, 3 e 4). 
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Parede SW (parede lateral, paralela ao jardim): nove janelas (Janelas 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9). 

Parede NE (parede lateral): duas portas (Portal 5 e 7); 3 janelas (Janelas 10, 

11 e 12) e três nichos: (Nichos 1, 2 e 3); (Ver imagem 3) 

Parede SE (parede dos fundos): quatro janelas (Janela 13, 14, 15 e 16) e um 

nicho (Nicho 4). 

 

Na área interna, as intervenções até o momento evidenciaram  baldrames 

seguindo os padrões das paredes externas, bem como a inserção de alvenaria 

em tijolos maciços sobre os mesmos, sugerindo a existência de cinco  

possíveis cômodos. sendo identificados da seguinte maneira:  (Ver fotos 78 e 

79 e mapa 7 acima) 

 

 

Foto 78: Parede de tijolos, Em direção NW/SE - Setor Estrutura Quadrangular  
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Foto 79: Baldrame em pedra e argamassa, sentido SW/NE – Setor Estrutura Quadrangular – Corte 3 

 

 

 Cômodo 1: localizado na área frontal do edifício, medindo 6,5 x 6,5m. 

Abrange três das quatro portas existentes nesta área, bem como três 

janelas; 

 

 Cômodos 2, 3 e 4: contíguos ao cômodo 1, medindo 3,5 x 4m, cada. Sua 

localização tem vista para o jardim da área externa, através de 

existência de 2 janelas em cada cômodo. Uma exceção está no cômodo 

4, que possui 3 janelas (uma delas localizada na parede dos fundos, ao 

lado do Nicho 4) 

 

 Cômodo 5: Abrange todo o comprimento da edificação (cerca de vinte 

metros), com acesso frontal através do Portal 1 e lateral pelos portais 6 

e 7. Ao lado do portais, ocorrem 3 janelas  (Janelas 10,11 e 12) e  3 

nichos (Nichos 1, 2 e 3) 

 

Um segundo aspecto a ser observado, relaciona-se ao tipo de piso utilizado.  

 

Nos setores abertos contíguos às paredes, foi possível observar a utilização de 

tijolos ligados por argamassa (setores Trincheira 1, Portal 4 parte interna e A9). 

Na base destes tijolos encontram-se grandes rochas, em meio à camada 

arenosa. De acordo com Mendes Et al  (2010),  a utilização da tijoleira, mesmo 

não apresentando boa resistência, ocasionando baixa durabilidade,  era 

utilizada em ambientes de menor status.  (ver foto 80)] 
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Foto 80: Vista da soleira,  piso e rochas sob piso 

Apesar da evidenciação nas extremidades das paredes de piso em lajota, a 

disposição de rochas sob o nível do piso, alinhadas e com  padrão de distância 

semelhante, sugere a execução de piso em madeiramento. (Ver foto 81 e 

mapa 11) 

 

 

Foto 81: Alinhamento de rochas possivelmente utilizadas para sustentação de piso  
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Outro fator a ser considerado, refere-se à camada arenosa com rochas 

existente no interior o edifício. O Povoado do Saco de Cima, de acordo com 

informações obtidas nas atas da Câmara de Mangaratiba, também era 

conhecido como “Aterrado do Saco”, devido aos constantes aterros que a 

região sofreu, incentivados pelas constantes inundações provocadas pelas 

altas das marés. Desta forma, pode-se supor que o Edifício D foi alvo deste 

processo. (ver imagem 4 e foto 82) 

 

 
Foto 82: Disposição estrutura. Área interna Edifício 

 

O material recuperado consistiu, em sua maioria, de objetos em metal, 

principalmente cravos, pesos de balança, talheres, panelas; garrafas de vidro 

(um tinteiro e uma garrafa de medicamento com a inscrição com o nome do 

boticário “Carlos Araújo”, ambos inteiros, além de diversos fundos de garrafa 

de vidro), bem como fragmentos de louça decoradas e sem decoração, etc. 

(Ver foto 83) 
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Foto 83: Materiais recuperados durante a escavação no sítio. A–vidro B-louça, C- cachimbo, D-cerâmica, E-lítico e F-

metal   

 

3.1 - Setores Escavados na Área Interna:  
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Setor Portal 4 – Parte interna – área escavada 2,5 x 0,7m 

Setor aberto na parte interna da edificação, com o objetivo de verificar a área 

do denominado Portal 4. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados: cravo e placa em metal. 

 

Nível 10-20: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

recuperados: enxada, enxadão, cravo, vidro e descartados 2 kg de telhas. 

 

Nível 20-30: continuação da camada de entulho, ocorrendo aumento no 

volume de material arqueológico: louça sem decoração; prego; garrafa de 

remédio com a inscrição “Carlos Araújo – Rio”. Foram descartados 13 kg de 

telhas. 

 

Nível 30-40: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foi 

recuperada uma tampa de fogão de telha e descartados 52 kg de telhas. 

 

Nível 40-50: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

recuperados louça sem decoração; metal; fragmento de vidro e descartados 3 

kg de telhas. 

 

Nível 50-60: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco, e transição 

para camada arenosa. Neste nível, foi evidenciado o início do baldrame em 

rochas, bem como o piso em lajotas ligado por argamassa na área referente à 

soleira do Portal. Sob o piso, foram encontradas rochas, como as já 

evidenciadas nos setores Estr. Quadr. Corte três e Trincheira 1. Foram 

descartados 2 kg de telhas. 

 

Nível 60-70: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Nível 70-80: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Nível 80-90: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

Devido à profundidade e à existência de grandes rochas, interrompeu-se a 

escavação neste nível. 
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Setor Estrutura Quadrangular- Área Escavada 3,70x1m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a profundidade das rochas que formam 

uma estrutura quadrangular. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média. Foram 

recuperados: corrente, cravo e descartado 1 kg de telha.  

 

Nível 10-20: nível formado por entulho (argamassa, reboco, tijolo e rochas. Foi 

recuperada uma chave. 

 

Nível 20-30: Continuação da camada de entulho. Na base deste nível, foram 

evidenciados tijolos ligados por argamassa e cobertos com reboco, sugerindo 

uma parede caída. A mesma estende-se sob as rochas que formam a estrutura 

quadrangular. Associados à camada de sedimento areno-argiloso que se 

assentam as rochas alinhadas em forma quadrangular, os tijolos sugerem que 

as mesmas podem ter sido construídas em período posterior ao Edifício D. 

Foram recuperados: louça, cerâmica, cravo e vidro. 

 

Nível 30-40: Continuação da camada de entulho. Neste nível foi evidenciado 

alinhamento em tijolos, semelhante a uma parede. Foi recuperado cravo. 

 

Nível 40-50: Continuação da camada de entulho, bem como da parede de 

tijolos. 

 

Nível 50-60: Continuação da camada de entulho, bem como da parede de 

tijolos. Neste nível ocorre a transição para camada arenosa, bem como 

alinhamento de rochas paralela à parede tijolos. 

 

Nível 60-70: Sedimento arenoso castanho, de compactação média e alguns 

vestígios de material construtivo. Continuação da parede de tijolos. 

 

Nível 70-80: Sedimento areno-argiloso castanho de compactação média e 

homogêneo. Na base deste nível, em direção SE, evidenciou-se um novo 

alicerce que segue em direção SW. 

Nível 80-90: Sedimento areno-argiloso castanho de compactação média e 

homogêneo. Neste nível evidenciou-se o possível alicerce sob a parede de 

tijolos. 

 

A escavação foi interrompida devido à existência de grandes rochas alinhadas 

que dificultam o trabalho no setor. 

 

Setor Estrutura Quadrangular Corte 2 – área escavada 1,5 x1m 

Setor aberto na parte externa SE da estrutura quadrangular, com o objetivo de 

verificar a continuidade da parede de tijolos encontrada na parte interna. 
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Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Registro de entulho (tijolo, argamassa, reboco e telha 

(0,5kg descartado). 

 

Nível 20-30: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

encontrados três tijolos no mesmo nível não alinhados. Recuperou-se vidro, 

metal e madeira e descartados 3 fragmentos de telha. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Setor Estrutura Quadrangular Corte 3 – área escavada 2 x 1,4m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade da parede de tijolos 

encontrada no interior da estrutura quadrangular. Foi evidenciado um baldrame 

em direção SW/NE, medindo cerca de 80 cm de profundidade. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 10-20: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foi 

recuperado metal. 

 

Nível 20-30: Continuação da camada de entulho. Foi recuperado Metal e vidro. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Ausência 

de material arqueológico. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Foi 

recuperado metal. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Foi 

recuperado metal e vidro. 
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Nível 60-70: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média. No topo deste nível foi evidenciado o baldrame, em direção SW/NE. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Foi 

recuperado metal. Continuação do baldrame. 

 

Nível 80-90: sedimento arenoso castanho, de compactação média. 

Continuação do baldrame. 

 

Nível 90-100: sedimento arenoso castanho, de compactação média. 

Continuação do baldrame. 

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho, de compactação média. 

Continuação do baldrame. 

 

Nível 110-120: sedimento arenoso castanho, de compactação média. 

Continuação do baldrame. 

 

Nível 120-130: sedimento arenoso castanho, de compactação média. 

Continuação do baldrame. 

 

Nível 130-140: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Final do 

baldrame. 

 

Setor C4 – área escavada 1,40x 1,20m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor Estrutura Quadrangular – Corte 3.  

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado louça sem decoração. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média, 

ocorrendo a transição entre a camada húmica e a camada de entulho. Foram 

recuperados: cerâmica simples e metal. 

 

Nível 20-30: nível com composição predominante de entulho com coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

recuperados: vidro e metal. 

 

Nível 30-40: sedimento areno-argiloso, de coloração castanha e compactação 

média. Nível de transição entre camada de entulho e camada arenosa. Foram 

recuperados: stoneware e metal. 
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Nível 40-50: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Neste nível foram evidenciadas duas rochas alinhadas, 

semelhantes às encontradas no setor Estrutura Quadrangular – Corte 3. Foi 

recuperado vidro. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame.  

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame.  

 

A escavação foi interrompida para dar continuidade à delimitação do extensão 

do baldrame.  

 

Setor B4 - área escavada 2 x 1,30m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame 

evidenciado nos setores C4 e Estrut. Quad. Corte 3. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo, com presença de pedra número 0, utilizada, possivelmente 

durante o processo de consolidação do edifício. Foram recuperados: um tinteiro 

inteiro em vidro e metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Foi observada a presença de rochas e tijolos dispersos 

pelo nível. 

 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Continuação da presença de rochas e tijolos dialetais 

pelo nível, sendo recuperado metal e vidro. 

 

Nível 30-40: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Aumento no volume de material arqueológico, sendo 

recuperado metal e vidro. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Presença de rochas com disposição semelhante às observadas 

nos setores C4 e Estrutura Quadrangular Corte 3.  Pode-se observar que as 

linhas formadas pelas rochas distam cerca de 90 cm. Foi recuperado metal. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Neste nível evidenciou-se a continuidade do baldrame já descrito 

no setor C4, sendo recuperado metal. 
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Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Continuidade do baldrame, sendo recuperado metal. 

 

Setor A4 - área escavada 2 x 1,5m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame 

evidenciado nos setor B4 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo, com presença de pedra número 0, utilizada, possivelmente 

durante o processo de consolidação do edifício. Foram recuperados:  

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Foi observada a presença de rochas e tijolos dispersos 

pelo nível, sendo recuperado metal. 

 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Continuação da presença de rochas e tijolos dispersos 

pelo nível, sendo recuperado metal e vidro. 

 

Nível 30-40: entulho, de coloração alaranjada, de compactação média e 

homogêneo. Foi coletado um cravo preso em um pedaço de madeira. 

 

Nível 40-50: entulho de coloração alaranjada, de compactação média e 

homogêneo. Foram evidenciados tijolos tombados assemelhando-se a parede 

tombada. Foram recuperados vidro, dobradiça e cravo. 

 

Nível 50-60: entulho alaranjado, de compactação média. Manutenção do 

volume de tijolos. Pode- se perceber a existência de uma nova parede 

seguindo em direção NW. 

 

Setor D4 - área escavada 1,20x1, 50m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame 

evidenciado nos setores C4 e Estrut. Quad. Corte 3. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo, com presença de pedra número 0, utilizada, possivelmente 

durante o processo de consolidação do edifício. Foram recuperados: cerâmica, 

louça, vidro e metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média. Nível 

de transição entre camada húmica e camada de entulho. Foram recuperados: 

vidro e metal. 
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Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo (entulho). Continuação da presença de rochas e tijolos dispersos 

pelo nível, sendo recuperado metal e vidro. 

 

Nível 30-40: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo (entulho). Aumento no volume de material arqueológico sendo 

recuperado metal e vidro. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho claro de compactação média e 

homogêneo, com pequenas rochas compondo a camada. Presença de rochas 

com disposição semelhante às observadas nos setores C4 e Estrutura 

Quadrangular Corte 3.  Pode-se observar que as linhas formadas pelas rochas 

distam cerca de 90 cm. Foi recuperado metal e vidro. Foi evidenciada uma 

mancha circular preta que será investigada no próximo nível.  

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Não houve continuidade da mancha preta, sendo recuperado 

metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Neste nível evidenciou-se o topo do baldrame verificado nos 

setores C4, B4 e estrutura circular corte3, sendo recuperado metal. 

 

Setor E4 - área escavada 0,80 x 1,5m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame 

evidenciado nos setores D4, C4 e Estrut. Quad. Corte 3. 

Setor aberto nas adjacências da Janela 3. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo, com presença de pedra número 0, utilizada, possivelmente 

durante o processo de consolidação do edifício. Foram recuperados: louça, 

vidro e metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média. Nível de transição entre camada húmica e camada de entulho. Foi 

recuperado: vidro, sendo evidenciado o piso em lajota já registrado na 

trincheira 1. 

 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo (entulho). Continuação da  presença de rochas e tijolos dispersos 

pelo nível, sendo recuperado metal e vidro. 
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Nível 30-40: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média  

(entulho). Nível de transição entre camada de entulho e camada arenosa. 

Aumento no volume de material arqueológico  sendo recuperado metal e vidro. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho claro de compactação média e 

homogêneo, com pequenas rochas compondo a camada. Presença de rochas 

com disposição semelhante às observadas nos setores D4, C4 e Estrutura 

Quadrangular Corte 3.  Pode-se observar que as linhas formadas pelas rochas 

distam cerca de 90 cm. Foi recuperado metal e vidro. 

 

Setor D6- área escavada 1,5 x 1,3m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do alicerce encontrado 

no setor Estrutura quadrangular, em sentido SW. Como nos demais setores, no 

primeiro nível há a presença de brita número 0. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado louça e metal. 

 

Nível 10-20: entulho castanho escuro, de compactação média e homogêneo. 

Neste nível, evidenciou-se vestígios de parede de tijolos tombada, já em sua 

base verificou-se o início da parede de tijolos. Foram recuperados: vidro e 

cravo. 

 

Nível 20-30: entulho alaranjado, de compactação média e homogênea. Foram 

descartados cerca de 2 kg de telhas. Continuidade da parede de tijolos.  

 

Nível 30-40: sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogênea. Foi recuperado cravo. Continuidade da parede de tijolos. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Continuidade da parede de tijolos. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Foi recuperado louça e metal. Início do baldrame.  

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Setor E6 - área escavada 1,5 x 0,8 m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do alicerce encontrado 

no setor Estrutura quadrangular, em sentido SW e no setor D6. J Como nos 

demais setores, no primeiro nível há a presença de brita número 0. 
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Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado louça, vidro e metal. 

 

Nível 10-20: entulho castanho escuro, de compactação média e homogênea. 

Foi recuperado vidro. 

 

Nível 20-30: entulho castanho, de compactação média e homogênea. Na base 

deste nível foram evidenciadas rochas possivelmente alinhadas com as 

encontradas nos setores E4 e Trincheira 1. I 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Foi recuperado metal.  

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Foi recuperado louça, vidro  e metal. Início do baldrame.  

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

 

 

Setor C9 -área escavada 2x1m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuação do baldrame encontrado 

no setor C8. Neste nível, como nos demais setores do interior do edifício, 

ocorre uma grande quantidade de brita número 0. 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo.  Foram recuperados vidro e metal, sendo descartados 2 kg de 

telhas. 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados vidro e metal, sendo descartados 9 kg de 

telhas. 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração castanha, de compactação 

média e homogêneo. Foram coletados vidro e metal, sendo descartados 8 kg 

de telhas. 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal e descartado 2 kg de telhas. 

Nível 40-50: sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

Nível 50-60:sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame. 

Nível 60-70:sedimento arenoso, de compactação média e homogêneo. 

Continuação do baldrame. 
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Setor C10 -área escavada 2x1m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuação do baldrame encontrado 

no setor C9. Neste nível, como nos demais setores do interior do edifício, 

ocorre uma grande quantidade de brita número 0. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo.  Foram recuperados louça, vidro e metal, sendo descartados 4 

kg de telhas. 

Nível 10-20: nível formado por entulho de coloração castanho escuro, de 

compactação média e homogêneo. Foram recuperados vidro e metal, sendo 

descartados 5 kg de telhas. 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração castanha, de compactação 

média e homogêneo. Foram coletados vidro e metal. Aumento no volume de 

material arqueológico. 

Nível 30-40: nível formado por entulho, de transição para camada arenosa com 

rochas,  de compactação média. Foi recuperado cravo. Foram encontradas 

rochas possivelmente utilizadas para sustentação de piso. 

Nível 40-50: sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

Nível 50-60:sedimento arenoso com rochas, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame. 

Nível 60-70:sedimento arenoso, de compactação média e homogêneo. 

Continuação do baldrame. 

 

Trincheira 1 – área escavada 9x1,30m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a ocorrência de rochas em superfície, 

possivelmente alinhadas.  

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média. 

Ocorrência de vestígios construtivos como: telhas, tijolos, rochas, bem como 

uma argola de metal e um pequeno fundo de garrafa de Vidro. Foram 

descartados 16 kg de telhas. 

 

Nível 10-20: nível com composição predominante de entulho com  coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

recuperados metal e vidro e descartados 20 kg de telhas. Próxima a chamada 

Janela 4 foi evidenciada uma lajota assentada sobre camada de argamassa. 

 

Nível 20-30: continuação da camada de entulho. Foram descartados 17 kg de 

telha. 

 

Nível 30-40: continuação da camada de entulho. Foram recuperados cravos, 

fivela em metal, placa e descartados 26 kg de telha. 
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Nível 40-50: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação. Diminuição 

no volume de material arqueológico. Foi evidenciado o baldrame da 

construção, na parede SW  coletado uma lajota com argamassa. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação. Diminuição 

no volume de material arqueológico. Foi coletado cravo e descartado 2 kg de 

telha. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação. Ausência de 

material arqueológico. 

 

Setor A9 – área escavada 1,5 x 1,30m 

Setor aberto próximo à parede NE da edificação. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogênea. Foi recuperado vidro e metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Foi recuperado vidro, cerâmica e metal 

 

Nível 20-30: nível de composição predominante de entulho, de coloração  

castanho escuro e homogêneo.  Neste nível foi encontrado ossos 

possivelmente de cachorro, possivelmente recente. Foi recuperado vidro. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média. Nível de 

transição da camada de entulho para camada arenosa. Foram recuperados 

gargalos de garrafa de remédio e o início do baldrame do edifício. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogênea. Continuação do baldrame. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogênea. Continuação do baldrame. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Nível 80-90: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogênea. Continuação do baldrame. 
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Nível 90-100: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogênea. Continuação do baldrame. 

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogênea. Continuação do baldrame. 

O trabalho neste setor foi interrompido por ter-se alcançado o nível do lençol 

freático. 

 

 

Setor Trincheira 1 – hemi-setor 2 

Hemi-setor aberto  (1 x 1,30m) com o objetivo de verificar a continuidade da 

parede de tijolos em direção SE/NW encontrada no seto B4. 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média. 

Ocorrência de vestígios construtivos como: telhas, tijolos, rochas, bem como 

vidro e metal. Bem como nos demais setores, presença de brita número 0. 

 

Nível 20-30: continuação da camada de entulho. Foi coletado metal. Na base 

deste nível evidenciou-se a parede de tijolos. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação, com 

presença de pequenas rochas. Foi recuperado vidro e metal (ponteira, cravo, 

corrente, puxador). Neste nível evidenciou-se rochas possivelmente utilizadas 

para sustentação de piso. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de baixa compactação. 

Foi recuperado metal. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação. Início do 

baldrame. Foi recuperado metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação. Continuação 

do baldrame. 

 

Setor D8 – área escavada 2 x 1 m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor C8. 

 

Nível 0-10:  sedimento areno-argiloso castanho escuro,de compactação média 

e homogêneo, sendo registrada a presença de brita número „0‟.  

 

Nível 10-20: nível formado por entulho de coloração castanha e compactação 

média. Foi recuperado metal. 
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Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração castanha e compactação 

média . 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo. Neste nível foram evidenciadas rochas possivelmente utilizadas 

para sustentação de piso.  

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo.  

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame. Foram recuperados: lítico e metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Setor E8 – área escavada 2 x 0,8 m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor D8. 

 

Nível 0-10:  sedimento areno-argiloso castanho escuro,de compactação média 

e homogêneo, sendo registrada a presença de brita número „0‟. Foi recuperado 

metal.  

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal (cravo). 

 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração castanha e compactação 

média. Nível de transição para camada arenosa com rochas. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo. Neste nível foram evidenciadas rochas possivelmente utilizadas 

para sustentação de piso.  

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo.  

 

 Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame.  

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 
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Setor C8/ corte 2 – área escavada 1 x 1m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor D8. 

 

Nível 0-10:  sedimento areno-argiloso castanho escuro,de compactação média 

e homogêneo, sendo registrada a presença de brita número „0‟. Foram 

descartados 5 kg de telhas. 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram descartados 30 kg de telhas. 

 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração castanha e compactação 

média. Foram recuperados cravos e descartados 4 kg de telhas. 

 

Nível 30-40: nível formado por entulho, de compactação média e homogêneo. 

Neste nível foram evidenciadas rochas possivelmente utilizadas para 

sustentação de piso. Foi recuperado vidro e descartados 2 kg de telhas. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado cravo. 

 

 Nível 50-60: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Foi recuperado louça. 

 

Setor A2 – área escavada 2 x 0,5 m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor Trincheira 1/hemi-setor 2. 

 

Nível 0-10:  sedimento areno-argiloso castanho,de compactação média e 

homogêneo, sendo registrada a presença de brita número „0‟ (Zero). Foram 

recuperados vidro e metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo.  

 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração alaranjada de 

compactação média. Foram recuperados cravos. 

 

Nível 30-40: nível formado por entulho de coloração alaranjada, de 

compactação média e homogêneo. Início da parede de tijolos. 
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Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado vidro. 

 

 Nível 50-60: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

 

Setor B2 – área escavada 2 x 0,5 m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade do baldrame encontrado 

no setor Trincheira 1/hemi-setor 2. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho,de compactação média e 

homogêneo, sendo registrada a presença de brita número „0‟. Foi  recuperado 

metal. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo.  Foi recuperado cravo. 

 

Nível 20-30: nível formado por entulho de coloração alaranjada de 

compactação média. Foram recuperados cravos. 

 

Nível 30-40: nível formado por entulho de coloração alaranjada, de 

compactação média e homogêneo. Início da parede de tijolos. 

 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho com rochas, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado vidro. Foram evidenciadas rochas que 

possivelmente eram utilizadas para sustentação de piso, sendo recuperados 

vidro e metal. 

 

 Nível 50-60: sedimento arenoso castanho claro, de compactação média e 

homogêneo. Início do baldrame. Foi recuperado metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação baixa e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

 

 

3.2 – Área Externa 

 

Aspectos Gerais - A parte externa da edificação pode ser dividida em 5 áreas: 

(ver mapa 12) 
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Área 1: parte frontal, na qual se localiza o calçamento e a Antiga Estrada 

Imperial; As intervenções na parte externa frontal expuseram o calçamento 

original, em pé-de-moleque, bem como a soleira de um dos portais. Pode-se 

observar a existência de uma camada de aterro, utilizada durante o 

recapeamento asfáltico, bem como conduíte de fios de energia elétrica que 

segue paralelo à estrada. (ver foto 84) 

 

 
Foto 84: Calçada /setor: portal 2 

 

 

Área 2:  localizada na lateral SW, onde há registros de um antigo valão, de um 

jardim, ligado à área 3  e de uma mureta, localizada no limite do calçamento; 

Área 3: localizada na lateral NE, sem registros, até o momento de estruturas. 

Uma área de possível acesso para a parte dos fundos da edificação, visto a 

possibilidade de existir uma porta de acesso para esta região; 

O fundo da edificação é limitado por um portal, cuja entrada volta-se para o 

lado oposto ao do prédio e pode ser divido em duas áreas, separadas por uma 

mureta:  

Área 4: área na qual foram registradas a presença de construções em rocha 

aparelhada com 30cm de profundidade e largura variável entre 30cm e 1,10m.  

Área 5: possivelmente área de acesso entre o portal e a edificação, não sendo 

encontrados demais vestígios de estrutura neste espaço. 

O material recuperado consistiu, sua maioria, de objetos em metal, 

principalmente cravos; duas garrafas de vidro (um tinteiro e uma garrafa de 

medicamento com a inscrição com o nome do boticário “Carlos Araújo”, ambos 

inteiros), bem como fragmentos de louça sem decoração, etc. 
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Setores Escavados na Área Externa:  

 

Setor Portal 2 – área escavada 1,5 x 1,70 

  

Setor aberto em direção ao denominado Portal 2 da Edificação, na parte frontal 

da mesma. Na área sob o Portal, na região da soleira, foi evidenciada uma 

grande quantidade de rochas. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal. 

 

Nível 10-20: sedimento argiloso avermelhado, de compactação média e 

homogêneo, proveniente de aterros para pavimentação asfáltica da estrada. 

Foi recuperado cravo. 

 

Nível 20-30: nível com predominância de entulho formado por tijolo, rocha, 

argamassa e reboco. Foi recuperado cravo e gargalo de garrafa. 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Na base deste nível foi evidenciado calçamento em pé-de-

moleque. Este nível foi alvo de intervenção antrópica para passagem de 

conduíte de fios de energia elétrica. Foi recuperado metal e fundo de garrafa. 

 

Setor Portal 4/ área externa – área escavada 2,5x1,3 

Setor aberto em direção ao denominado Portal 4 da Edificação, na parte frontal 

da mesma. Na área sob o Portal, na região da soleira, foi evidenciada uma 

grande quantidade de rochas. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 10-20: sedimento argiloso avermelhado, de compactação média e 

homogêneo, proveniente de aterros para pavimentação asfáltica da estrada. 

Registro de poucos fragmentos de telha (cerca de 300gr) 

 

Nível 20-30: nível com predominância de entulho formado por tijolo, rocha, 

argamassa e reboco. Registro de poucos fragmentos de telha (cerca de 300gr) 

 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Na base deste nível foi evidenciado calçamento em pé-de-

moleque. Este nível foi alvo de intervenção antrópica para passagem de 

conduíte de fios de energia elétrica, como observado no setor Portal 2.Foram 

recuperados: cravo, louça (borrão azul), tampa de garrafa de vidro 
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(possivelmente de remédio), gargalo de garrafa. Foram descartados 12 kg de 

telhas.   

 

Setor Portal 5/parte externa – área escavada 1,4x1,5m 

Setor aberto em frente ao denominado Portal 5, localizado na parede NE da 

edificação.  

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados vidro e cravo, sendo descartados 6 kg de 

telhas. 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Este nível apresentou grande volume de entulho (tijolos, 

argamassa, rochas e, principalmente telhas). Foram recuperados vidro e cravo, 

sendo descartados 30 kg de telhas. 

 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Continuação do grande volume de entulho. Foram recuperados 

vidro e cravo, sendo descartados 50 kg de telhas. 

 

Nível 30-40: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo.Continuação da grande quantidade de entulho. Foram 

recuperados louça, metal e vidro, sendo descartados 40 kg de telhas.  

 

Nível 40-50: sedimento areno-argiloso castanho claro, de compactação média 

e homogêneo. Inicio da camada arenosa. Aumento no volume de material 

arqueológico e diminuição no volume de material construtivo. Foram 

recuperados: louça, vidro, garfo, cravo e descartados 21 kg de telhas. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Diminuição no volume de material arqueológico. Foram 

recuperados: vidro e metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Na base deste nível foi evidenciado o inicio do baldrame da 

edificação. Foram coletados: gargalo de vidro e metal. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. Neste nível, o mesmo se torna mais 

largo, gerando um „degrau‟ com cerca de 10 cm de altura. 

 

Nível 80-90: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 
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Nível 90-100: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame. 

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Continuação do baldrame.Foi coletado vidro. 

 

Setor Portal 6 – área escavada 1,4x 1m 

Setor aberto no portal existente na parede em rocha existente na lateral NE da 

edificação 

 

Nível 0-10: nível com composição predominante de entulho com  coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foram 

recuperados vidro e metal e descartados 6 kg de telhas. 

 

Nível 10-20: continuação da camada de entulho. Foram recuperados: uma 

tampa de fogão de lenha, vidro e descartados 8 kg de telhas. 

Nível 20-30: continuação da camada de entulho. Foram recuperados: cravo e 

vidro e descartados 16 kg de telhas. 

 

Nível 30-40: continuação da camada de entulho. Aumento no volume de 

material arqueológico. Foram recuperados: louça sem decoração, vidro, cravo 

e descartados 10 kg de telhas. Na base deste nível foi evidenciada a pedra 

lavrada que divide a parede e o baldrame. 

 

Nível 40-50: sedimento areno-argiloso preto, de compactação média e 

homogêneo. Aumento no volume de material arqueológico: panela em metal, 

fechadura, vidro. Foi evidenciado o baldrame e registrada a ocorrência de 

material construtivo como telha (6 kg descartados) e tijolo. 

 

Nível 50-60: sedimento areno-argiloso preto, de compactação média e 

homogêneo. Aumento no volume de material arqueológico, principalmente de 

metal, disforme devido à oxidação. Continuação do baldrame. Foram 

recuperados: vidro e stoneware. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Aumento no volume de material arqueológico, principalmente de 

metal, disforme devido à oxidação. Continuação do baldrame. Também foram 

recuperados: vidro, louça. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Aumento no volume de material de metal, disforme devido à 

oxidação. Continuação do baldrame.  
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Nível 80-90: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Manutenção no volume de material  de metal, disforme devido à 

oxidação. Continuação do baldrame.  

 

Nível 90-100: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Manutenção no volume de material  de metal, disforme devido à 

oxidação. Continuação do baldrame.  

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Diminuição no volume de material  de metal, disforme devido à 

oxidação. Continuação do baldrame.  

 

Nível 110-120: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Diminuição no volume de material  de metal, disforme devido à 

oxidação. Continuação do baldrame. Também foi recuperado um fragmento de 

louça. O trabalho neste setor foi interrompido por ter-se atingido o lençol 

freático. 

 

Janela 4 – área escavada 1x 2,40m 

Setor aberto na área externa da edificação, próximo ao que se denominou 

Janela 4, com o objetivo de verificar a estratigrafia, ocorrência de pisos e 

demais vestígios.  

Foi possível acompanhar até 1,20m de profundidade o baldrame da 

construção, ocorrendo dificuldade de aprofundar a escavação devido ter-se 

atingido o nível do lençol freático. Neste nível foram recuperados cerca de vinte 

fundos de garrafa de vidro e fragmentos de louça sem decoração, sugerindo a 

existência de uma área de descarte. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados louça sem decoração , pregos, cravos e 

vidros, sendo descartados cerca de 4 kg de telhas. 

 

Nível 10-20: este nível apresentou diferença na composição. Na porção NE há 

a presença de vestígios de material construtivo, como argamassa, tijolo e 

reboco, telha e rochas, tendo a coloração alaranjada. Na porção SW, o 

sedimento mantém-se castanho escuro, de onde foram recuperados: 

louça(borrão azul, um busto ou cabeça de boneca); cravo; prego; gargalo  e 

fragmentos de garrafa de vidro. Descartou-se 4,5kg de telhas. 

 

Nível 20-30: manutenção das características estratigráficas do nível anterior. 

Aumento no volume de material arqueológico: cerâmica (vidrada e não 

vidrada); cravo; gargalo e fragmentos de vidro. Foram descartados 4 kg de 

telhas. 
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Nível 30-40: manutenção das características estratigráficas dos níveis 

anteriores. Diminuição no volume de material arqueológico: cachimbo; louça 

sem decoração; cerâmica;  gargalo, sendo descartados cerca de 5 kg de 

telhas. 

 

Nível 40-50: manutenção das características estratigráficas dos níveis 

anteriores. Aumento no volume de material construtivo. Na parede da 

edificação foi evidenciado o baldrame. Foram recuperados: cerâmica vidrada, 

cravo, prego; fragmento de vidro, sendo descartados 12 kg de telhas. 

 

 Nível 50-60: este nível torna-se homogêneo em sua composição, sendo 

caracterizado por entulho. Foram recuperados louça sem decoração, metal, 

vidro, sendo descartados 22 kg de telha.  

 

Nível 60-70: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Diminuição no volume de material construtivo. Foram 

recuperados: louça, metal e vidro, sendo descartados 4 kg de telhas.  

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho claro, de baixa compactação e 

homogêneo. Foram recuperados: cerâmica, louça sem decoração, cravos, e 

vidro. 

 

Nível 80-90: sedimento arenoso castanho claro, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 90-100: sedimento arenoso castanho claro, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. Neste nível atingiu-se o lençol 

freático, dificultando a evidenciação da base do baldrame.  

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho claro, de baixa compactação e 

homogêneo. Foram recuperados: louça sem decoração, metal e vidro. 

 

Nível 110-120: sedimento arenoso castanho claro, de baixa compactação e 

homogêneo. Na porção SE foram recuperados 20 fundos de garrafa de vidro, 

além de cerâmica roletada, metal, louça sem decoração e um artefato 

semelhante a um apito. (ver fotos 85 a 87) 
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Foto 85: Concentração de vidro 

 
Foto 86: Possível apito 
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Foto 87: Vista SE/NW - Setor Janela 4 
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Setor Janela 9 – área escavada 2,7x1m 

Setor aberto na área externa da denominada Janela 9, atingindo o final da 

parede SW. A área apresenta desnível, possivelmente proveniente do acúmulo 

de entulho. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperada uma grande quantidade de ostrea, 

principalmente na porção NW do setor. Foram descartados 5 kg de telhas. 

 

Nível 10-20: sedimento argilo-arenoso alaranjado, de compactação média e 

homogêneo. Grande quantidade de entulho na porção SE (telha, argamassa, 

reboco e rocha). Foi recuperado cravo e descartado 5 kg de telhas. 

 

Nível 20-30: nível com composição predominante de entulho com  coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foi 

recuperado cravo e descartados 15 kg de telhas. 

 

Nível 30-40: nível com composição predominante de entulho com  coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foi 

recuperado cravo. 

 

Nível 40-50: nível com composição predominante de entulho com  coloração 

alaranjada, formado por tijolo, telha, rocha, argamassa e reboco. Foi 

recuperado cravo e descartado 15 kg de telhas. 

 

Nível 50-60: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados vidro, louça e metal. 

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados vidro, louça e metal. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados vidro, louça, cerâmica e metal. 

 

Nível 80-90: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 90-100: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal. 

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal.  

A escavação neste setor foi interrompida por ter-se atingido o nível do lençol 

freático. 
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Setor D5- área escavada 5x5m 

Setor aberto entre os fundos do edifício e o portal com o objetivo de verificar a 

ocorrência de rochas alinhadas, com forma semelhante à canaleta. Pode-se 

perceber que o alinhamento segue em direção NE e SW, onde havia um valão, 

atualmente canalizado. Até o momento, evidenciou-se 5 canaletas, alternando 

entre pequenas ( entre 30 e 50 cm de largura) e grande (entre 90 e 1m de 

largura). Durante a limpeza foram recuperados: stoneware, louça simples e 

decorada (borrão azul, Free style, willow); metal (cravo de pequenas e grandes 

dimensões); cerâmica; vidro, além de fragmentos de pisos recentes. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo.  

 

Setor E5 - área escavada 5x5m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade das canaletas existentes 

no setor D5, podendo perceber interrupções advindas do processo de 

canalização do valão que margeia o edifício.  Foram recuperados fragmentos 

de vidro, louça simples e decorada e metal. 

 

Nível 0-10: Sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e não homogêneo, ocorrendo diferenciação na cor do sedimento em sentido 

SW. 

 

Setor F5 - área escavada 2x2m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade das canaletas 

encontradas nos setores D5 e E5, podendo perceber a ocorrência de 

perturbações na área provenientes da canalização do valão, onde se vê 

manilhas utilizadas para tanto. É possível visualizar a continuidade das paredes 

das canaletas, encerrando-se na área referente ao valão. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Setor C5 - área escavada 5 x 2,5 

Setor aberto com o objetivo de verificar a continuidade das canaletas 

observadas nos setores D5, E5 e F5. As mesmas continuam cerca de um 

metro em direção NE. Nesta área, após intervalo de um metro, foi verificada a 

ocorrência de rochas formando uma possível mureta, seguindo em direção 

NW/SE.  

Durante a limpeza, foram recuperados vidro (garrafas de remédio inteira e 

fragmentada e louça willow, borrão azul). Foram descartados 9 kg de telhas.  
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Nível 0-10: Sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo.  

 

 

Setor C4 - área escavada 2,6 x 2,3m 

Setor localizado nas adjacências da parede externa dos fundos da edificação, 

em área de ligeiro declive aberto com o objetivo de verificar a continuidade da 

mureta evidenciada no setor C5, bem como a ocorrência de canaletas. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

.Foram recuperados: metal (ferraduras, pregos, placa); vidro (tampa, fundo de 

garrafa de óleo de rícino); louça. Foi registrada a presença de tijolos dispersos. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média e homogêneo. Aumento no volume de material arqueológico. Foram 

recuperados cerâmica vidradas; louça simples, decorada e reaproveitada, vidro 

e metal. 

 

Nível 20-30: formado por entulho alaranjado, de compactação média. 

Diminuição no volume de material arqueológico, sendo recuperados: vidro e 

metal.  

 

Nível 30-40: formado por entulho alaranjado, de compactação média e 

homogêneo. Diminuição no volume de material arqueológico, sendo 

recuperado louça. 

 

Nível 40-50: formado por entulho de coloração castanha escura, de 

compactação média e homogêneo. Aumento no volume de material 

arqueológico, sendo recuperados: louça, vidro e metal (dobradiça, cravos etc.), 

sendo descartados 29 kg de telhas. Neste nível evidenciou-se parte do 

alinhamento de rochas que formam canaletas. 

 

Nível 50-60: formado por entulho, de coloração castanha escura, de 

compactação média e homogêneo. Foi aberto um hemi-setor (1x  0,75m) com o 

objetivo de verificar a profundidade da canaleta, bem como a área entre ela e a 

edificação.  

 

Nível 60-70: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Término da canaleta. Foi coletado louça, vidro e metal. 

 

Nível 70-80: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 
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Nível 80-90: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 90-100: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 100-110: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 110-120: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 120-130: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. Neste nível atingiu-se o lençol 

freático, impedindo o prosseguimento da escavação. 

 

 

Setor A5 - área escavada 5 x 0,5m 

Setor aberto com o objetivo de verificara área atrás do edifício.  

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados cerâmica vidrada, louça simples e 

decorada, metal (cravos de grandes dimensões). 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados: louça, vidro e metal. 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal. 

Nível 30-40: sedimento arenoso castanho, de baixa compactação e 

homogêneo. Aumento no volume de material, sendo recuperado, ósseo, louça 

e metal, em sua maioria na porção SE. 

Nível 40-50: sedimento arenoso castanho de compactação média e 

homogêneo. Foi recuperado metal. 

Nível 50-60: sedimento arenoso, de compactação baixa e homogêneo. Foi 

recuperado metal. 

 

Setor A5 corte 2 - área escavada 2,5 x 2,5m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a ocorrência de alinhamento de rochas 

observado em superfície.  

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados louça simples e decorada (shell edge green 

e blue, willow, etc), metal (cravos). 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho de compactação média e 

homogêneo. Foram recuperados: louça, vidro e metal. Diminuição no volume 

de material arqueológico. Na base deste nível, foi evidenciada uma mancha 

semi-circular alaranjada com tijolos, que será investigada no próximo setor. 
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Setor A6 - área escavada 2 x 3m 

Setor aberto com o objetivo de verificar a ocorrência de estruturas e a 

continuação da mancha evidenciada no setor A5 corte 2. 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados louça, metal (cavos, moeda de 1986)  

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro de compactação média 

e homogêneo. Foram recuperados: louça, vidro e metal. 

 

Setor F1 – área escavada 5 x 5 m 

Setor aberto na área entre a parede SW e o valão, com o objetivo de verificar o 

alinhamento de rochas verificado em superfície.  

O mesmo trata-se de construções com cerca de 1,30 x 1,40m, de formato 

quadrangular (ver croqui) com boleado em uma das extremidades. 

 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Foi recuperado um grande volume de material arqueológico: 

metal (cravo, ferradura, garfo, dobradiça, bico de chaleira, machado (?), etc); 

vidro (garrafas, fragmentos) e cachimbo. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação 

média, ocorrendo alteração na coloração do sedimento na porção SW (torna-se 

castanho). Manutenção no volume de material arqueológico: cerâmica vidrada; 

louça simples e decorada; vidro (garrafa de remédio e de bebida); metal (cravo 

etc.) 

 

 

C5/corte 2 – área escavada 5 x 0,5 m 

Setor aberto na porção NE da mureta com o objetivo d verificar esta área. 

Nível 0-10: sedimento areno-argiloso castanho escuro, de compactação média 

e homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 10-20: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

Nível 20-30: sedimento areno-argiloso castanho, de compactação média e 

homogêneo. Ausência de material arqueológico. 

 

 

Conclusão 

 

A – Sítio Ruínas do Saco de Cima 
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Em função dos dados disponíveis não foi possível determinar-se com clareza o 

uso dos prédios integrantes do sítio Ruínas do Saco de Cima na época da sua 

funcionalidade. As análises de laboratório sobre o material recolhido poderão 

indicar ou sugerir algumas hipóteses.   

 

Como anteriormente exposto, sugere-se ser o Edifício A o prédio referente ao 

teatro devido as suas características arquitetônicas assemelharem-se ao 

descrito nas Cartas da Câmara, bem como em Lamego,1963. Quanto aos 

edifícios B e C, não foram identificados indícios que permitissem inferir suas 

funções. 

 

Pode-se, no entanto adiantar, tendo em vista a tipologia das construções, que 

se trata de um prédio robusto, com paredes espessas de pedra e tijolos 

sólidos, característico das construções senhoriais do século XIX. Destaca-se o 

fato da existência de um número significativo de portais e janelas.  

 

Com vistas ao material recuperado e as estruturas internas identificadas no 

Edifício D, se configurou como alta possibilidade o fato de ter possuído o 

mesmo um piso de madeira suportado por colunas ou pequenos amontoados 

de pedra. Também ficou delineado o fato de possuir uma calçada de lajes 

planas de pedra na frente e no entorno. 

 

A planta resultante das escavações revelou a existência de um salão maior na 

frente, ocupando o lado direito da construção, com um corredor no seu lado 

esquerdo que provavelmente permitia o acesso ao interior, conduzindo a um 

espaço amplo. Aí se localizam 4 outros cômodos em linha, salas, quartos ou 

locais de depósito. 

 

Artefatos de ferro, como panelas, ferro de passar roupa, peso de balança, 

talheres, ferraduras de cavalo e de mula, sugerem, como era característico nos 

séculos XVIII e XIX, a associação entre esferas comerciais e domiciliares (a 

preservação dos espaços domésticos é uma das características típicas da 

sociedade patriarcal, com restrições ao contato público). A existência de um 

cômodo amplo com três acessos para a rua (portais 1, 2 e 3), na parte frontal 

do prédio, pode indicar uma área de fácil e livre acesso, como espaço 

destinado ao público. A associação entre a disposição do espaço interno, os 

materiais arqueológicos recuperados e as informações históricas, permite 

sugerir a existência de dupla funcionalidade deste edifício. 

 

Espera-se que com a avaliação da equipe do engenheiro encarregado dos 

estudos históricos e arquitetônicos, outras hipóteses, baseadas no 

conhecimento especializado, possam ser estabelecidas com maior segurança. 
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Complementa a organização da estrutura e o planejamento do uso do espaço 

restos de um jardim com canteiros montados com lajes trabalhadas ou 

aparelhadas, formando desenho geométrico elaborado. Na parte de trás do 

prédio, entre a parede dos fundos e o portão também foram detectadas 

evidências de outros canteiros, em forma de valetas alongadas e paralelas, em 

sentido paralelo àquela parede. Elas se iniciam numa mureta (hoje ao rés do 

chão) e alcançavam o córrego que passa no lado direito do prédio que hoje jaz 

soterrado e canalizado pela prefeitura da cidade.     

     

A pesquisa arqueológica foi extensa e intensa, explorando da maneira mais 

eficiente possível as possibilidades disponíveis de tempo.  

 

B – Sítio Bebedouro da Barreira (Chafariz) e Adjacências (estruturas e 

“cemitério”):   

As pesquisas neste sítio se orientaram em dois sentidos. O primeiro 

procurando atender ao estabelecido pelo INEPAC, a equipe atuou retirando a 

cobertura de saibro que encobria o leito da estrada, numa extensão de 100 

metros, tendo por eixo a parte fronteira do sítio.  

Em seguida iniciou a abordagem da propriedade privada situada na margem 

esquerda da rodovia, onde – segundo a tradição local – teria se localizado um 

posto de cobrança que seria o primeiro pedágio rodoviário do Brasil. 

Esta segunda atividade se desdobrou e todo o terreno situado entre a via atual 

(RJ-149) e a estrada Calçada que jaz abandonada e encoberta de mato, 

situada cerca de quarenta metros serra abaixo, com a localização de 

importantes vestígios ocupacionais.        

Neste relato final abordamos os principais pontos do trabalho desenvolvido, 

esclarecendo que foi inicialmente praticada uma vistoria ampla, geral, de 

superfície objetivando o levantamento de toda a área. Em seguida foi 

elaborada a fase de pesquisa  extensiva, com a identificação dos locais 

destacados e aplicadas técnicas de avaliação do potencial. Finalmente nos 

locais potencialmente importantes foram praticadas escavações setoriais, 

abaixo descritas. (ver mapa 12) 

 

 

1 - Atividades na Estrada no Trecho do Bebedouro 

 

1.1 - Decapagem da Estrada - Neste período a equipe deu prosseguimento 

aos trabalhos de salvamento no sítio arqueológico Bebedouro da Barreira 

executando o processo de decapagem com a retirada de toda a camada de 

saibro colocada sobre o calçamento original da estrada, como forma de 

melhorar o tráfego de veículos automotores.  (ver foto 88) 
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Foto 88: Calçamento original próximo ao Bebedouro. 

 

Ao longo do processo foram surgindo os vestígios da pavimentação original da 

estrada, e também revelado o seu piso original. Este apresenta o modelo 

construtivo predominantemente em macadame, principalmente no trecho 

situado enfrente ao bebedouro. 

Os trabalhos foram concentrados no trecho da estrada entre as estacas 349 e 

359 da topografia das obras no sentido Mangaratiba/Rio Claro, previamente 

determinado pelo INEPAC para ser utilizado como testemunho histórico, 

abrangendo um total de 100 metros de extensão. A bandeja de pedra lavrada 

incrustada no Bebedouro propriamente dito, foi considerada como ponto central 

da atuação.  

Nesta etapa os trabalhos foram executados em meia pista para não 

interromper a via.  

Coordenadas: 23K 0600643/7467050 – 22° 54’ 085’’/44° 01’ 122’ (SAD 69). 

Altitude aproximada de 291 metros.  

 

A decapagem da Estrada RJ-149 prosseguiu com a retirada da camada de 

saibro junto ao muro que compõe o bebedouro. Nesta área, junto ao muro, 

observou-se que esta camada atingia meio metro de espessura, encobrindo a 

pedra base de sustentação do bebedouro propriamente dito. Verificou-se 

também que toda a água da chuva é escoada por pequenas fendas na base do 

muro junto à superfície, desaguando no bueiro que está localizado no final do 

muro, sugerindo que sob o mesmo há uma sarjeta de escoamento de água. 

Também se observa que a água excedente do bebedouro é conduzida até este 

bueiro que atravessa a estrada.  
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Este fluxo passa por baixo de um morrote dentro do terreno do sitio, indo 

desaguar cerca de 30 metros abaixo. Cai sobre um pequeno muro de 

contenção que provavelmente foi construído para esta finalidade, visto que não 

foi evidenciado qualquer outro tipo de escoamento d‟água.  

Foi efetuado todo o trabalho de retirada da cobertura de saibro do leito da 

estrada nos limites estabelecidos pelo INEPAC. Pode-se observar que o 

modelo construtivo nesta área do bebedouro é o piso conhecido como 

macadame em toda a extensão trabalhada, e apesar de toda interferência de 

máquinas e aterro no local este piso ainda se encontra em bom estado de 

conservação. Deve-se ressaltar que em função da estrada estar sendo 

pavimentada e ser uma rota alternativa para desvio de caminhões do pedágio, 

o número veículos de grande porte e toneladas nesta estrada aumentaram 

significativamente, provocando movimentos e trepidações intensas nas 

estruturas do bebedouro e na base (calçamento) da estrada.  

 

1.2 - Muro de Contenção e Mureta de Proteção - O ponto inicial da limpeza 

do muro de contenção e da mureta de proteção na margem esquerda do 

córrego, se iniciou junto à estaca 352. Neste local situa-se um bueiro 

confeccionado em pedras, em sua maioria talhadas e com a altura de 

aproximadamente 180 cm, permitido a passagem um uma pessoa de pé. (ver 

foto 89) 

 

Foto 89: Muro de contenção e mureta de proteção com bueiro 
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Também ali foi detectada uma construção em pedra no estilo de mão francesa 

no sentido córrego abaixo, com uma pequena curvatura de aproximadamente 

45°. (ver foto 90) 

 

Foto 90: Construção em pedra estilo mão francesa 

 

Esta construção serve para dar sustentação tanto ao muro de contenção 

quanto à estrutura do bueiro. A mão francesa tem início junto ao muro e tem 

comprimento de dez metros por um de largura, sendo composta por dezesseis 

blocos maciços de pedra muito bem trabalhados e com encaixe perfeito. 

Encontra-se junto e ao nível da mureta de proteção, sobre um barranco com 

inclinação de aproximadamente 45°, até o último bloco de pedra na base 

inferior que se encontra no nível do córrego. 

Este bloco forma um degrau com 80 cm de comprimento e 1 metro de largura e 

se encontra distante do córrego cerca de 3 metros.  

 

1.3 - Sarjetas Laterais - Ainda durante a pesquisa foram evidenciadas as 

sarjetas laterais, o lado direito e o lado esquerdo da estrada. A sarjeta da 

direita encontrava-se encoberta por aterro e mato. Localiza-se ao lado do 

bebedouro e se pode observar o bom estado de conservação, apesar da 

grande quantidade de terra e mato acumulada sobre ela com o Passar do 

tempo. (ver foto 91) 
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Foto 91: Sarjeta lateral  

 

 

Coordenadas: 23K 0600651/7467078 – 22° 54’ 069’’/44° 01’ 117’  

Altitude aproximada de 305 metros.  

A sarjeta ao lado do bebedouro, que segue no sentido Mangaratiba - Rio Claro, 

sofre uma pequena curvatura em direção à direita em relação à margem da 

estrada, seguindo pra a parte detrás do referido bebedouro. Por questões de 

segurança e recomendação do arquiteto responsável pelos projetos de 

restauração, Dr. Jorge Campana, presente na ocasião da sua abordagem 

arqueológica, não sendo recomendável prosseguir com as escavações, estas 

foram paralisadas neste ponto. Tal fato se deu pelo grande acumulo de terra 

que escorreu da encosta do barranco, que pode ter ocasionados a derrubada 

de um possível e antigo muro de contenção hoje destruído e soterrado, 

segundo o parecer daquele especialista. Tal desabamento, pressionando a 

fachada do bebedouro, coloca-a em risco de destruição. A fachada, aliás, se 

encontra inclinada para frente.    

Segundo aquele mesmo especialista, há a necessidade de um estudo de 

engenharia para avaliar a possibilidade de escoramento da obra.  

Esta sarjeta inicia-se na margem esquerda do córrego e segue 28 metros até a 

parede do bebedouro adentrando o barranco, com 20 centímetros de largura 

por 10 de profundidade. A sarjeta do lado esquerdo da estrada apresenta 

algumas características diferentes das demais. É confeccionada com pequenos 

blocos de pedras de vinte centímetros de largura por dez de profundidade. Tem 
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início na margem esquerda do córrego, seguindo por vinte metros em direção à 

residência e terminando na entrada da garagem da sede do sitio.   

Cordenadas: 23K 0600646/7467082 – 22° 54’ 066’’/44° 01’ 118’  

Altitude aproximada de 263 metros. (Datum: SAD 69) 

 

1.4 – Biqueira - Ainda durante a decapagem da estrada, limpeza e 

evidenciação das sarjetas do lado direito, ainda em frente à estaca 352, foi 

localizada uma biqueira (bica d‟água) para escoamento das águas pluviais, 

confeccionada em pedra com as medidas de 1 metro e 60 centímetros de 

comprimento por 60 centímetros de largura. (ver foto 92) 

 

 

 

Foto 92: Biqueira para escoamento de água pluvial  

 

 

Coordenadas: 23K 0600651/7467059 – 22° 54’ 079’’/44° 01’ 116’  

Altitude de 291 metros. (Datum: SAD 69) 

 

1.5 - Pedra Lavrada - Ao fazer a decapagem na área em frente ao bebedouro 

e do portão de entrada principal da casa, observou-se a existência de uma 

pedra que forma a base de sustentação para o bebedouro. A pedra 

encontrava-se encoberta pelo aterro e só após a decapagem tornou-se visível. 

Possui 3 metros e 25 de comprimento por 1 um metro e 10 de largura e cerca 

de 10 centímetros de espessura.  
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1.6 - Soleira de Pedra - Na direção oposta ao bebedouro, na entrada do portão 

da residência, também foi evidenciada uma soleira e dois blocos pedras. A 

soleira com um metro e cinqüenta e cinco de comprimento por setenta e cinco 

centímetros de largura demonstrou claramente sua função (uma soleira de 

entrada), pois se constatou que a pedra foi cuidadosamente trabalhada para 

ser colocada no local. Nas extremidades da soleira também foi possível 

observar dois blocos de pedras, ambos com 75 centímetros de comprimento 

por 55 centímetros de largura. Foram, provavelmente, utilizados com base de 

colunas que formavam o portal de entrada da antiga construção, que segundo 

informações bibliográficas tratava-se do primeiro posto de cobrança existente 

no Brasil. Identificou-se em frente à soleira vestígios da sarjeta que compõe o 

conjunto do antigo posto. (ver foto 93) 

 

 

Foto 93: soleira de entrada e pedra de base de coluna do possível posto de pedágio 

 

 

2 – Bebedouro 

2.1 - Abastecimento do Bebedouro - Para melhor compreensão do sistema de 

abastecimento d‟água e sua canalização há a necessidade de fazer a limpeza 

por traz do muro do bebedouro, que durante o prazo de vigência do contrato 

não foi possível realizar-se pela ausência do contrato do engenheiro 

especialista.   
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Também foi identificado que o sistema de abastecimento de água, que pode 

ser observado fora do desmoronamento (tanto do bebedouro quanto da bica 

d‟água), foi alterado por obras feitas por moradores e pela prefeitura, segundo 

os moradores do lugar. Tal fato é relatado por todos, que afirmam  ter sido esta 

bica d‟água, que hoje está no final do muro do bebedouro, feita há alguns anos 

atrás pela Prefeitura de Mangaratiba. A bica encontra-se ainda sobre uma 

lápide colocada por moradores, que segundo informações, foi retirada de um 

túmulo localizado na junção do Rio do Saco com o córrego da Cachoeira dos 

Escravos.  

Nela se pode ler a seguinte frase “Antonio Andrada – Cantareiro Português – 

Morto em 16 de maio de 1856”  

A conclusão definitiva sobre o modelo construtivo do sistema de abastecimento 

de água deste bebedouro, só poderá ser feita após a limpeza total atrás do 

paredão que compõe o conjunto arquitetônico do bebedouro. 

 

 

3 - Pesquisas em busca de Evidências do Posto de Pedágio 

Uma vez dada por concluída a abordagem da via principal foi a pesquisa 

transferida para a propriedade particular da margem esquerda da estrada, 

evidentemente com a autorização da sua proprietária e do zelador.   

Como neste Sítio existem duas construções atuais e áreas usadas como 

quintal foi estabelecida uma divisão de pesquisa por áreas de localização. Os 

trabalhos tinham por objetivo localizar restos arqueológicos que comprovassem 

a existência do “posto de cobrança” do pedágio como carimbos, moedas, 

pesos de balança. Resultados parciais apresentados abaixo.  

Os resultados parciais passíveis de serem obtidos em campo objetivando 

responder à questão serão apresentados adiante. 

                                                                                                                                                                                                                              

3.1 - Área da Garagem - O sistema adotado para efetuar a setorização foi o 

alfa numérico com o marco zero localizado junto ao calçamento original 

contemporâneo ao posto de cobrança e o muro divisor da rua com o sitio. A 

linha alfabeta encontra-se em sentido ao córrego e a numérica em direção ao 

fundo da casa. (ver foto 94) 
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Foto 94: Escavação na área da garagem  

 

Estabeleceram-se 96 setores na área livre, sendo escavados 3 deles situados 

em áreas propícias e aberta uma trincheira. 

Setor Corte 2 - Está localizado em frente a uma passagem do muro divisor 

entre as duas casas, onde se observou uma soleira com marcas de encaixe de 

portais de madeira e assentada sobre o calçamento.  

O setor foi escavado até os 50 cm de profundidade com camada de argila 

arenosa na coloração marrom escuro, de compactação média e sem quaisquer 

vestígios arqueológicos. Apenas foram notados vestígios de lixo caseiro 

recente e pequenos blocos de pedra.  

Setores Corte 1 e Corte 3 - Estes dois setores escavados até a mesma 

profundidade apresentaram as mesmas características do setor Corte-2, não 

resultando em informações arqueológicas.  

Trincheira - Além dos 3 setores foi aberta uma trincheira de 12 metros de 

comprimento, com 50 centímetros de largura, que se iniciou no setor A-8 (sob a 

calçada), passou pelos setores B, C, D, E, F e terminou no setor G-8. 

Apresentou as mesmas características dos demais locais escavados.  

Foram realizadas 4 tradagens na área em frente, entre o muro e a casa, mais 

precisamente nos setores H-1, I-1 e L-1  com profundidade média de um metro. 

Solo composto por argila na coloração marrom escuro, de compactação média 
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e sem vestígios arqueológicos. Por não ser identificado nenhum material 

arqueológico nesta área deu-se por encerradas as escavações no local.  

As tradagens tiveram como objetivo verificar a ocorrência de vestígios 

arqueológicos, bem como construtivos, na  a área entre o muro e a casa, 

evitando impactos maiores na propriedade particular em que se situa o sítio. 

Caso fossem encontrados, seriam abertos cortes estratigráficos na área em 

questão. 

 

4 – Outros Pontos Abaixo da Residência 

Com o termino dos trabalhos na área considerada como área do antigo posto 

de cobrança ou área da casa sede do sitio, deu-se início ao levantamento para 

identificação de quaisquer outras estruturas arqueológicas.  

4.1 – Calceteria - A primeira evidência detectada foi o do local onde podem ter 

sido elaborados os trabalhos de calceteria, ou seja, o de preparação das 

pedras usadas nos calçamentos e demais obras, incluindo as estruturas 

construtivas, muretas, muros de arrimo, sarjetas, etc. (ver foto 95) 

 

 

Foto 95: Calceteria localizada em platô a 30 m da casa sede em direção a estrada do atalho  

 

 

Esta área assumiu a seguinte configuração:       

Área do Platô - Coordenadas 23K 0600595/7467093 – 22° 54’ 061’’/44° 01’ 

Os trabalhos se concentraram na parte baixa do sitio, em uma área 
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denominada como platô, localizada cerca de 30 metros da casa sede em 

direção à Estrada do atalho, com um barranco de aproximadamente 45° de 

declividade.  

Os trabalhos na área do platô foram iniciados com a setorização no sistema 

alfa numérico. Por se tratar de uma área bem maior foram demarcados setores 

de 5x5 metros com o marco zero estabelecido e orientado ao lado esquerdo de 

quem chega ao platô pela casa sede na direção do córrego.  

Encontra-se em uma área de 40 metros por 40 metros, na qual foram 

estabelecidos 64 setores, cada 1 com 25 metros quadrados. Foram escavados 

os setores A-2, A-3, A-4, A-5, A-8,  B-3, B-4, B-5, B-6, B-7,  C-4, C-5, C-7, C-8,  

D-3, D-4, D-5, D-7, , D-8, E-3, E-4, E-7, F-4 e G-4, H-4.  

 

Coordenadas da área: 23K 0600595/7467093 – 22° 54’ 061’’/44° 01’ 149’ 

(Datum: SAD 69) 

 

4.2 - Vias de Acesso à Área do Platô (“Área do Galinheiro”) 

Terminados os trabalhos nesta área, ficou o questionamento de como teria sido 

feita a ligação entre o suposto “posto de cobrança” (que deveria em termos 

lógicos localizar-se nas proximidades da sede atual e em nível mais alto) e a 

área do platô.  

Em busca da informação objetivando explorar extensivamente o espaço, 

realizaram-se várias tradagens entre as 2 áreas. Foram evidenciados 

fragmentos do muro de contenção de uma antiga e uma pequena estrada na 

lateral direita da casa sede atual. 

 

Galinheiro – Trata-se de uma pequena área com estruturas de pedra. 

Recebeu esta denominação pelo fato do galinheiro da residência estar ali 

instalado. As estruturas em pedra confirmam claramente a existência da 

estrada que fazia a ligação entre os dois pontos em questão; constituída por 

vestígios das estruturas que atingem 32 metros de comprimento. Estas se 

iniciam no muro que divide a casa sede desta área e têm cerca de 4 metros de 

largura. No seu final forma uma curva em direção à área do platô, com 

vestígios de calçamento melhor preservado. Segundo informações dos 

moradores locais a área foi parcialmente destruída por ação de enxurradas que 

continuamente modificam a geografia local.  

De importância arqueológica, somente um cachimbo de barro, angular foi 

localizado nesta região. (ver foto 96) 
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Foto 96: Cachimbo de barro angular  

 

Muro de contenção - Ao longo dos trabalhos na “área do galinheiro”, foi feita a 

limpeza do muro de contenção que circunda a casa sede. O muro contorna a 

propriedade e termina na estrada junto ao córrego. Encontra-se em mal estado 

de conservação tendo a parte lateral do córrego totalmente destruída, restando 

apenas pequenos fragmentos da base.   

 

4.3 - Pequena Estrutura de Apoio (Guarita?) 

Durante as pesquisa e limpeza da estrada que faz a ligação entre o local do 

suposto “posto de cobrança” e o “platô da calceteria” foi evidenciado também 

uma pequena estrutura localizada no lado direito da casa sede. Ela se situa 

junto ao muro em direção à estrada que faz a ligação entre o a área da sede 

atual e o platô.  

A estrutura tem 2 metros de comprimento em direção ao muro limpo 

anteriormente por somente 1 metro de largura. Poderia tratar-se de uma guarita 

de controle de entrada e saída. Novamente surgiu a duvida de por que não 

haver uma passagem entre esta “guarita” e a estrada, pois entre um e outro há 

um muro de pedra original da antiga construção. A resposta veio a partir de um 

morador, o Sr. Paulo Albuquerque, que informou que há algum tempo atrás 

este muro caiu e foi totalmente restaurado, inclusive mudando-se o portão de 

acesso entre as duas áreas de lugar. Com esta informação ficou claro que 

realmente existia uma construção com um portão de acesso as duas área.   
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4.4 - Ligação da Área do Platô e a Estrada do Atalho 

As pesquisas prosseguiram na busca da ligação entre a área do platô e a 

estrada do atalho. Ficou constatado que este trecho se encontra 

desconfigurado pela ação das fortes chuvas (atuais e do passado), restando 

apenas algumas poucas marcas de tal estrada. Elas se configuram pela 

existência de amontoados de pequenos blocos de pedra que eram utilizados 

em calçamentos de pé de moleque e também as marcas de um corte muito 

desgastado no solo que sugere ter sido o leito de um possível caminho, um dia 

calçado.   

 

5 – Estrada do Atalho 

O que sobrou desta estrada encoberta pela floresta secundária varia bastante 

ao correr do seu leito que pode ser medianamente acompanhado desde o vale 

do rio do Saco. Em relação ao sítio pesquisado ao se constatar o complexo de 

estruturas que o compõe, ficou definido que esta estrada seria o seu marco 

limite serra abaixo. Desta forma o sítio se estende, então, do bebedouro (serra 

acima) ao cemitério (serra abaixo).     

Um trecho regularmente conservado da antiga Estrada do Atalho permanece 

medianamente preservado em nível mais baixo do que os locais das estruturas 

até aqui focalizadas. Neste trecho se destaca um conjunto de montículos de 

pedra, dispostos em ambos os lados da estrada, em sentido perpendicular, 

conhecidos como túmulos de um cemitério.   

 

5.1 – Área do Cemitério  

Coordenadas da área: 23K 0600558/7467124 – 22° 54’ 045’’/44° 01’ 195’’. 

Altitude aproximada de 269 metros. (Datum: SAD 69) 

Os trabalhos se concentraram, então, nesta área. Segundo a lenda local, até 

há alguns anos atrás, no dia 13 de maio, várias pessoas, principalmente 

senhoras, iam ate o local para rezar pela alma das pessoas que ali estão 

enterradas, pois acredita-se que ali eram sepultados os escravos que 

trabalharam na construção da estrada    

Nossas pesquisas consistiram na limpeza da estrada em uma área de 45 

metros entre o córrego que passa pelo bebedouro e deságua no rio do Saco e 

um pequeno amontoado de pedra que forma um pequeno muro no meio da 

estrada do atalho junto ao ultimo “tumulo”. Ao cruzar a estrada do atalho onde 

havia um bueiro, este córrego foi totalmente assoreado destruindo não só o 

bueiro existente como também parte da mesma.    

A extensão demarcada para a pesquisa entre os dois pontos citados, atinge 45 

metros. Entre um “túmulo” e outro o espaço é de cinco metros, medidos pelas 

lápides da cabeceira de cada uma destas estruturas de pedra.  

No centro da estrada há uma divisão em pedras muito bem definida como se 

estivesse demarcando a via em mão e contra mão. Foi feita a limpeza no 

centro da estrada e pode-se observar que o calçamento que se encontra sob a 

camada de terra e folhas está em perfeito estado de conservação.  
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5.2 - Estudo dos Túmulos 

Neste local seu número chega a 19, sendo 9 do lado direito da estrada e 10 do 

lado esquerdo em sentido da subida da cachoeira dos escravos, com distância 

entre um e outro variando de 3 a 5 metros.  

Dos 19 túmulos, 2 foram escavados. O primeiro a ser aberto foi o de número 7 

do lado esquerdo da estrada e o segundo o de número 3 do lado direito. 

Ambos possuem formação idêntica, com acumulo de blocos de pedra de 

pequeno e médio porte em área aproximada de 2 por 1 metro. Em sua maioria 

ostentam uma pedra chanfrada numa extremidade que forma uma lápide 

voltada para a estrada. (ver fotos 97 e 98) 

 

 

 Foto 97: escavação na área dos túmulos  
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Foto 98: escavação na área dos túmulos  

 

Os trabalhos se concentraram, então, nesta área. Segundo a lenda local, até 

há alguns anos atrás, no dia 13 de maio, várias pessoas, principalmente 

senhoras, iam ate o local para rezar pela alma das pessoas que ali estão 

enterradas, pois acredita-se que ali eram sepultados os escravos que 

trabalharam na construção da estrada    

Os trabalhos executados no cemitério consistiram limpeza da estrada em uma 

área de 45 metros entre o córrego que passa pelo bebedouro e deságua no rio 

do Saco e um pequeno amontoado de pedra que forma um pequeno muro no 

meio da estrada do atalho junto ao ultimo “túmulo”. Ao cruzar a estrada do 

atalho onde havia um bueiro, este córrego foi totalmente assoreado destruindo 

não só o bueiro existente como também parte da mesma.    

A extensão da estrada nesta área é de 45 metros e entre um túmulo e outro o 

espaço é de cinco metros, medidos pelas lápides da cabeceira de cada uma 

destas estruturas de pedra. No centro da estrada há uma divisão em pedras 

muito bem definida como se estivesse demarcando a via em mão e contra 

mão. Foi feita a limpeza no centro da estrada e pode-se observar que o 

calçamento que se encontra sob a camada de terra e folhas está em perfeito 

estado de conservação.  
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Estudo dos Túmulos – Neste local seu número chega a 19, sendo 9 do lado 

direito da estrada e 10 do lado esquerdo em sentido da subida da cachoeira 

dos escravos, com distância entre um e outro variando de 3 a 5 metros.  

Dos 19 túmulos, 2 foram escavados. O primeiro a ser aberto foi o de número 7 

do lado esquerdo da estrada e o segundo o de número 3 do lado direito. 

Ambos possuem formação idêntica, com acúmulo de blocos de pedra de 

pequeno e médio porte em área aproximada de 2 por 1 metro. Em sua maioria 

ostentam uma pedra chanfrada numa extremidade que forma uma lápide 

voltada para a estrada.  

Túmulo Sete – Esta estrutura localiza-se entre a estrada e uma sarjeta que 

tem a largura de um metro e vinte. A sarjeta teria como função captar as águas 

que descem do platô. Entre a sarjeta e a estrada, naquela largura e por igual 

comprimento, foi feita uma sondagem (escavação) e foi constatado que nesta 

direção não existe calçamento. O túmulo foi escavado até a profundidade de 

um metro e sessenta e nenhum vestígio de ósseo humano e nem de qualquer 

outro tipo de material arqueológico foi encontrado, apenas muitos blocos de 

pedra de pequeno e médio porte que dificultaram as escavações. O solo 

retirado desta área do tumulo apresentou a composição areno-argiloso na 

coloração castanho amarelado e de compactação média, não havendo 

nenhuma interferência de coloração ou compactação.  

Túmulo Três – Escavado por desconhecidos em época anterior à nossa 

chegada. Pode-se observar as mesmas características neste segundo túmulo, 

situado do lado direito da estrada, sendo que foi ele foi também muito 

perturbado por um pequeno desmoronamento ocorrido na barranca da estrada. 

Também não foram localizadas evidências ósseas de qualquer tipo, ou restos 

arqueológicos de quaisquer espécies.  

Frente a estes fatos  pode-se concluir que a porcentagem escavada em relação 

ao número de túmulos existentes ao longo da estrada, principalmente fora do 

polígono do sitio do bebedouro da barreira, foi muito pequena. Para se ter um 

parâmetro de comparação válido é necessário escavar outros túmulos.  

Conclusão 

Um trabalho futuro deve contemplar não somente a limpeza, desobstrução e 

reconstituição desta estrada que se mantém em regular estado de 

conservação, quanto testemunha uma importante tentativa viária não concluída 

com êxito. Por este fato foi abandonada, ainda incompleta, razão que explica, 

em parte, sua preservação. Conforme a crônica de sua construção ela é 

ligeiramente anterior à estrada agora em obras e objeto do nosso estudo. Por 

tudo isto seu estudo e sua preservação se configuram como tarefas altamente 

recomendáveis, visto – inclusive – seu alto teor de importância como objeto de 

turismo histórico.        

Em relação ao estudo dos túmulos, além da necessidade de serem outros 

devidamente explorados pela arqueologia, incluindo nestes estudos analises do 
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solo para de saber o valor do PH, pois de acordo com a acidez do solo 

dificilmente os restos humanos se preservariam neste local.   

Quanto ao sítio como um todo pode-se concluir sua abordagem considerando 

dois fatores diferenciados: 

Primeiro – O bebedouro propriamente dito e as obras do seu entorno, 

diretamente relacionadas.  

O bebedouro se encontra em bom estado quanto às suas características 

históricas e funcionais, vertendo água segundo o que deve ter sido planejado 

pelos seus construtores. Mas, segundo o parecer do engenheiro que visitou a 

área, antes mesmo de serem iniciados os estudos de arquitetura histórica, 

corre risco de vir a baixo, pela pressão que sofre em virtude dos sedimentos 

que o pressionam na parte traseira. Não foi possível, pelo término do prazo, 

retirar tais sedimentos, para ser verificada a hipótese da existência ou não de 

uma parede de contenção do morro. que pode ter cedido à pressão de 

enxurradas (ou outras causas) e ter sido destruída há tempos. 

Destaque-se o fato de que a sarjeta que pode ser visualizada na periferia do 

bebedouro, na parte de trás do mesmo desaparece soterrada. Na sua 

proximidade uma pedra com trabalho de cantaria também permanece 

soterrada nesse ponto. 

Este conjunto de observações pode ser confirmado no transcorrer dos estudos 

de arquitetura esperados.          

Segundo – No que tange às estruturas localizadas na vertente abaixo, entre as 

duas estradas limites do sítio, pode ser considerado de importância o fato de 

que foi possível detectar pela pesquisa, locais de interesse antes não 

conhecidos.       

A área calçada identificado como uma calceteria, ou local de trabalho em 

pedra, ou ainda cantaria, assim como as vias e caminhos de acesso que 

interliga tais pontos tanto podem estar relacionados às obras de construção da 

estrada do “Imperador” quanto à estrada do “Atalho”. Esta, segundo as 

crônicas locais nunca foi concluída, mas pelo que se pode acompanhar do que 

sobrou do seu trajeto, era também um caminho sólido e bem calçado.  

Os “túmulos” que a rodeiam justamente neste trecho podem ter sido criados, 

conforme consta na tradição local, para sepultar os cativos mortos da 

construção das estradas. Nenhum vestígio ósseo confirma esta hipótese, mas 

continuamos a denominar tais montículos de pedra com este nome, pelo fato 

que em arqueologia assim são denominados, contenham ou não corpos 

sepultados.  

Finalmente resta considerar que embora a mesma tradição se refira às 

existência de um posto de cobrança de pedágio, o primeiro do país, não se 

encontrou vestígios que confirmem sua existência. Pode acontecer de se tratar 

de um registro infundado (e, neste caso, espera-se confirmar algo nas 

pesquisas documentais de história) ou de fato ter sido destruído com o passar 

o tempo. Como no patamar das casas atuais do lado esquerdo da estrada RJ-
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149 foram construídas residências, (no melhor local para colocação do 

Registro), o mesmo pode ter sido destruído quando da sua construção.  

Uma vez terminados os estudos laboratoriais sobre o material coletado e 

quando a equipe do IAB puder dispor dos dados provenientes dos trabalhos do 

Projeto Indireto, sem dúvida uma melhor e mais completa concepção poderá se 

configurar, colocando todo este sítio no seu verdadeiro contexto histórico e 

cultural. 

De qualquer forma, no entanto os novos dados produzidos pela pesquisa de 

campo já conformam um complexo pacote de conhecimentos somente tornado 

possível pela pesquisa arqueológica.    

 

C – Sítio Ruínas da Serra do Piloto 

Trata-se de uma complexo de ruínas imponente situado na “estrada do Sertão” 

que nasce na Estrada RJ-149 pouco adiante da bifurcação. Da rodovia se pode 

observar o complexo de paredes de pedra que se destaca ocupando uma 

elevação dos dois lados da estrada do Sertão que dividiu o complexo em dois 

ao ser aberta no passado. É possível que o acesso antigo, a partir da “estrada 

do Imperador” se fizesse mais acima, na aba do morro, passando em cota mais 

alta do que aquela em que se situa o “cemitério” adiante descrito. Ao que tudo 

indica seria uma comunicação do ripo “caminho de tropeiro”. 

A elevação onde se situam as construções forma uma espécie de ponta após 

um vale entre o complexo e a estrada do Imperador e situa-se entre dois 

córregos que se juntam na extremidade da “ponta” e seguem em direção a São 

João Marcos. (ver mapa 13) 

Embora não se tenha detectado quaisquer elementos que comprovem esta 

função durante o processo de escavação, a aparência e a tipologia do padrão 

construtivo remetem a uma fortificação, fato reforçado pela sua situação 

topográfica. As pesquisas arqueológicas efetuadas no complexo permitem 

sugerir algumas possíveis funcionalidades, sendo que não foram registrados 

quaisquer elementos que comprovem ou mesmo insinuem a hipótese inicial.    

 

       

1 - Introdução 

Segundo o Programa de Pesquisas aprovado pelo IPHAN este é um dos três 

principais sítios inventariados para salvamento. Ele consta daquele Programa 

assim sumarizado:  

 

Sítio 03 - Ruínas da Serra do Piloto:  

Coordenadas: UTM´s: 23K0603283/7472697 – 22°51’028”/43°59’608”  

O objetivo deste trabalho foi o de expor todo o complexo das estruturas na sua 

originalidade para que possam permanecer como testemunho histórico da 

Estrada Imperial e possam ser apreciadas pelos passantes, moradores e 

turistas desta e das futuras gerações.  
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Os trabalhos se iniciaram pela limpeza e capina das estruturas e do seu 

entorno, como forma de melhorar a visibilidade e o entendimento do modelo 

construtivo deste sítio, que apresenta características algo diferenciadas em 

relação aos demais pesquisados ao logo da estrada.  

Trata-se de uma grande área construída, formando um grande circuito fechado 

por muro e muralhas de pedra, sem que se possa facilmente definir a função 

de todo aquele complexo.  

Até mesmo a sua extensão não ficava, antes da limpeza, claramente definida. 

No processo de limpeza e exposição das construções foram surgindo formas e 

métodos construtivos que possibilitaram evidenciar um pouco mais da 

funcionalidade desta obra.  

A medida que o trabalho prosseguia e as estruturas foram se tornando mais 

evidentes, com a exposição do complexo tornou-se possível dividi-la em áreas 

de acordo com as evidencias encontradas ao longo do terreno. 

 

2 - Área das Ruínas (Muralha) 

2.1 – Muralha 

Os trabalhos concentraram-se inicialmente na área classificada como área das 

ruínas, em virtude da identificação de fragmentos de um muro (ou muralha) 

confeccionado em pedra sem a utilização de argamassa, com 

aproximadamente 2 metros de altura acima da superfície no início dos 

trabalhos arqueológicos. Possui um acabamento em adobe na parte superior, 

totalizando em média a altura de 3 a 3,5 metros. Seu sistema construtivo 

remete ao “canjicado” pelo fato de se basear na disposição e superposição de 

grandes pedras com a face exposta aplainada, com os interstícios entre elas 

preenchidos por pedras menores e cacos de telhas de goiva. (ver foto 99) 

 

Como elemento construtivo característico registre-se o fato de que a sua parte 

mais alta é encimada pela construção de um muro de adobe. Os tijolos de 

adobe retangulares foram colocados com as extremidades voltadas para fora e 

ligados com uma massa de argila rica em pequenos seixos. (ver foto 100) 
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Foto 99: muralha do sítio ruínas da Serra do Piloto (visão geral)  

 

 

Foto 100: Muralha – detalhe da técnica construtiva  
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Os trabalhos concentraram-se inicialmente na área classificada como área das 

ruínas, em virtude da identificação de fragmentos de um antigo muro 

confeccionado em pedra sem a utilização de argamassa, com 

aproximadamente 2 metros de altura e acabamento em adobe na parte 

superior, totalizando em média uma altura de 3 a 3,5 metros.  

Esta área está localizada na margem esquerda da “Estrada do Sertão”, que 

corta o sítio, sentido RJ 149/Serra do Matoso. Foi construída posterior à 

construção do muro, e para permitir sua passagem parte do muro foi demolida, 

em dois pontos, restando apenas vestígios de sua base nas extremidades.  

Observa-se também que a área foi intensamente utilizada como pastagem ao 

longo dos anos, onde foram utilizadas máquinas pesadas para preparação do 

solo fazendo com que muitos dos vestígios arquitetônicos fossem destruídos, 

dificultando a interpretação mais precisa da ocupação local.  

Inicialmente foi feita a caracterização da área das ruínas do muro com capina, 

limpeza e evidenciação da sua base, em diversos pontos da sua extensão. 

Deu-se especial cuidado às margens da estrada, desde que para sua abertura 

toda a superfície acima do solo da construção foi destruída.  

Quem sai da estrada do Imperador e segue pela estrada do sertão, após 

atravessar uma pequena ponte sobre um riacho, já pode observar vestígios do 

antigo muro tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Ao chegar ao 

primeiro ponto do cruzamento do muro com a estrada, no lado esquerdo, 

percebe que o muro (do qual neste ponto só resta a base) sofria uma forte 

curvatura de aproximadamente 90° e se afasta do eixo da estrada cerca de 36 

metros.  (ver foto 101) 

A partir das escavações da base do muro, após esta curva, a 14 metros 

adiante se encontra uma soleira em pedra com 2 metros de comprimento por 

55 cm de largura com marcas de encaixe retangulares de portal (de madeira?) 

deixando clara a existência de uma passagem (porta?). (ver foto 102) 
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Foto 101:  curvatura muralha se afastando do eixo do estrada 

 

Foto 102: soleira com marcas de encaixe  
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A partir desta soleira se pode ter uma melhor definição do muro propriamente 

dito. Seguindo adiante em linha reta, chega-se a um ponto entre o muro e a 

estrada (34 metros um do outro) com concavidade no terreno formando uma 

espécie de bacia ou lago. Provavelmente se tratava de um local destinado a 

acumular água, formando um lago raso ou represa. Entre as possíveis 

hipóteses para sua função se configura aquela de que se destinaria à lavagem 

de café, sobretudo considerando a tradição local da existência de um terreiro 

de café nas proximidades, adiante mencionado.  

Neste ponto a muralha preservou sua forma quase original, sendo a área 

melhor preservada. As medições praticadas então servem para detalhar a 

caracterização já mencionada acima. Observou-se que os blocos principais de 

pedra apresentam dimensões variadas e foram dispostos com uma face 

aplainada para fora. Neste ponto a parede de pedra da muralha tem 2 metros 

de altura. Sobre ela permanece pouco destruída a parede de adobe, cujos 

tijolos confirmam terem sido colocados no sentido transversal ao muro e estão 

unidos um ao outro com a massa contendo os pequeninos seixos já 

mencionados.  Esta parede, também protegida no topo por telhas de goiva, 

mede 1,5 metros de altura. O total da muralha exposta neste ponto é de 3,5 

metros de altura, em especial na área mais profunda da concavidade (bacia, 

lago ou represa). Foi também neste local que, em virtude das escavações 

praticadas, se constatou a existência de 3.5 metros de deposição de 

sedimentos até a parte mais profunda da base correspondente ao que seria o 

leito original da represa. (ver foto 103) 

 

Foto 103: Muralha em rocha com parte superior em adobe  
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Ainda neste local foram evidenciadas quatro passagens de água no formato 

retangular sentido vertical com aproximadamente 30 cm de comprimento por 

20 de largura, com uma pedra plana na base, formando uma biqueira pelo lado 

externo do muro. Destas 4 passagens de água, 3 estão na base do nível 

interno do terreno e a terceira um pouco mais no alto (50 cm acima) com o 

comprimento de 50 cm por 20 de largura. Esta localização sugere tratar-se de 

um possível ladrão, isto é, de um sistema de controle de volume de água 

dentro da área que forma a citada bacia ou lago. (ver foto 104) 

 

 

Foto 104: Muralha/ Detalhe passagens de água 

 

 

Para evidenciação de tais passagens de água, foi necessário fazer uma 

pequena trincheira de 2,5 metros de comprimento por 1 de largura e 75 

centímetros  de profundidade em solo de aterro de erosão e também de 

decomposição do adobe. Dentro desta trincheira, abriu-se um corte de um 

metro quadrado com a intenção de se verificar a profundidade do alicerce 

(base) do muro. Ao final das escavações e também da construção verificou-se 

que esta base ou alicerce está a cerca de 3,50 metros de profundidade a partir 

da superfície. O alicerce acompanha o mesmo modelo construtivo da área 

externa do muro.  

Ainda no decorrer dos trabalhos nesta trincheira foi exposta mais uma saída de 

água a cerca de 2 metros de profundidade a partir da superfície, porém não 

pode ser observada pelo lado externo do muro em função da grande 
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quantidade de aterro existente no local. Este trecho do muro forma uma linha 

reta com 91,5 metros de extensão em linha reta. Ao final desta linha reta o 

muro sofre uma forte curvatura em ângulo de cerca de 45º em direção à 

estrada, com a extensão de 38 metros, até uma nova curva da muralha. Este 

ponto poderia ser chamado de “borda da bacia”, pois se localiza na parte mais 

alta da concavidade.  

Seguindo mais 38 metros de escavações na base da muralha evidenciaram-se 

outras duas passagens de água, em forma de janelas quadradas (com a média 

de 20x20 cm). Estudando cuidadosamente seu enquadramento pode-se 

concluir que ao contrário das demais, encontradas anteriormente, seriam 

passagens de água serviriam para abastecimento do lago devido a sua 

inclinação (de fora para dentro) e sem biqueira, apenas com uma pequena 

pedra plana na sua base. As anteriores apresentavam inclinação no sentido de 

dentro para fora, com biqueira. 

Outra soleira também foi evidenciada na área do muro com as mesmas 

medidas e características da encontrada anteriormente: 2 metros de 

comprimento por 55 cm de largura. Na área interna do muro, seguindo a bacia 

ou lago, o terreno apresenta vestígios de calçamento, principalmente na área 

mais inclinada, sugerindo ser uma passarela ou rua calçada. Esperava-se a 

autorização do proprietário para a retirada da grama (braqueara) que cobre o 

local e serve de pastagem para o gado antes do final dos trabalhos para se 

escavar este ponto. Infelizmente tal não aconteceu.  

No término dos trabalhos na extensão do muro, pode ser observado que ele 

sofre uma curva de 180° aproximadamente no sentido contrário a estrada em 

uma extensão de 10 metros até sua margem. Neste ponto faz uma nova curva 

de 180° aproximadamente, cruzando o eixo da estrada em uma extensão de 5 

metros e desaparece por completo no barranco da estrada. (Ver foto 105) 

 

2.2 – Estrutura de Pedra 

No centro do eixo da estrada, evidenciou-se também uma grande quantidade 

de fragmentos de telhas coloniais que aparentemente foram colocadas ou 

deixadas alinhadas e encostadas uma na outra. Com o passar do tempo, 

provavelmente, foram soterradas, restando somente uma das extremidades do 

conjunto aflorando à superfície. (ver foto 106). 

Observando a margem direita da estrada, percebe-se uma grande quantidade 

de blocos de pedras soltas tipicamente de muro, que foram provavelmente 

arrastados por máquinas quando da construção da estrada.  

Ao ser efetuada a abordagem extensiva neste ponto, porém do lado oposto da 

estrada, na extremidade distal do conjunto (considerando-a a mais distante da 

estrada do Imperador) foi constatada a existência de uma estrutura de pedra, 

com calçamento e muita quantidade de cacos de telhas de goiva. Esta calçada 

desce em direção à represa e aparenta ser extensa. Não se pode concluir a 

pesquisa por ter se esgotado o prazo do Contrato.  
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Foto 105: curvatura muralha  

 

Foto 106: telhas soterradas no eixo da estrada  
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3 - Área do Terreiro de Café 

Ao termino dos trabalhos na área das Ruínas, deu-se início a caracterização da 

área denominada como “Área do Terreiro de Café” em função das informações 

de moradores do local. Estes afirmam que naquela área plana existia um 

terreiro de secagem de grãos de café. Com o decorrer do tempo, segundo os 

mesmos, foi feita uma terraplanagem no local para a construção de um campo 

de futebol e, com isso, teria sido retirado um calçamento em pedras que ali 

existia.  

Esta área está localizada na margem direita da estrada sentido de quem chega 

a Serra do Matoso e se estende até um muro de contenção de 

aproximadamente 150 metros de extensão por 10 de altura.  

O “terreiro de café” ocuparia a extensão total ou parcial de um polígono 

irregular que pode ser descrito por duas figuras geométricas. Um retângulo 

também irregular com a largura maior de 47 metros e a menor de 42 metros 

por 77,5 metros de comprimento (cerca de 3.448 m2). Na extremidade proximal 

(como referência sempre a RJ-149) completa sua extensão um triângulo com 

49 metros de vértice e 47 metros de base (cerca de 2.375 m2). Nesta área de 

5.823m2 estaria localizado aquele terreiro e a construção adianta mencionada.  

Atualmente existe uma construção em uso nas proximidades da estrada do 

Sertão. 

Toda esta área se encontra protegida por muros de pedra. A sua 

caracterização foi iniciada junto à estrada, local  onde existe um pequeno muro 

de pedras de 2,40 m, que seria o que restou da muralha neste ponto. Com a 

abertura da estrada do Sertão foi ela totalmente destruída. Ali a muralha se 

encontraria com o muro de contenção que suporta a área plana do “Terreiro de 

Café” e forma o lado do triângulo irregular, com 47 metros de extensão. 

 

3.1 – Muro de Contenção 

Quanto a este muro de contenção, ele está voltado para a RJ-149 de onde é 

visível e atinge uma altura de 10 metros. Grande parte da sua base se encontra 

entulhada por restos de terraplanagem e por detritos diversos, de forma que 

sua altura original deveria ser maior. (ver foto 85 

No final desta extensão do muro de contenção há duas divisões, uma com 

curvatura de 45° aproximadamente para a direita, indo em direção a uma ponte 

e uma construção aqui denominada de “Igreja” (local 3.1.1 na planta). Outra 

divisão, em 90º, em referência ao muro segue em direção a um morro (local 

3.1.2 na planta) e nela evidenciou-se outra soleira de pedra e com as medidas 

de 1,20 metros por 50 cm de largura e com acabamento para encaixe de porta,  

portão, ou quaisquer outros elementos do tipo. Neste trecho o que restou da 

construção ainda está em bom estado de conservação (3.1.3 na planta).  

Seguindo este muro em direção ao morro percebe-se que ele provavelmente 

fazia parte de uma grande construção (casa) localizada ao seu lado esquerdo e 

fazendo parte do terreiro de café. Teria sido, no entanto, totalmente destruída 
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por máquinas e se recomenda em outra oportunidade uma intervenção 

arqueológica no local.  

Ao final do muro foi evidenciada uma sarjeta que passa sob o mesmo e dá 

início a um amontoado de terra desmoronada do barranco e acúmulo de 

entulhos de construção. Ali se pode ver vários fragmentos de telha colonial e 

muitos fragmentos de louça, principalmente no interior da sarjeta que segue 

cerca de 10 metros com 40 cm de largura e 20 cm de profundidade até um 

barranco, onde foi localizada uma enxada. Este barranco fica localizado na 

direção oposta ao terreiro de café. 

 

4 – Área do Moinho 

4.1 – Área da Sarjeta - No mesmo barranco existe outro muro de contenção 

com cerca de 10 metros de altura, em grande parte já desmoronada. Os 

vestígios deste muro e da sarjeta formam uma espécie de caminho em direção 

a soleira, com cerca de cinco metros de vão entre o muro do que restou da 

construção e a muralha de contenção. (ver foto 108) 

 

 

Foto 107: sarjeta para abastecimento de água para moinho 

 

Quanto à sarjeta encontrada, ele termina no alto do barranco e sugere ter sido 

útil para canalizar água para mover uma roda d‟água ou moinho localizado 

abaixo. 

 



150 
 

4.2 – Restos do “Moinho” - Seguindo com a caracterização, foi feita a limpeza 

da área situada alguns metros abaixo do deságüe daquela sarjeta. Neste local 

foram evidenciados alguns fragmentos de construção com pequenos blocos de 

pedras alinhados, sugerindo que ali realmente existiam algumas construções. 

Mas em função do desabamento do muro de contenção devem ter sido 

soterradas. Durante a limpeza da área a e evidenciação de pequenos 

fragmentos de muros de pedra, foram encontrados 2 fragmentos de pedra de 

moinho e um ferro semi-circular de apoio ao arreio de mula, reforçando assim a 

hipótese da existência neste local de um moinho e roda d‟água, ou alguma 

coisa do mesmo gênero. (ver foto 108) 

 

 

Foto 108: área  do moinho  

 

4.3 – Ponte - Paralela a evidenciação da área que ficou definida como área do 

“moinho”, foi feita também a caracterização de uma pequena ponte com 3 

metros de comprimento por 2m. de largura, construída em pedras, com uma 

estreita passagem das águas, que possivelmente saiam do moinho. Nessa 

área foi aberto um corte de 2x2 metros ponte para verificar a existência de 

calçamento sobre esta, mas só foram evidenciados pequenos blocos de pedra 

que foram utilizados na construção da ponte, mas que  de qualquer forma 

solidifica o piso sobre a estrutura. Foi surpreendente a quantidade de 

fragmentos de louça encontrados no corte até a profundidade de 40 cm, onde 

atingiu-se o piso da ponte. (ver foto 109) 



151 
 

 

Foto 109:  área da ponte  

 

Uma vez caracterizado o piso da ponte, considerando o trânsito do gado da 

fazenda, a escavação foi fechada, restaurando a situação anterior aos 

trabalhos de arqueologia.  

 

4.4 – Muro de Represa – O  regato que passa por sob a ponte desaguava em 

uma área, cujas características equiparam-se àquelas da área das ruínas; isto 

é, com uma formação da superfície aparentemente escavada para se formar 

uma pequena bacia ou lago. Também subsiste um muro de contenção com 3 

passagens de água no sentido vertical (sendo 2 no nível da superfície e outra 

um pouco acima). Seriam elas utilizadas para controle de escoamento da água 

e reforçando esta hipótese, notou-se que uma delas se encontra vedada por 

pedras impedindo que fluxos d‟água (sobretudo de enxurradas) atinjam a 

depressão. Da mesma forma observa-se que a passagem superior está aberta 

como se fosse um ladrão para escoar qualquer excesso de água. (ver foto 

110) 
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Foto 110:  área do muro da represa  

 

5 – Área da “Igreja”(Capela) 

 

No lado direito da ponte, de quem desce do “terreiro” de café subsiste uma 

estrutura de pedra já destruída, constituída por um caminho e um complexo de 

alicerces ou baldrames. Distancia-se cerca de 30 metros da ponte. O caminho 

calçado possui 3 patamares irregulares com aproximadamente 2,5 metros de 

comprimento por 50 cm de largura com pedras mal acabadas. No centro ultimo 

patamar evidenciou-se uma soleira com 1 metro de comprimento por 50 cm de 

largura com a marca central de possível tranca, o que poderia ser uma porta de 

entrada. Após a soleira, observa-se uma estrutura em pedra calçada com as 

medidas aproximadas de 2,5 metros por 2,5 metros, o que aparenta se tratar 

de uma pequena capela, por estar em um ponto estratégico do entorno de toda 

construção. Ao final desta estrutura existem marcas de 3 pilares, possivelmente 

de madeira. Após estes segue o calçamento por mais 3 metros de 

comprimento por 2,5 de largura onde deveria ser a sacristia, e ao lado direito 

desta construção lado externo também observa-se uma calçada também em 

pedra que envolve toda lateral da construção com um comprimento de 6 

metros por 2 de largura. (ver foto 111)  
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Foto 111: área da igreja  

 

6 - Área do cemitério 

Esta estrutura encontra-se distante da ponte cerca de 200 metros. (ver foto 

112) 

 

Foto 112:  área do cemitério  
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Foi feita também a caracterização da área conhecida como cemitério a partir da 

capina, limpeza da estrutura e setorização da área interna. Trata-se de um 

cercado de muros de pedra de 50 cm de altura, quadrangular, com 12x12 

metros. Pode-se observar que ali também sobre o muro existiu outrora um 

acréscimo formado por tijolos de adobe, nivelado (e possivelmente recoberto) 

por telhas de goiva.  (ver mapa 14) 

No ponto central do muro do quadrilátero voltado para a ponte e capela existe 

uma passagem aparentemente formada pelo desabamento do muro. 

Escavações efetuadas no local comprovaram a existência de um portão com 

pedras colocadas como soleiras que acessava o interior do recinto. 

Escavações efetivadas no local comprovaram seu uso como cemitério pelo 

número avultado de restos ósseos humanos dispersos na camada sub-

superficial. 

Restos de pelo menos dois indivíduos foram exumados, em mal estado de 

conservação. Não foi possível identificar a posição de deposição dos corpos, 

provavelmente a comum adotada pelos cristãos, de decúbito dorsal distendido 

(ver fotos 113 e 114). 

 

 

Foto 113: área do cemitério vista da ponte  
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Foto 114: Ossos humanos evidenciados durante abertura de setor na área do cemitério  

 

 

Não foi também possível, seja pela restrita quantidade de ossos em boas 

condições de preservação e falta de exemplares de mandíbulas e de bacias, 

determinar dismorfismo sexual. Pelos restritos dados obtidos pode-se somente 

verificar que se tratava de indivíduos jovens.  

Segundo a tradição local ali seria o “cemitério das alminhas” destinado ao 

sepultamento de crianças.     

 

7 – Abastecimento d’água 

Durante os trabalhos de caracterização foi feito um levantamento da área para 

saber se existia algum sistema que garantisse o abastecimento de água para o 

complexo. Considerando a existência de um possível lago e os vestígios de um 

moinho, haveria necessidade de uma suficiente quantidade de água para 

atender a demanda. Depois de exaustiva pesquisa, foi identificada uma área no 

alto do moro onde há vestígios de uma grande nascente de água que por conta 

do desmatamento do local possivelmente secou ao longo do tempo. (Ver foto 

115) 
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Foto 115: área possível nascente  

 

A partir desta nascente, localizada cerca de 150 metros morro acima, observa-

se uma canaleta que parte do local da nascente até a margem da estrada 

atual, cerca de 20 metros distante do muro próximo a área do terreiro de café e 

que desapareceu por completo em função da terraplanagem da área.    

 

Conclusão 

 

A organização deste Programa de Salvamento não permite um prazo de tempo 

suficiente para a análise satisfatória dos dados recolhidos em campo. Nem 

tampouco para a inclusão dos elementos provenientes das análises de 

laboratório que se encontram ainda em andamento, visto necessitarem de uma 

escala de tempo superior àquela dos trabalhos de campo. Faltam-nos inclusive 

os dados completos das pesquisas históricas.  

Em relação a esta última nada foi possível registrar-se em referência ao sítio 

estudado, pelo menos no estado atual da questão, em especial pelo fato de 

que tais pesquisas estão previstas para o Projeto Indireto. Por seu lado o 

material submetido às análises preliminares de laboratório confirma tratar-se de 

evidências históricas que permitem recuar a ocupação ao século XIX, embora 

ainda sem referência segura a que período daquele século. 

A análise funcional das estruturas permite adiantar que se trata de obra sólida, 

maciça e cujo objetivo primordial sem dúvida foi a de proteger a área ocupada. 

Não se pode saber por enquanto qual seria o objetivo desta proteção, se algum 
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temor a pressões humanas de qualquer ordem ou se somente precauções em 

relação à natureza. De fato as fortes chuvas comuns na serra podem causar 

sérios estragos e danos mas, por outro lado, não implicam na necessidade de 

cercar a área ocupada com tais precauções. 

Pode-se, no entanto, constatar que o mesmo padrão de complexo construtivo é 

encontrado nas ruínas do Parque do Saí, no litoral, inclusive com a colocação 

de muros de adobe na parte alta de alguns muros e muralhas do lugar. Além 

disso, há referências de construções do mesmo padrão em locais próximos que 

serão verificadas na etapa de prospecção do Projeto Indireto.   

Sendo assim podemos estar frente a um padrão repetido, algo peculiar e que 

ainda nos foge da compreensão relativo a hábitos ou perspectivas típicas da 

região e que somente a continuidade da pesquisa poderá indicar caminhos 

mais seguros para a sua justa interpretação e inserção histórica.             

 

VII – Conclusão Geral  

O Projeto Impacto Direto, ou Projeto de Pesquisas Arqueológicas de 

Prospecções e Resgate na Estrada RJ-149 (Do Imperador) – Rio Claro – 

Mangaratiba – DER-RJ & IAB foi executado em toda a sua extensão e 

complexidade. Todo o trecho a ser fiscalizado dentro das propostas do 

monitoramento foi cumprido e as metas alcançadas, sem que a problemática 

própria das obras fosse aumentada por ação das pesquisas; pelo contrário foi 

possível encontrar-se um caminho harmônico de atuação entre as partes, com 

a colaboração mútua entre os empreiteiros e os pesquisadores. 

A pesquisa arqueológica, em que pese toda a questão “histórica” que 

antecedeu a pratica de campo também se desenvolveu dentro dos parâmetros 

estabelecidos. Sítios que não puderam ser abordados pela ação destrutiva 

anterior ao início dos trabalhos foram substituídos por outros não previstos no 

escopo original, sobretudo em atendimento às determinações do INEPAC, com 

ganhos para todos os participantes. 

Infelizmente a impossibilidade de atuação conjunta ou concomitante dos 

trabalhos entre os dois Projetos que integram o Programa, impediu a harmonia 

tanto na elaboração dos dados quanto na sua interpretação, além de dificultar – 

na prática – a integração entre as pesquisas inter-relacionadas. Este fato 

provocou um atraso no que diz respeito a esta necessária integração, mas não 

impedirá que ela se concretize adiante, uma vez concluído o Projeto Indireto. 

Naquele momento poderemos comparar os resultados e dar maior significação 

e extensão aos dados agora disponíveis, em especial em relação à 

documentação histórica, aos elementos a serem levantados pelos estudos de 

cultura imaterial e de estudos dos elementos arquitetônicos. Sem dúvida, 

também os novos dados arqueológicos oriundos das prospecções previstas 

poderão, em conjunto com os demais, permitir a imprescindível soma de 

elementos que permitam dar significação e contexto a todos estes dados ainda 

isolados. 
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Aguardamos todos nós, este momento em que possamos de fato, então, 

elaborar um completo Relatório Final do Programa.        

 

VIII – Equipe de Campo: 

Coordenadores: Ondemar Dias e Jandira Neto 

Arqueólogos: Divino de Oliveira e Marcelle Mandarino 

Assistente de Programas de Arqueologia: Fernanda Tavares 

Desenhista: Antônio Carlos Souza 

Auxíliar Técnico: Geovani Dionísio 

Auxiliares de Campo: Daniel Souza, Edson Henrique dos Reis, Eduardo 

Henrique Goulart, Felipe, Leonardo Alves Baptista, Marino Pereira, Reginaldo 

Pereira de Andrade, Romário da Silva Freitas e Wallace Santos. 
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