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RESUMO

Este trabalho trata da Fazenda Rialto, fazenda cafeeira surgida no município
de Bananal no início do século XIX, que atravessou os períodos de expansão do
café e da crise mundial, tendo sobrevivido ao esgotamento do solo e ao fim da
escravidão, mas que não sobreviveu ao descaso e à falta de conservação, a ponto
de desmoronar quase completamente. Famosa por suas pinturas parietais
atribuídas oralmente a Villaronga, foi tombada pelo Condephaat quando o risco de
destruição era iminente, porém o ato administrativo não teve qualquer efeito sobre
sua preservação. Com o desaparecimento sistemático das fazendas de café
antigas, a Rialto foi escolhida para ser estudada sob os aspectos históricos,
arquitetônicos e de seus materiais construtivos, principalmente as argamassas de
revestimento, foco deste trabalho. Amostras dos remanescentes das argamassas
de revestimento da casa sede foram analisadas, dos pontos de vista petrográfico e
químico, para demonstrar a composição mineralógica, os ligantes, os agregados e
a reconstituição do traço. As análises laboratoriais contribuíram para mostrar que
houve uma evolução construtiva da casa em torno de um núcleo original que
resultou na casa de morada apalacetada que desapareceu na última década do
século XX.

Palavras-chave: Rialto; fazendas de café; Vale do Paraíba; petrografia; argamassa.

ABSTRACT

Constructive evolution of Rialto Farm with emphasis on mortar coating

This work deals with the Rialto Farm, coffee plantation emerged in the city of
Bananal in the early nineteenth century, that went through periods of expansion of
coffee and the global crisis, having survived the exhaustion of the soil and the end
of slavery, but it did not survive the neglect and lack of conservation, to collapse
almost completely. Famous for its wall paintings attributed orally to Villaronga, it
was listed by Condephaat when the risk of destruction was imminent, but the
administrative action had any effect on its preservation. Due to the systematic
disappearance of ancient coffee farms, the Rialto was chosen to be studied from
the historical, architectural and material aspects of its construction, mainly the
mortar coatings, focus of this dissertation. Samples of the remaining mortar
coatings from the main house were analyzed from petrographic and chemical points
of view, to show the mineralogical composition, the binders, aggregates and
reconstitution of the dash. Laboratory analyses also contributed to prove the
constructive evolution of the house around an original core which resulted in the
mansion disappeared in the last decade of the twentieth century.

Keywords: Rialto; coffee plantations; Vale do Paraíba; petrography; mortar.
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1 INTRODUÇÃO

O interesse pela Fazenda Rialto surgiu em meio às pesquisas desenvolvidas
na UPPH1 sobre os exemplares remanescentes de unidades produtoras rurais do
Estado de São Paulo, destacadamente as fazendas de café dos séculos XIX e XX.
Localizada em Arapeí, um antigo distrito de Bananal, à margem da Rodovia
SP-68, na altura do km 32, ela está encravada na região que se convencionou
chamar de Vale Histórico, ou simplesmente Fundo do Vale2, uma área de ocupação
que remonta ao século XVIII, onde se deu a introdução do café em terras paulistas.
A Fazenda Rialto, de Bananal, tornou-se um exemplo emblemático das
fazendas cafeicultoras antigas do Estado de São Paulo, pois conheceu os
momentos de glória promovidos pela cultura do café, o ocaso e a destruição. Essa é
uma condição comum a muitas outras fazendas antigas, mas o interesse sobre a
Rialto reside no fato de ter se originado ainda durante o Império, ter sido ricamente
decorada, ter sobrevivido ao esgotamento do solo, ao fim da escravidão, às crises
do mercado mundial, mas não ter resistido à falta de conservação, apesar do
desenvolvimento de técnicas de restauro e do aprofundamento dos conceitos de
preservação do patrimônio cultural. Em 1996, ela foi praticamente demolida, a
despeito de seu valor cultural e de suas pinturas parietais.
Apesar de tombada em 1987 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo) e
dos esforços de profissionais dessa área para que ela fosse conservada e protegida,
a destruição da casa senhorial não pôde ser evitada. Suas paredes de terra
recobertas com pinturas decorativas e todo o testemunho material das relações
sociais que se desenvolveram naquele lugar viraram história. Restaram estudos,
alguns documentos e poucos remanescentes da antiga sede, que serão os
responsáveis por subsidiar novos estudos que contem essa história.
Não se trata, aqui, de buscar um culpado para a perda irreparável, mas usar
instrumentos que permitam conhecer melhor o que foi perdido e colaborar para uma

1

Unidade de Proteção do Patrimônio Histórico. Órgão da Secretaria de Cultura do Governo
do Estado de São Paulo; braço técnico de apoio ao Condephaat (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo).
2
O Fundo do Vale é formado pelos municípios paulistas de Bananal, Arapeí, São José do
Barreiro, Areias, Silveiras e Queluz, localizados no eixo da Rodovia dos Tropeiros, a SP-68.
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maior compreensão do vasto patrimônio cultural associado à cultura do café e que
merece ser investigado ainda mais profundamente.
Desde a criação do Condephaat em 1968, as primeiras ações no sentido de
valorar e preservar o patrimônio cultural no Estado de São Paulo voltaram-se,
significativamente, para a arquitetura rural. O reconhecimento de valor das casas
bandeiristas arroladas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN através de tombamento ex-officio, assim como o levantamento sistemático de
fazendas históricas empreendido pelo Condephaat, nos anos 1970, foram alguns
dos primeiros olhares do Estado sobre o patrimônio paulista.
Uma explicação possível para essa seleção resultava do entendimento de
que as edificações vernaculares – remanescentes de taipa, pedra e cal da Colônia e
mesmo do Império - traduziam a genuína identidade cultural paulista. Junto a isso,
sob o primado da leitura arquitetônica do patrimônio, privilegiavam-se as lições das
tantas vertentes do modernismo, para as quais a busca das raízes e a autofagia do
passado permitiam a qualificada seleção de exemplares desse universo rural.
Naquele momento, vários autores se debruçaram sobre o tema. Entre os
pioneiros, em São Paulo, mencionam-se Luiz Saia, Carlos Lemos, Júlio Katinsky e
Antonio Luis Dias de Andrade, o Janjão. Mais recentemente, Neide Marcondes
Martins, Áurea Pereira da Silva, André Argollo Ferrão e Vladimir Benincasa
destacam-se com trabalhos relevantes na área.
Luiz Saia, em Notas preliminares sobre a Fazenda Pau D’Alho, tratou da
pioneira fazenda cafeeira paulista. Recuperada, primeiro sob sua coordenação,
depois, pela de Janjão, nela seria instalado pelo IPHAN o Museu Nacional do Café.
Ao analisar o restauro da Fazenda Pau D’Alho, Gonçalves (2005) revela que nos
textos de Saia transparecem as formulações propostas pela arquitetura de
vanguarda, ou seja, pelos preceitos da arquitetura moderna.
Carlos Lemos, teórico e defensor do patrimônio cultural, percorreu
praticamente todo o Estado de São Paulo, inclusive as mais diversas regiões
cafeeiras, mostrando os programas e técnicas construtivas das casas rurais nas
suas obras que tratam da evolução das formas de morar nas terras paulistas.
Júlio

Katinsky,

estudioso

das

casas

bandeiristas,

contratado

pelo

Condephaat, fez o levantamento dos antigos engenhos de açúcar da região de Itu,
os primeiros dessa indústria no planalto paulista. Fazia parte de sua equipe Antonio
Luiz Dias de Andrade, que também participou do levantamento sistemático de
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fazendas do Condephaat e registrou em desenhos reveladores3 as técnicas e
sistemas construtivos da arquitetura vernacular do Vale do Paraíba. Andrade ainda
participaria dos estudos para tombamento de várias fazendas, como a Pinhal, de
São Carlos, pelo Condephaat e pelo IPHAN.
Entre os que estudaram mais especificamente as fazendas do oeste paulista,
destaca-se Neide Marcondes Martins4, que se ocupou das fazendas da região do
município de Tietê, onde algumas que produziam a cana de açúcar, passaram a
produzir o café. As fazendas de Campinas foram estudadas por Áurea Pereira da
Silva5, em ampla pesquisa histórica e documental que descreve as fazendas
existentes e outras tantas já desaparecidas. Também com o olhar direcionado para
as fazendas campineiras, André Argollo Ferrão6 estudou as transformações da
arquitetura e dos processos produtivos em fazendas no percurso do café desde o
Vale do Paraíba até o oeste paulista. Vladimir Benincasa7, em sua tese de
doutorado, analisou o agenciamento e a arquitetura das fazendas cafeeiras paulistas
entre 1800 e a década de 1940, em um extenso trabalho repleto de levantamentos
métricos e fotográficos.
Apesar dessa atenção acadêmica para com a arquitetura rural, bem como os
possíveis cuidados do órgão de preservação paulista – nem sempre pautado por
soluções de continuidade em suas sucessivas gestões – vários exemplares de
conjuntos arquitetônicos de fazendas desapareceram ao longo das últimas décadas.
As razões dessa perda significativa podem ser genericamente elencadas: o
êxodo rural nas últimas décadas do século XX, a forte mecanização da produção
agrícola associada à troca por culturas que prescindem de vasta mão de obra, como
soja e cana, e, mais recentemente, a expansão demográfica dos centros urbanos,
que avançam indiscriminada e especulativamente para as áreas da vizinhança rural,

3

Os desenhos fazem parte da dissertação de mestrado de Janjão: Vale do Paraíba
sistemas construtivos, FAU-USP, 1984.
4
MARTINS, Neide Marcondes. O Partido arquitetônico rural de Porto Feliz, Tietê e Laranjal
Paulista no século XIX: um estudo comparativo. São Paulo, conselho Estadual de Artes e
Ciências Humanas, 1978. 336p.
5
SILVA, Áurea Pereira da. Fazendas campineiras: levantamento arquitetônico. Campinas,
Puccamp, 1996. 114p.
6
ARGOLLO FERRÃO, André Munhoz de. Arquitetura do café. Campinas, Editora da
Unicamp; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 296p.
7
BENINCASA, Vladimir. Arquitetura rural no ciclo cafeeiro. Tese de doutorado, área de
concentração em Teoria e história da Arquitetura, Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, 2007.
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acelerando o processo de extinção do patrimônio agrário. Para Marins8 (2013), nem
o setor sucroalcooleiro conseguiu preservar suas origens.
Nesse sentido, apenas o estudo e a compreensão desse universo patrimonial
não são capazes de garantir sua preservação. Visitando fazendas históricas do
Estado de São Paulo, foi possível perceber que muitas se encontram em estado de
ruína e/ou abandono. Os problemas relacionados à falta de conservação são
frequentes, e levam ao estado de degradação de fechamentos, coberturas, pisos e
até mesmo de toda a edificação. Vale lembrar o caso da sede de fazenda tropeira e
de tradição bandeirista Casa do Tenente Carrito, em Itapetininga, tombada
estadualmente em 1982 e de propriedade da Secretaria da Agricultura do Governo
do Estado de São Paulo, construída em taipas de mão e pilão, que simplesmente
ruiu por falta de manutenção, deixando de existir por completo. (GORDINHO et al.,
2013, p. 133). Outro exemplo é a Fazenda Conceição, em Paraibuna, no Vale do
Paraíba. A sede era um edifício assobradado, construído em pau-a-pique,
possivelmente em 1841. Segundo Lemos (1999), ela talvez tenha sido o exemplo de
estrutura mais genuinamente mineira no Vale do Paraíba Paulista. Foi tombada em
1974 pelo IPHAN e em 1982, ex-officio, pelo Condephaat. À época de seu
tombamento, já se encontrava em estado de arruinamento. Hoje, permanecem
apenas suas ruínas de pedra. (GORDINHO, 2012, p. 215).
Por outro lado, ainda que exista, muitas vezes, a intenção de conservar o bem
por parte de alguns proprietários, a forma como isso é feito, em geral se revela
equivocada, o que pode levar a problemas estruturais maiores. Além disso, muitas
foram descaracterizadas, com modificações internas e externas. Em algumas delas
não é possível sequer perceber os traços originais. Em outras, as sedes foram
deliberadamente demolidas por seus proprietários, seja como forma de evitar
alguma tragédia, a exemplo de desmoronamentos fatais sobre seus ocupantes, seja
para substituir a antiga sede por edificação moderna, ou ainda, para aumentar áreas
de cultivo da cana.

8

MARINS, Paulo César Garcez. Preservação do patrimônio rural no Estado de São Paulo:
entre ação governamental e práticas sociais. In: CORREIA, Telma de Barros;
BORTOLUCCI, Maria Ângela P. C. S. (org.). Espaços de produção: arquitetura, paisagens e
patrimônio. 1 ed. São Paulo: Annablume, 2013, v.1, p. 161-182.
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Ainda em 1976, ao comentar o levantamento sistemático de fazendas do
Condephaat,

Luis

Saia

já

advertia

para

o

desaparecimento

de

antigos

estabelecimentos rurais:
Durante os trabalhos de levantamento de 500 antigas
fazendas de café, realizado em 1973-74, além das notícias de
antigos estabelecimentos rurais já desaparecidos ou em ruínas,
porém ainda na memória dos agricultores locais, em todos os
municípios percorridos, se encontraram casos de sedes em
demolição ou em projeto de demolição, ou ainda de demolição
recente. Quer porque o volume das construções nelas existentes
representasse agora um verdadeiro elefante branco para o
pecuarista, quer porque o estado de desgaste obstaculasse o seu
atual aproveitamento, quer ainda porque há um natural desejo de
modernização, o fato é que das antigas sedes de fazendas de café,
existentes ainda na faixa de terra entre os paralelos 2Oo e 24o, cerca
de 30 são demolidas a cada ano que passa (SAIA, 1976, p.45).

Assim como na cidade, também no campo se verifica o descaso por parte de
proprietários e poder público em relação à preservação do patrimônio históricoarquitetônico edificado. No campo, porém, o reconhecimento do valor cultural de
exemplares e conjuntos remanescentes pode ser ainda mais difícil devido a
questões culturais, seja por falta de acesso à informação, seja pelo entendimento de
que o restauro poderá ser mais oneroso que uma nova edificação.
A Rialto é um espelho dessa situação em que estudiosos e poder público
pouco podem fazer do ponto de vista prático para proteger, preservar e recuperar. E
em que muitos proprietários, distantes da valorização afetiva e cultural de seus bens,
são negligentes com a respectiva preservação desse patrimônio relevante. Trata-se
de uma situação que merece a formulação de caminhos para a manutenção e
preservação desse importante recorte do patrimônio paulista e nacional, digno de
mais estudos sob diferentes perspectivas.

1.1 Justificativa

O tema da dissertação surgiu do desejo de ampliar a discussão sobre a
importância da preservação de sedes de fazendas representativas das dinâmicas
históricas do Estado de São Paulo. O desenvolvimento desse tema pode abranger
os mais variados estudos, que podem tratar desde questões históricas, como a
ocupação de diferentes regiões paulistas e o emprego da mão de obra escrava na
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cultura do café e sua substituição pela imigrante, até questões técnicas e
construtivas, como as diferenças entre os sistemas construtivos e a arquitetura das
fazendas nas regiões por onde se verificou a passagem do café. A atuação das
instituições oficiais de preservação e os resultados efetivos dessa “proteção” sobre
os remanescentes da arquitetura rural paulista dos séculos XIX e XX, bem como a
discussão dos conceitos sobre o que preservar e como agir em ações de restauro
são mais alguns dos subtemas contidos no amplo espectro do patrimônio cultural
rural.
De forma a tornar factível a abordagem do assunto, neste trabalho, procurouse restringir a área geográfica e os tópicos relevantes. Considerando que as
disciplinas que tratam de revestimentos, cursadas no mestrado, atendem às
demandas gerais do trabalho no Condephaat, pautado mais na percepção
arquitetônica do que na materialidade, houve o interesse em reunir, na dissertação,
as informações adquiridas no IPT sobre argamassas antigas com os estudos
pertinentes ao universo rural desenvolvidos naquele órgão de preservação.
O conhecimento prévio de várias fazendas antigas de café do Vale do
Paraíba Paulista, notadamente do fundo do vale, contribuiu para restringir os
estudos àquela região. Apesar das grandes dimensões dessa área geográfica, há
certa regularidade entre as características das sedes das fazendas locais originadas
no Império, e essa condição oferece a possibilidade de, ao tratar de uma única
fazenda, acabar por conhecer melhor todo um sistema.
O contrário não é necessariamente verdadeiro, ou seja, ao conhecer todo um
sistema, ainda podem restar questões não resolvidas sobre determinadas unidades.
Para Kühl (2013, apud Condephaat Processo 23225/85, pg. 122) “A Fazenda Rialto
não é um elemento de uma série em que todas as peças são equiparáveis; o
conhecimento que transmite não pode ser substituído por aquele oferecido por
outras fazendas da região”.
Entre as várias possibilidades, a escolha voltou-se para a Fazenda Rialto
(figura 1). Já tombada pelo Condephaat, em 1987, mas até o presente momento
sem a respectiva Resolução de Tombamento9, a Rialto, assim como outras
congêneres locais, tinha seu “casarão” como um dos poucos remanescentes da
grande fazenda de café. Tinha, pois foi destruído e jaz no local uma reconstrução
9

A Resolução de Tombamento tem força de lei. Após ser aprovada pelo Secretário da
Cultura, dá diretrizes para possíveis intervenções no bem tombado.
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inacabada (fotografia 1) que imita a antecessora. Apesar das semelhanças, a Rialto
também se mostrava distinta das demais, pois apresentava detalhes construtivos e
decorativos únicos, além de pinturas parietais que foram destruídas junto com a
casa e que se equiparavam às de poucas fazendas da região.

Figura 1 – Casa sede da Fazenda Rialto, em 1973.

Fonte: Vale do Paraíba velhas fazendas, p.
118. Desenho: Tom Maia, 1973.

Fotografia 1 – Casa sede da Fazenda Rialto, em 2013.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).

A despeito do forte processo de degradação e descaracterização das últimas
décadas, com perdas significativas de sua original integridade, os poucos
remanescentes das edificações da Rialto, associados à documentação existente,
permitem a leitura de uma das mais importantes fazendas cafeeiras da província, no
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Vale do Paraíba paulista em meados do século XIX10, figurando como uma das
melhores representações da monocultura cafeeira sob a ordem escravocrata à
época.
Há que se acrescentar que o atual proprietário autorizou o acesso para
estudá-la in loco, inclusive permitindo que fossem feitas as coletas de amostras das
argamassas de revestimento, o que contribui para se lançar um novo olhar para a
importância da Fazenda Rialto, à luz do moderno entendimento da preservação de
bens culturais.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é compreender a evolução construtiva e o legado cultural da
sede da Rialto enquanto fazenda cafeeira que atravessou os anos do surto do café
no Vale do Paraíba, em Bananal.
O objetivo específico é entender, com o auxílio de análises e ensaios
laboratoriais

apropriados

de

amostras

das

argamassas

de

revestimento

remanescentes da Rialto, a evolução construtiva de sua casa sede e demonstrar
que ela sofreu ampliações em torno de um núcleo original, proveniente do início do
primeiro ciclo do café em terras paulistas

1.3 Estrutura

Essa dissertação foi estruturada em seis partes.
A primeira parte é a Introdução. Nesse item, procurou-se dar um panorama
geral do tema Arquitetura Rural, destacando os principais autores que o estudaram.
Este item contém a justificativa do autor para a escolha da Fazenda Rialto como
estudo de caso deste trabalho, bem como seus objetivos.
A segunda parte trata da metodologia utilizada para atingir os objetivos
propostos, com o detalhamento dos métodos de análise usados para a
caracterização das argamassas.
10

Em 1854, Bananal foi considerada a maior produtora mundial de café (MARTINS, 2009,
p.78).
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A terceira parte é uma resenha sobre as principais regiões cafeeiras do
Estado de São Paulo e a relação entre tombamento de fazendas e sua preservação.
Na quarta parte é feito um apanhado da literatura e dados existentes sobre a
Fazenda Rialto e a apresentação de sua arquitetura e agenciamento.
A quinta parte contém considerações sobre a caracterização das argamassas.
A sexta parte da dissertação contém as conclusões e recomendações.
Após as referências, encontram-se os apêndices com os resultados de todas
as análises e a descrição dos locais de onde foram coletadas as amostras.
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2 METODOLOGIA

Esse capítulo procura explicar a metodologia geral de trabalho adotada para o
conhecimento da casa sede no que tange à sua importância como suporte material
da história e das transformações sociais que permeiam a existência da Fazenda
Rialto.
O conhecimento do objeto de estudo foi aprofundado por meio de pesquisas
documentais e iconográficas, levantamentos métricos e fotográficos, análises dos
materiais que o compõem e o cruzamento de toda essa informação. O uso desses
expedientes contribuiu para um conhecimento mais aprofundado sobre a Rialto e
seus materiais e técnicas construtivas, a região onde está localizada e o contexto
histórico em que ela foi construída e se desenvolveu. “É importante saber que não é
possível responder a todas as questões da investigação com um único método de
análise, mas sim por meio da combinação de métodos e informações recolhidas
sobre o bem”. (KANAN, 2008, pg. 37)
Para se conhecer os materiais de determinada edificação é necessário
analisar amostras coletadas dela. Para saber se uma amostra é representativa de
um todo, no caso de edificações históricas, é extremamente importante conhecer o
máximo sobre a história da edificação, de seu entorno imediato, e até da região em
que está inserida.
É necessário reafirmar que uma obra de arquitetura nunca
poderá ser conhecida completamente; o que se pretende através dos
estudos é ampliar os caminhos da interpretação com novas chances
de leitura e, assim, buscar significados na construção e em seus
fragmentos, o que, por sua vez, deve levar a uma postura de respeito
pelas marcas adquiridas pela matéria. Inevitavelmente, essa postura
envolve não apenas a estrita conservação, mas o projeto de
restauro. (Genovez, 2012, pg. 133).

O conhecimento prévio da casa sede da Rialto permitiu selecionar os locais
para coleta de amostras, evitando-se a retirada desnecessária de matéria do
edifício. Não é o caso da Rialto, mas se existisse uma proposta para o seu restauro,
a manutenção das estruturas existentes seria mais que valiosa.
As análises laboratoriais químicas e físicas tiveram como objetivo caracterizar
as argamassas, ou seja, descrever os minerais da composição, suas quantidades,
as propriedades físicas do material, e até sua origem.
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Na Rialto, as paredes foram praticamente demolidas e muitas das partes
remanescentes apresentavam os revestimentos se destacando do substrato das
paredes. As coletas de amostras foram feitas buscando-se preservar o que resistiu à
ação do tempo e que a ação humana não conseguiu eliminar por completo.

2.1 Pesquisas documentais

A revisão bibliográfica procurou abarcar textos que tratassem da ocupação do
território paulista, de modo geral, e particularmente do Vale do Paraíba. Esses textos
balizaram a compreensão do espaço no tempo, oferecendo dados importantes para
a restrição da área de estudo.
Também foram consideradas obras que tratassem de fazendas paulistas,
tanto do ponto de vista histórico como arquitetônico. Obras sobre fazendas mineiras
e fluminenses também agregaram informação útil na medida em que essas foram
anteriores e modelos para as paulistas. Os textos considerados fazem referência
não apenas a fazendas de café, mas também a engenhos de açúcar e fazendas
policultoras, responsáveis pelo fornecimento de gêneros. Tratam tanto das fazendas
do Vale, como das fazendas do oeste paulista.
Textos que tratam sobre as ferrovias e a entrada das rodovias ajudaram a
contextualizar os momentos de ascensão e decadência das fazendas de café do
Fundo do Vale.
Textos específicos sobre a Rialto, como a tese de doutorado de Regina
Tirello, que trata das pinturas parietais extintas, sob olhar científico, ajudaram a
pesquisar a cronologia construtiva da fazenda. Fontes primárias também foram
consultadas. Arquivos históricos que guardam inventários do século XIX (fotografia
2), bem como farta documentação em fac-símile arquivadas na própria fazenda.
Entre os muitos documentos guardados em um acervo próprio da fazenda, foram
encontradas cópias de escrituras de compra e venda e inventários de transmissão
de bens. Os documentos são manuscritos e de difícil compreensão, mas alguns
foram transcritos, permitindo sua leitura. Entretanto, a fonte nem sempre está clara.
Os relatos orais de funcionários antigos da fazenda, que presenciaram a
demolição, e de pessoas que frequentaram o local antes de sua demolição,
contribuíram para construir algumas hipóteses e ilustrar o panorama existente antes
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da destruição. O tombamento da Rialto gerou documentação que, se não foi capaz
de garantir sua preservação, serviu para registrar sua destruição, e agora também é
fonte de consulta. Outros documentos do Condephaat referentes a outras fazendas
tombadas também foram consultados.
As plantas e fotos geradas pelo Levantamento Sistemático de Fazendas
(figuras. 2, 3 e 4) que o Condephaat empreendeu nos anos 1970 também foram
utilizados, sendo comparadas com o material produzido no levantamento atual
(figuras. 5 e 6).

Fotografia 2 – Inventário de 1856 da Fazenda Arribada.

Fonte: Museu Histórico e Pedagógico Major Novaes, de
Cruzeiro, SP. Foto: Elizeu Marcos Franco (2014).
Legenda: O documento do juizado de órfãos começa
com: “Diz D. Ignacia Glz. Penna, viúva do falecido
Guarda-Mór Joaquim Ferreira Penna, que em razão de
sua nonagenária edade, e incommodos inherentes,
faltando-lhe as forças e disposição pª continuar a
gerência de sua caza fazenda, tem resolvido...”
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Figura 2 – Planta do pavimento superior, s.e.

Fonte: Condephaat. Levantamento Sistemático de Fazendas (197-).

Figura 3 – Corte, s.e.

Fonte: Condephaat. Levantamento Sistemático de Fazendas (197-).
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Figura 4 – Planta do pavimento porão, s.e.

Fonte: Condephaat. Levantamento Sistemático de Fazendas (197-).

2.2 Levantamentos de campo: métrico e fotográfico
Foram

efetuadas

três

visitas

à

Fazenda

Rialto

no

decorrer

do

desenvolvimento desta dissertação, além de uma preliminar, no âmbito do
reconhecimento das antigas fazendas cafeeiras da região, em 11 de dezembro de
2012, quando o tema ainda nem estava plenamente definido.
A primeira visita ocorreu nos dias 10 e 11 de setembro de 2013, quando
foram feitos levantamentos métrico e fotográfico com a ajuda da arquiteta Lara Melo
Souza, do Condephaat. Alguns documentos guardados no escritório da fazenda
foram fotografados. Nesses mesmos dias as amostras foram coletadas, com a ajuda
do Sr. José, funcionário da fazenda.
Para Teles et. al. (2011), o levantamento visual compreende a observação
metódica, anotação e registro fotográfico das evidências que a edificação oferece.
Agindo dessa forma, podem ser identificados métodos construtivos, diferentes
substratos, impermeabilizações, reforços, danos típicos das argamassas, indícios de
reformas, etc. Apesar de não ter sido efetuada a inspeção de argamassas por
percussão, este é um método eficaz para distinguir fachadas degradadas.
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A partir do levantamento foram produzidas plantas e peças gráficas em
AutoCAD, que foram confrontadas com as plantas produzidas no levantamento
sistemático dos anos 1970. A reconstrução da casa não respeitou a divisão interna
existente

antes

da

demolição.

Exceto

por

algumas

paredes

e

colunas

remanescentes, não restou praticamente nada no pavimento superior. A planta do
porão, no entanto, pôde ser comparada com as estruturas remanescentes,
mostrando que havia mais um porão sob os cômodos da capela e da sala de jantar.

Figura 5 – Planta do pavimento superior da casa-sede da
Fazenda Rialto.

Fonte: Levantamento, 11.09.2013. Elizeu Marcos Franco e Lara
Melo Souza; Desenho em AutoCAD: Cláudia Muniz.
Legenda:

O porão já havia aparecido nas fotos feitas durante a demolição/reconstrução
da casa, em meados dos anos 1990, mas não constava nos desenhos de planta e
corte feitos para o levantamento sistemático.
Na segunda vez, em 21 de janeiro de 2014, acompanharam na visita as
arquitetas Lara Melo Souza e Sônia Manski, do Condephaat, e os arquitetos Marcos
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Carrilho e Regina Tirello, que já haviam estudado a Rialto enquanto ela ainda se
mantinha precariamente em pé. Nessa oportunidade, foram discutidas algumas
hipóteses sobre a evolução construtiva da casa sede.
Na última vez, em 25 de setembro de 2014, foi possível sanar algumas
dúvidas surgidas durante o processo de descrição macroscópica das amostras.
Outras fazendas também foram visitadas ao longo do tempo decorrido da
dissertação, o que proporcionou um conhecimento maior sobre o tema e o local.
Apesar de o trabalho focar as argamassas de revestimento para serem
caracterizadas em laboratório, o levantamento fotográfico e a observação de fotos
da demolição e de raras fotos feitas anteriormente à demolição puderam colaborar
na formulação de possíveis teorias sobre a evolução construtiva da casa sede.
Figura 6 – Planta do porão da casa-sede da Fazenda Rialto.

Fonte: Levantamento, 11.09.2013. Elizeu Marcos
Franco e Lara Melo Souza; Desenho: Cláudia Muniz.
Legenda: Além do porão que se conhecia do
levantamento do Condephaat, dos anos 1970, neste
levantamento atual foi possível verificar um porão
baixo atrás do muro de arrimo.
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2.3 Caracterização das argamassas – as amostras coletadas

Considerando o conhecimento prévio sobre a casa sede e a história do lugar,
as amostras foram coletadas de locais selecionados segundo uma possível distinção
entre paredes consideradas mais antigas e outras consideradas mais recentes, na
tentativa de verificar a cronologia construtiva da edificação.
As pesquisas preliminares de fontes primárias (inventário de 1856 e
escrituras), relatos orais e fotografias dos escombros do bem em estudo,
contribuíram para selecionar os locais em que as amostras deveriam ser coletadas.
No caso do presente trabalho, privilegiou-se o uso das argamassas de
revestimento remanescentes para o entendimento da evolução construtiva da casa
sede da Fazenda Rialto. A escolha não se deveu ao acaso, mas sim por se tratar de
um dos poucos elementos que não haviam sido completamente eliminados ou
substituídos na equivocada e interrompida reconstrução, como o foram cobertura,
pisos e esquadrias. Para uma completa análise dos revestimentos, o método de
caracterização de argamassas históricas proposto pelo IPT demonstrou ser
adequado devido ao seu enfoque técnico-científico, que subsidia o reconhecimento
da estratigrafia arquitetônica não documentada pelos métodos usuais. É importante
que haja uma interação entre os técnicos dos laboratórios e pessoas que conheçam
a história da edificação em questão, “para relacionar as evidências perceptíveis em
função dos resultados das técnicas analíticas e informações documentais préexistentes” (NASCIMENTO, C.B. do et al., 2009, p.3).
Mesmo considerando que os revestimentos impedem a leitura
das alvenarias e outras técnicas construtivas, estes constituem, sem
dúvida, uma fonte riquíssima de informações e que são de extrema
importância se forem considerados como parte integrante das ações
construtivas de um edifício. (GENOVEZ, 2012, pg. 105)

Apesar do desaparecimento das pinturas parietais, havia remanescentes da
argamassa de revestimento onde estavam aplicadas em uma coluna de pedra da
sala de jantar, de onde uma amostra foi coletada. Mais amostras foram coletadas de
revestimentos remanescentes de outras partes da casa, que foram examinados
tendo como referência comparativa a própria amostra da coluna.
Ainda que as investigações de laboratório possam ajudar a
identificar componentes e características das argamassas antigas,
nem sempre é possível obter toda a informação que se deseja ter,
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como por exemplo, os métodos de preparação e de aplicação das
argamassas que foram utilizados no passado. Mesmo as análises
mais sofisticadas não podem determinar todas essas informações.
Por exemplo, a proporção de água da mistura utilizada não pode ser
detectada uma vez que a argamassa já esteja curada. Também, nas
formulações das reconstituições de argamassas e rebocos, as
exigências podem ser significativamente diferentes das argamassas
originais. Podem, por exemplo, requerer maior resistência aos sais.
(KANAM, 2008, pág. 37).

As fotos da demolição revelaram paredes e colunas que eram de adobe.
Algumas poucas paredes de adobe resistiram e foi possível coletar amostras de
seus revestimentos. A parte que mais resistiu, até em função da qualidade de seu
material, foi o porão, construído com tijolos de barro maciços e partes em pedra,
como as bases das colunas de tijolos. As paredes do porão construídas em pedra,
também resistiram. Apenas a observação das diferenças entre os materiais e as
técnicas construtivas usadas já possibilitaria empreender alguma hipótese sobre
partes anteriores da casa e suas ampliações posteriores. Essa informação foi,
entretanto, usada preliminarmente para subsidiar a escolha dos locais de coleta das
argamassas de revestimento que vieram a ser caracterizadas. Em uma etapa
posterior, os resultados da caracterização contribuíram para a averiguação se a
hipótese aventada fazia algum sentido.
Considerando os diferentes materiais construtivos empregados, foram
coletadas amostras de argamassas de revestimento que pudessem representar, na
medida do possível, todas as partes remanescentes da casa existente antes da
demolição, tanto internas quanto externas. Em cômodos onde havia remanescentes
de paredes e colunas em que o substrato fosse tijolos, adobe e pedra, foram
coletadas amostras de revestimento de cada diferente parte. Esse foi o caso da
atual garagem, onde funcionava uma cozinha antes da demolição. Ao todo, foram
coletadas 19 amostras em toda a casa. Externamente, foram coletadas amostras de
panos de fachadas e de pilastras remanescentes.
Para a coleta, foram adotados os seguintes procedimentos11:
Preliminarmente, foi definido o objetivo da investigação e o número de
amostras. Deveriam ser coletadas dos locais que ainda apresentassem argamassas
de revestimento anteriores à demolição e que atendessem à hipótese das diferentes
11

De acordo com KANAN, Maria Isabel. Manual de conservação e intervenção em
argamassas e revestimentos à base de cal. Brasília/DF. Iphan/Programa Monumenta, 2008.
p.40.
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fases construtivas da casa. A planta da casa e os materiais construtivos usados em
cada parte da casa sugeriam as etapas construtivas da casa, que também foram
consideradas para a seleção dos locais de coleta.
Para a coleta das amostras foram usados talhadeira e martelo. As amostras
pesavam em média 200 gramas e foram acondicionadas em sacos plásticos com
fechamento hermético, numeradas e rotuladas. A coleta foi feita em 10 e 11 de
setembro de 2013, em dias ensolarados, com temperatura agradável e sem vento
considerável. As amostras foram documentadas com fotografias, bem como o local
de onde foram retiradas Também foi observada a aderência que tinham com o
substrato. A preocupação com perda de material histórico não foi tão severa, pois se
tratava de remanescentes da demolição. (Ver Apêndice C.)
A caracterização de materiais pode se revelar de alto custo a depender dos
objetivos propostos. Um projeto de restauro de alvenarias históricas não pode
prescindir desse conhecimento, sob pena de danificar ainda mais o objeto da
intervenção. No entanto, a necessidade de caracterização de um número
significativo de amostras pode inviabilizar ações de restauro, principalmente quando
não há financiamento, seja ele público ou privado.
Essa condição precisou ser enfrentada neste estudo, pois se tratando de
trabalho acadêmico, em que os resultados não são necessariamente voltados para
alguma ação prática de restauro ou conservação, reduzir o número de
caracterizações significaria a viabilização do próprio estudo. E nesse sentido, a
participação do Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) do IPT foi
indispensável para a viabilização deste trabalho, pois com a seleção das amostras
consideradas mais representativas foi possível realizar a caracterização das
amostras em seus laboratórios.

A argamassa é um material essencialmente heterogêneo. A
fim de coletar uma amostra o mais representativa possível numa
obra, é importante levar em conta seu histórico. Portanto, saber,
entre outras coisas, se foram empregados aglomerantes do mesmo
tipo, se o agregado tem a mesma procedência, se foi especificado
um mesmo traço para a área inspecionada, se a mão de obra foi a
mesma. A coleta de uma amostra deve considerar estas várias
situações, inclusive o fenômeno patológico envolvido, definindo-se
então um número mínimo de amostras para a coleta (QUARCIONI,
1998, p.15).
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Neste estudo, em que se discute a possibilidade de haver diferentes fases
construtivas da casa sede e, portanto, diante da necessidade de analisar amostras
de várias partes da casa, porém reduzindo os custos envolvidos, a escolha de
amostras mais representativas foi definida preliminarmente por meio de análises
macroscópicas (APÊNDICE B). Para a descrição das amostras, foram utilizados os
critérios estabelecidos pela norma italiana UNI 11176/2006 Descrizione petrografica
di una malta12: espessura da camada; tamanho dos agregados; cor da pasta; cor do
agregado; cor da superfície externa; coesão; sujidade. Além desses critérios,
observações que possam ser feitas sobre o agregado, presença de nódulos de cal
ou torrões de argila, entre outras, podem ser úteis. Para a distinção das cores, foi
utilizada a tabela de cores Rock Color Chat13. Para apurar o tamanho dos
agregados, foi utilizada a escala de Wentworth.
Essas análises permitiram a separação de amostras em “famílias” em função
da sua localização na casa e da descrição macroscópica de suas características
mais evidentes: espessura das camadas de emboço e reboco, do tamanho dos
agregados, cor da pasta, coesão e aderência. Das famílias (grupos de amostras com
similaridades), foram selecionadas as amostras que pudessem ser as mais
representativas

para

serem

caracterizadas

em

laboratório.

A

descrição

macroscópica das amostras foi feita com a orientação e auxílio da estagiária de
geologia Natasha da Silveira Pinto, sob supervisão da geóloga Profª Drª Mirian
Cruxên Barros de Oliveira, nas dependências do Laboratório de Materiais de
Construção Civil do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

2.4 Análises Laboratoriais

Das 19 amostras de argamassa coletadas, com o objetivo de caracterizá-las,
procurou-se abranger todos os tipos de argamassas presentes. Foram selecionadas
para caracterização completa três amostras, que, por sua vez, foram subdivididas
em seis sub-amostras. Todas as amostras foram fotografadas. A tabela 1 apresenta

12

.Tradução livre do autor: Descrição petrográfica de uma argamassa. Norma de agosto de
2006.
13
Classificação da Geological Society of America, de 1963, usada para definir as cores de
solos e minerais por comparação com as cores parâmetro da tabela.
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os dados de identificação, as análises realizadas e o aspecto macroscópico das
amostras estudadas.

Tabela 1 – Dados de identificação, análises realizadas e aspecto macroscópico das
amostras estudadas.
Amostra

Análises
Realizadas
(*)

Cliente

Laboratório

Amostra 1
(Reboco
interno e
externo)

LMCC
3450/14

AP, DR-X,
ATD/TG, AQ,
AG

LMCC
3451/14

AP, DR-X,
ATD/TG, AQ,
AG

LMCC
3452/14

AP, DR-X,
ATD/TG, AQ,
AG

LMCC
3453/14

AP, DR-X,
ATD/TG, AQ,
AG

LMCC
3454/14

DR-X,
ATD/TG, AQ,
AG

Amostra 11
(Reboco)
“A”
Amostra 11
(Emboço)
“B”
Amostra 8
(Reboco)
“A”
Amostra 8
(Emboço)
“B”

Aspecto da amostra

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014).
Legenda: (*) – Abreviações: AP – Análise petrográfica; DR-X – Análise mineralógica por
difratometria de raios X; ATD/TG - Análise térmica diferencial e termogravimétrica
simultânea; AQ – Análise química e reconstituição de traço; AG – Análise granulométrica de
sedimentos por pipetagem e peneiramento.
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As análises laboratoriais foram executadas pelo Laboratório de Materiais de
Construção Civil (LMCC) do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura (CTObras) do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. As análises efetuadas foram:
análise química e reconstituição de traço, análise mineralógica por difratometria de
raios–X, análise térmica diferencial e termogravimétrica simultânea, análise
granulométrica de sedimentos por pipetagem e peneiramento, e análise petrográfica
(macro e microscópica). A seguir são apresentados os métodos utilizados para a
realização de cada uma das análises.

2.4.1 Análise química e reconstituição de traço.

Métodos Utilizados:
• Umidade, perda ao fogo, resíduo insolúvel, anidrido silícico (SiO2), óxidos
de ferro e alumínio (R2O3), óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio
(MgO) e anidrido sulfúrico (SO3): Procedimento CT-OBRAS-LMCC-Q-PE042 "Concreto e Argamassa - Reconstituição de traço", com base em
diretrizes gerais do método de ensaio apresentado em: QUARCIONI, V. A.
Reconstituição de traço de argamassas: atualização do Método IPT.
Dissertação de Mestrado da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 1998, 188 p.; Método "Reconstituição do traço do
concreto". Métodos de análises químicas adotados no IPT. Boletim... São
Paulo: IPT, setembro 1940, n.º 25, p. 75-84;
• Anidrido carbônico (CO2): NBR-NM 20/12 "Cimento Portland e suas
matérias primas - Análise química - Determinação de dióxido de carbono
por gasometria" - Método de descarbonatação térmica (Referência), item
6.2: (CT-OBRAS-LMCC-Q-PE-011).

Preparação de amostras para ensaio.
Os materiais foram moídos em almofariz de porcelana até passantes
totalmente em peneira ABNT n.º 20 (0,84mm).
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2.4.2 Análise mineralógica e sedimentológica
• Análise mineralógica por difratometria de raios X (DRX): Procedimento CTOBRAS-LMCC-P-PE 008 "Análise mineralógica por difratometria de raiosX". Equipamento utilizado: Rigaku modelo Windmax 1000, operando na
radiação Kα do cobre com 40kV – 30mA e varredura de 2°/min14.
• Análise termogravimétrica: Procedimento CT-OBRAS-LMCC-P-PE-009
"Análise térmica diferencial e termogravimétrica simultânea", com base em
diretrizes gerais da ASTM E 794/01 - Standard Test Method for Melting and
Crystallization Temperatures by Thermal Analysis15.
• Análise granulométrica: Procedimento CT-OBRAS-LMCC-P-PE-011 –
“Análise granulométrica de sedimentos por pipetagem e peneiramento”. O
carbonato presente nas amostras foi removido previamente. A massa inicial
é referente ao material sem carbonato.
• Remoção do carbonato: Para a remoção do carbonato presente nas
amostras

adotou-se

o

procedimento

CT-OBRAS-LMCC-P-PE-048

“Determinação do teor de carbonato de sedimentos” baseado em

16

-

KATZ;

FRIEDMAN (1965).

2.4.3 Análise petrográfica

Procedimento baseado na norma UNI 11176:2006 – “Beni culturali –
Descrizione petrografica di una malta” da Ente Nazionale Italiano di

14

A identificação dos compostos foi executada por meio do software X-pert HighScore Plus
(versão 2.2) da Panalytical e padrões difratométricos fornecidos pelo ICCD (International
Center for Diffraction Data) com atualização até 2003.Utilizou-se a base de dados de
minerais e cimento.
15
Nota: Empregou-se análise no material moído e, passante em peneira ABNT #200
(0,075mm), utilizando o seguinte equipamento: Netzsch Thermal Analysis STA 449 F3
Jupter. Utilizou-se cadinho de alumina sem tampa; com fluxo de gás de 50mL/min de
nitrogênio (N2) e taxa de aquecimento de 10°C/min até aproximadamente 1000°C. A
identificação dos compostos foi realizada com o auxílio computacional do Software Netzsch
Proteus Analysis 2.1.0.
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Unificazione (UNI) 17. Equipamento utilizado: Microscópio modelo DM4500 P,
marca Leica com câmera digital DFC295, marca Leica18.
Primeiramente, as amostras foram examinadas macroscopicamente,
registrando-se as seguintes características: sucessão estratigráfica, adesão,
pigmentação, espessura das camadas, cor (da pasta, do agregado e da
superfície externa), tamanho dos agregados, coesão, sujidade e composição
(porcentagem de pasta, agregado e vazios).
A seguir efetuou-se o corte para obter uma pequena placa de
20 x 40 x 10 mm (largura x comprimento x espessura) denominada testemunho.
Colocou-se o testemunho obtido em um pequeno recipiente metálico untado com
anti-aderente; e despejou-se a resina impregnada com corante (tipo Corassol Azul
BG 6136). O corante tem o objetivo de destacar descontinuidades presentes na
argamassa estudada. O recipiente foi então colocado em dessecador ligado à
bomba de vácuo, para que a amostra pudesse absorver apropriadamente a resina.
Por fim, o testemunho foi cortado, lixado até a espessura de 30 μm, colocado entre
lâmina (44 x 25 x 2,0 mm) e lamínula (24 x 40 mm) de vidro e fixado com cola
adesiva linha médica 3311 Cód. 30259.
O exame da lâmina delgada ao microscópio óptico de luz transmitida
polarizada permite a descrição das seguintes feições:
a) Ligante: cor da pasta, estrutura, textura, composição mineralógica,
interação com o agregado;
b) Vazios:

forma,

quantidade

relativa,

dimensão,

distribuição

e

imbricamento;
c) Agregado:

granulometria

(tamanho

e

grau

de

seleção),

forma

(esfericidade e arredondamento), distribuição, orientação, composição
mineralógica, petrográfica (classificação e dimensão) e identificação de
outros materiais, tais como carvão, fibra vegetal, etc.
As fotografias 3 a 17 ilustram as várias fases de realização das seguintes
análises:

mineralógicas

por

difratometria

de

Raios

X,

granulométrica,

termogravimétrica, e petrográfica.
17 “Bens Culturais – Descrição petrográfica de uma argamassa” do Organismo Nacional
Italiano de Normatização (tradução livre do autor).
18 Nota: Para a edição das fotomicrografias obtidas, foi utilizado o software LAS (Leica
Application Suite), versão 4.4.
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Fotografia 3 – Difratometria de Raios X

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Colocação da amostra em suporte.

Fotografia 4 – Difratometria de Raios X

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Amostra fixada ao suporte.

Fotografia 5 – Difratometria de Raios X

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Detalhe da foto anterior. Amostra no
difratômetro de raios x.
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Fotografia 6 – Difratometria de Raios X

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Processo de geração de
(difratograma) em andamento.

dados

Fotografia 7 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Amostras em processo de decantação.

Fotografia 8 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Detalhe da foto anterior. Fração de maior
dimensão em decantação.
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Fotografia 9 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Pipetagem sistemática do material em
suspensão.
Fotografia 10 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Material fino pipetado após secagem em
estufa.
Fotografia 11 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Peneiramento do material decantado
(maior granulação).
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Fotografia 12 – Análise granulométrica.

Fonte: Natasha da Silveira Pinto (2014)
Legenda: Material grosso após o peneiramento.

Fotografia 13 – Análise Petrográfica.

Fonte: LMCC-IPT (201?)
Legenda: Processo de corte da amostra.

Fotografia 14 – Análise Petrográfica.

Fonte: LMCC-IPT (201?)
Legenda: Impregnação com resina e corante.
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Fotografia 15 – Análise Petrográfica.

Fonte: LMCC-IPT (201?)
Legenda: Processo de confecção da lâmina a
partir do testemunho.
Fotografia 16 – Análise Petrográfica.

Fonte: LMCC-IPT (201?)
Legenda: Descrição petrográfica e obtenção de
fotomicrografias.
Fotografia 17 – Análise Termodiferencial e
Termogravimétrica

Fonte: LMCC-IPT (201?)
Legenda: Equipamento utilizado para a geração
de dados.
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3 FAZENDAS CAFEEIRAS ANTIGAS DO ESTADO DE SÂO PAULO
As três principais fases da expansão da lavoura no Estado de São Paulo se
deram ao longo do século XIX e começo do XX, em regiões claramente
distinguíveis. A primeira foi o Vale do Paraíba, o então chamado “norte”, a partir dos
primeiros anos dos oitocentos. Nessa região, o café, vindo das fazendas
fluminenses, se instalou concomitantemente às povoações decorrentes da abertura
de novos caminhos.
A fase seguinte se deu, a partir da região de Campinas, desde meados do
século XIX. A região central era o então chamado “oeste”, em clara referência ao
vale do Paraíba paulista. Embora o café já fosse produzido nessa região, em escala
considerável, desde a década de 1830, a segunda fase ocorreu mais
consistentemente a partir da ligação ferroviária. Primeiro de Santos a Jundiaí, em
1867, ampliando-se, posteriormente, até Campinas (1872) servida pela Companhia
Paulista, e dali, a partir de 1875, para as regiões servidas pelas companhias
Paulista, Mogiana (1875), Araraquarense (1896), Ituana (1873), Sorocabana (1875),
e outras linhas, como Bragantina e Itatibense. Além das ferrovias, que eram
financiadas pelos cafeicultores, o fim da escravidão, a República e o uso correto da
terra nas plantações contribuíram para as mudanças na forma de se produzir a
rubiácea (MARTINS, 2008).
A última fase ocorreu no oeste paulista, resultado da procura por novas áreas
de plantio. Ao contrário da fase anterior, nesta, entre os anos de 1900 e 1930, a
ferrovia precede a colonização. Novas cidades surgem ao longo dos trilhos que
rasgam os espigões formados entre os rios que correm paralelamente à calha do
Tietê e deságuam no Paraná, como Peixe, Aguapeí e Feio.Nesse período, há uma
nova organização das atividades produtivas, em completa oposição às práticas
pioneiras de uma produção cafeeira que deixou atrás de si, no rastro da decadência,
cidades abandonadas e fazendas arruinadas19 (ANDRADE, 1985).
A migração da lavoura cafeeira da zona pioneira do Vale do Paraíba até o
oeste paulista pode ser compreendida analisando-se os números da produção
naquelas regiões, em função da época em que ocorrem (tabela 2), e por meio do
mapa cronológico do avanço do café pelo Estado de São Paulo (mapa 1).

19

Estudo para tombamento da Fazenda Pinhal, de São Carlos. Cópia CEDOC Condephaat.
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Tabela 2 – Produção de café nas zonas cafeeiras (em milhares de arrobas)
Região

Ano

1836

Vale do Paraíba
Zona Central
Oeste Paulista

-

1854

1886

1920

1935

510

2.700

2.070

760

900

80

800

7.500

15.000

18.000

650

6.500

34.000

-

Fonte: MILLIET, Sérgio. Roteiro do café e outros ensaios. São Paulo, Hucitec/INL, 1982.

Mapa 1 – Ordem cronológica da invasão do café no Estado de São Paulo

Fonte: MILLIET, Sérgio. Roteiro do café e outros ensaios. São Paulo,
Hucitec/INL, 1982. p.22.

A seguir são apresentadas as formas de construir, os programas, os materiais
e sistemas construtivos apenas das unidades de produção das duas zonas cafeeiras
das primeiras fases. Contemporâneas entre si a partir de meados do século XIX,
período em que a Fazenda Rialto já tem expressiva participação na produção local,
estas também são as regiões mais visitadas pelas equipes técnicas atuais e
pregressas do Condephaat.
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3.1 Antecedentes históricos do Fundo do Vale

O Vale do Paraíba Histórico, até o terceiro quartel do século XIX, foi uma das
regiões mais ricas do Brasil, respondendo, então, pela maior produção cafeeira da
então Província de São Paulo, quando se vê suplantado pela região cafeeira de
Campinas. Müller (1978) registrava nos anos 1836/1837, em Bananal, o expressivo
número de 82 fazendas de café para oito engenhos de açúcar. Nesse período, foram
colhidas 64.822 arrobas de café, enquanto foram produzidas apenas 510 arrobas de
açúcar. Nesse mesmo período, Campinas, então chamada São Carlos, produziu
apenas 8.081 arrobas de café em apenas nove fazendas, pois a região ainda se
voltava para a economia do açúcar. Em Campinas, nesse período, contavam-se 93
engenhos de açúcar, que produziram 158.447 arrobas de açúcar.
Em 1854, Bananal foi considerado o município maior produtor do mundo,
apesar de a maior produção se concentrar no lado fluminense do vale do Paraíba
(MARTINS, 2008). As cidades da região foram construídas com os recursos gerados
pelo café que, plantado de forma indevida20, destruiu o solo, forçando a busca por
novas áreas de plantio, principalmente no oeste do Estado. As imponentes casas de
morada das fazendas, outrora produtoras de café, conheceram a decadência da
região. Casas, senzalas, tulhas e terreiros sucumbiram ao tempo, à falta de uso e à
ação das intempéries. As cidades definharam e, quase duzentos anos depois,
percebe-se a dificuldade em reverter essa situação. Quem permaneceu ou ocupou a
área depende de poucas fontes econômicas, a exemplo da pecuária leiteira
extensiva.
Contudo, as antigas fazendas, que tiveram suas edificações preservadas,
despertam hoje a curiosidade em seus visitantes, sobretudo, pela época que
retratam e, particularmente, por conta da arquitetura e técnicas construtivas
originais, razão pela qual, deve-se manter a autenticidade dessa paisagem. Casas
com “puxados”, reformas equivocadas e construções descaracterizadas levam à
perda de interesse do conjunto e da paisagem. A revalorização do Vale Histórico
propicia nova vocação econômica voltada para o turismo histórico, eco-ambiental e
esportivo.

20

O café era plantado em linhas, desconsiderando as curvas de nível, o que facilitava o
processos de lixiviação e erosão do solo.
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Atualmente, a região, que foi zona de passagem das tropas que serviram à
economia do ouro em seu percurso de Minas Gerais a Parati, vem se valendo de
seu passado histórico, no qual o tropeirismo é ancestral ao plantio do café. O relato
mais antigo que se tem notícia de caminhos nessa região é aquele dos índios, que
se estendia desde o atual Rio Grande do Sul até o Nordeste brasileiro. Com a
entrada do colonizador, o caminho passou a ser usado para o transporte de
produtos e gêneros em mulas, responsável pelo inicial comércio interno do território,
no século XVII, perpetuando-se a denominação generalizada de “caminho dos
tropeiros” (TRINDADE, 1992).
Como forma de encurtar caminhos, evitar roubos, ataques piratas e o
contrabando do ouro, surge a demanda por novos caminhos para o transporte do
ouro proveniente de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás para o Rio de Janeiro,
capital da Colônia. Até então, o ouro seguia por caminhos transversais ao Vale do
Paraíba até Paraty, para ser transportado, via marítima, para o Rio de Janeiro e daí
para a Europa. Assim, em 1725, começou a ser aberta uma nova estrada que
evitava o transporte marítimo. Na sequência, durante o governo do Morgado de
Mateus (1765-1775), na recém-restaurada Capitania de São Paulo, buscou-se a
abertura de novos caminhos que permitissem sua ocupação e promovessem as
mudanças que a retirariam da situação de estagnação em que se encontrava. Essa
situação coincidiu com o esgotamento do ouro das Minas Gerais, que provocou o
êxodo de muitos mineiros para regiões de São Paulo, entre as quais o Vale do
Paraíba. Concluído apenas em 1778, o Caminho Novo da Piedade (Mapa 2) foi a
primeira ligação terrestre entre São Paulo e Rio de Janeiro, em percurso que saía de
Lorena, então chamada Piedade, e chegava na Fazenda Santa Cruz, dos jesuítas,
nos arredores do Rio de Janeiro (CARRILHO, 1994). Com a abertura desse
caminho, que passava por Cachoeira Paulista, Silveiras, Areias, São José do
Barreiro e Bananal, na Província de São Paulo, sesmarias foram doadas a militares
(capitães-mor), senhores de engenhos e a quem tivesse trabalhado na abertura do
caminho, mas principalmente àqueles que tivessem ouro e escravos para permitir
sua conservação (SAIA, 1976).
Em razão do movimento das tropas que por ele passavam, estabeleceram-se
pousos e paradas ao longo do trajeto, dando origem a povoados e vilas na região,
como a criação da Freguesia de Areias, em 1784, e Silveiras, por volta de 1800. As
tropas percorriam em um dia, em média, quatro léguas, quando paravam para
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descansar, formando-se as vilas, verdadeiros entrepostos de mercadorias, que mais
tarde se transformariam em cidades (CARRILHO, 1994). Daí a distância de
aproximadamente 25 km entre as cidades ao longo da atual Rodovia dos Tropeiros.
Assim, no começo do século XIX, estavam delineados os caminhos, pousos,
vilas e pequenas cidades, quando o café adentrou à região, assenhoreando-se das
terras do Vale.

Mapa 2 – Mapa da Rodovia dos Tropeiros.

Fonte: Google Earth. Mapa sem escala (s/e) e sem
coordenadas geográficas (s/cg).
Em azul, a Rodovia dos Tropeiros (SP 068), antigo Caminho
Novo da Piedade, no trecho entre Silveiras (A) e Bananal
(B). Ao norte, correndo paralelamente, a atual rota
preferencial entre São Paulo e Rio, a Via Dutra (BR 116).

3.2 Café: Introdução, apogeu e decadência

A necessidade da Coroa Portuguesa de estimular novas fontes de riqueza na
Colônia, dado que o ouro já declinava, levou aos experimentos iniciais com o café no
final do século XVIII. O produto estava bem cotado no mercado internacional, as
terras e clima brasileiros pareciam propícios ao seu cultivo, a mão-de-obra escrava
era então farta e barata. Além disso, antigos engenhos de açúcar - que já contavam
com concorrentes competitivos no mercado e com preço do produto também em
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declínio – apresentavam instalações passíveis de receberem o plantio e
beneficiamento do café, aliás, mais simples que aquele da cana. Assim, o governo
incentivou o investimento no novo produto, doando sesmarias e mesmo mudas e
sementes aos senhores de engenho, que se convenceram da oportunidade
econômica do café em detrimento da cana. O momento era oportuno para
investimentos na nova cultura, causando a atração de capitais provenientes do
comércio das tropas e da mineração do ouro que se esgotara nas Minas Gerais.
Logo, após a monocultura canavieira e mesmo após o domínio da exploração
aurífera do século XVII, sobreveio a monocultura do café (MARTINS, 2009). A partir
de então, “o café começa a ganhar status de cultura economicamente atrativa em
São Paulo, iniciando um processo que modificaria definitivamente o ambiente
construído e a própria geografia econômica do país” (FERRÃO, 2004, p. 27).
Apesar da dúvida se o café teria entrado em São Paulo por Jundiaí ou Areias
(TAUNAY, 1939 apud SAIA, 1975, pg. 594), é fato que a região do Vale do Paraíba,
principalmente o Fundo do Vale, é a zona de ocupação mais antiga. Desde o final do
século XVIII, com a distribuição de sesmarias, o caminho novo da Piedade passa a
receber povoamento e as primeiras plantações de café. Nesses primeiros tempos,
sem os tropeiros e os burros “a lavoura do café não teria podido alcançar o enorme
surto que lhe conhecemos, antes do estabelecimento da rede ferroviária” (TAUNAY,
1939/43 apud BENINCASA, 2007, pg. 29).
Ao contrário dos agricultores fluminenses, que já dominavam a cana e
puderam fazer uma transição cautelosa para o café, tirando proveito das instalações
do engenho de açúcar ainda produtivas, os mineiros que abandonavam as jazidas já
decadentes, encontraram tarefas difíceis para a implantação da cultura do café.
Entre elas, a abertura da mata, preparo do terreno, amanho do solo, espera da
primeira colheita, o que levava quatro anos, construção das edificações de apoio,
além dos riscos que envolviam a produção, como as pragas e geadas, e as
oscilações do mercado externo (MARTINS, 2009).
Não obstante, também o surto progressivo dos lucros com o café rapidamente
encerrou seu curso nas primeiras localidades de seu plantio, no Vale do Paraíba
fluminense e naquele paulista. A condição de milagre econômico começou a esvairse, inicialmente, pelo empobrecimento da terra, em razão da forma errada de seu
plantio, isto é, plantado da base ao topo dos morros, em linha reta, causando erosão
e deterioração dos terrenos. A justificativa para este procedimento – que muitos
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fazendeiros sabiam errado – era o melhor controle do trabalho escravo, que podia
ser acompanhado até mesmo da varanda da casa sede da propriedade. Afinal, a
mão-de-obra escrava até por volta de 1850 – ano do fim do tráfico atlântico – era
barata e as terras virgens do Brasil “infinitas”, podendo se avançar para novas
frentes de plantio, conforme efetivamente se verificou na trajetória cafeeira
(MARTINS, 2009).
Terras exaustas, mão de obra escassa devido ao fim da escravatura, e
concorrência com o café recém-plantado além Campinas foram determinantes para
o declínio fatal da produção no Vale do Paraíba. Inauguravam-se tempos de
República, com mão-de-obra livre, maquinário moderno, a chegada da ferrovia em
novas frentes pioneiras, quando para muitos fazendeiros do antigo Oeste, a solução
foi vender a propriedade de porteira fechada.
Por algum tempo o antigo traçado da Estrada dos Tropeiros se manteve com
tráfego motor expressivo, pois servira de base para a antiga Rio – São Paulo,
inaugurada em 1928, que atravessava as velhas cidades do fundo do Vale,
mantendo-as ainda conectadas com o fluxo de viajantes da rodovia. Contudo, o
golpe fatal na economia da área se deu com a construção da Rodovia Dutra, em
1951, paralela à Rodovia dos Tropeiros, afastando definitivamente essas cidades da
rota preferencial entre São Paulo e Rio de Janeiro.

3.3 Arquitetura e agenciamento das fazendas

Apesar do desaparecimento de grande parte das fazendas precursoras de
café de São Paulo, as várias que ainda resistem (algumas bem preservadas, outras
não) revelam, associadas à documentação e literatura especializadas, a evolução
desse produto tão caro ao desenvolvimento econômico, social, político e cultural do
Estado e do País.
O trabalho pioneiro de Luis Saia, que culminou com o restauro da Fazenda
Pau D’Alho (fotografia 18), de São José do Barreiro, foi seguido pelos levantamentos
produzidos nos anos 1970 devido a demandas internas do Condephaat, sob a
direção de Carlos Lemos.à época.
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Fotografia 18 – Fazenda Pau D’Alho, São José do
Barreiro, SP.

Fonte: Cadernos de Fotografia – 4 Fazendas de
Café Vale do Paraíba. Foto: Marcos Santilli (1980).

Marcos Carrilho se debruçou sobre os inventários21 dos cartórios regionais do
Vale do Paraíba para expor os modos de morar e produzir no ambiente rural da
porção paulista do Vale no século XIX. Traduziu, assim, para sua pesquisa
acadêmica22 as informações que vão desde os tipos de produção de cada
propriedade – como o milho que alimentava a escravaria e o café que era exportado
– até uma descrição sumária, às vezes mais detalhada, das edificações existentes,
das casas, dos cômodos, seus moradores e seus pertences.
As pinturas parietais vale-paraibanas também representam fonte preciosa de
informações sobre as autossuficientes fazendas de café imperiais. Para Tirello
(2005), essas pinturas são documentos históricos raros que apresentam mais que
seu valor histórico intrínseco, pois são testemunhos irrefutáveis do ideário, costumes
e fazeres do primeiro ciclo do café. Interessam à história da arte pela linguagem
artística e pelos recursos técnicos adotados. Interessam também à arquitetura por
reproduzir fielmente as instalações das propriedades rurais, apresentando-se “como
documentos iconográficos importantes para o estudo e a compreensão do
agenciamento das fazendas de café da metade do século XIX” (TIRELLO, 2005,
p.284). Esse é o caso das fazendas Catadupa de São José do Barreiro, e Rialto. A
Fazenda Catadupa aparece no painel central da sala de jantar da casa urbana de
21

Carlos Eugênio Marcondes de Moura compilou e transcreveu a documentação arquivada
nos cartórios regionais referentes aos proprietários das fazendas de café da região que se
estende de Bananal a Roseira, no Vale do Paraíba Paulista e abrange os anos de 1817 a
1915.
22
As fazendas de café do caminho novo da Piedade, São Paulo, 1994.
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Roque Álvares Magalhães, em São José do Barreiro (fotografias 20 e 21). A Rialto
figurava nas paredes da sala de jantar da casa sede da própria fazenda, mas as
pinturas se perderam com a destruição da casa. O painel feito com a técnica trompe
l’oeil (fotografia 19) mostrava que a casa sede da Rialto estava na mesma posição
onde ainda hoje se encontram suas partes remanescentes, além das outras
edificações satélites.

Fotografia 19 – Pintura parietal – Fazenda Rialto,
Bananal, SP.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2014).
Legenda: Fotografia feita por Ivo Adolfo Fuckner (s/d)
do painel em trompe l’oeil. da sala de jantar da casa
sede. Obra atribuída a Villaronga.
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Fotografia 20 – Pintura parietal – Fazenda
Catadupa, São José do Barreiro, SP.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2014).
Legenda: Trompe l’oeil. Painel central da sala
de jantar da casa urbana de Roque Álvares
Magalhães, em São José do Barreiro, SP.
Fotografia 21 – Pintura parietal (detalhe)
Fazenda Catadupa, São José do Barreiro, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2014)
Detalhe do painel: A casa sede, à direita, e a
outras edificações se distribuem ao redor do
terreiro. Ao fundo, as plantações.
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O levantamento sistemático de 500 fazendas coordenado por Antonio Luis
Dias de Andrade, o Janjão, na década de 1970, deu um amplo panorama dos
materiais e sistemas construtivos e a compreensão dos programas da fazenda
produtiva, a partir dos remanescentes encontrados principalmente nas regiões
produtoras pioneiras do Vale do Paraíba e Central (região de Campinas).
Além dos trabalhos demandados pelo Condephaat e os estudos produzidos a
partir deles, obras adicionais foram produzidas, como a recente tese de doutorado
de Vladimir Benincasa23, outro levantamento de fôlego: 300 fazendas de todas as
regiões de São Paulo que, dado o frescor do trabalho, atualiza o estado de
conservação dessas fazendas.
Esses trabalhos e outras fontes, também importantes, consistiram a base
para uma explanação sobre a arquitetura, o agenciamento e o estado de
conservação e preservação dessas fazendas, como forma de contextualizar a
Fazenda Rialto. Algumas delas, tombadas pelos órgãos de patrimônio nacional e
estadual , desapareceram, revelando que o expediente do tombamento não significa
necessariamente a preservação do bem. Esse é o caso da Rialto.

3.3.1 A arquitetura das fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba paulista

A ocupação do Vale se fez sobre uma infra-estrutura já existente, ainda que
precária, como os poucos caminhos que levavam a Minas e ao Rio. Muitas das
pioneiras fazendas de café se desenvolveram de primitivos engenhos de açúcar
valendo-se de suas instalações e escravos já existentes.
O Vale do Paraíba Paulista ainda pode ser dividido em duas regiões com
distintas formas de construir: a primeira, sob influência dos agricultores oriundos das
Minas Gerais e de fazendeiros fluminenses, devido à proximidade entre Bananal e
São José do Barreiro e o Rio de Janeiro; a segunda, formada pelos municípios da
região de Taubaté, Guaratinguetá, Lorena e Jacareí, com a presença de gente
paulista e bandeirante.
A cultura paulista tradicional desceu o rio (Paraíba) até a
altura de Areias e Queluz; daí em diante houve o confronto com os
novos usos e costumes do pessoal que subia platando café em
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Fazendas paulistas: arquitetura rural no ciclo cafeeiro. EESC/USP, São Carlos, 2008
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ambas as margens do rio. As construções de Bananal mostram bem
esse encontro de mais de um “saber-fazer” (LEMOS, 1999, P. 191).

A implantação das fazendas, de modo geral, em todas as regiões, obedecia
ao relevo e à disponibilidade de água. A escolha dos materiais e técnicas estava
subordinada, antes de tudo, ao meio ambiente. A distribuição das edificações
obedecia a uma organização em função de atividades correlatas. Os “manuais” O
fazendeiro de café da ilha de São Domingos, de P. J. Laborie24, e a Memória sobre a
fundação de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro25, de Francisco de
Lacerda Werneck, barão de Paty do Alferes, de acordo com Carrilho (2006),
descreviam de forma sistemática, e até didática, o planejamento do empreendimento
cafeeiro levando-se em conta a compreensão do conjunto das atividades
desenvolvidas, inclusive a plantação, e a correta articulação entre elas.
Quanto à residência do proprietário, Laborie ensinava que, deveria ser
implantada em sítio de onde pudesse ter o domínio visual das instalações e o
controle de todas as atividades. Marquese (2006) encontra paralelo na obra Quattro
Libri dell’Architettura, de Palladio26 para descrever a disposição das casas
senhoriais, senzalas e edificações destinadas aos processos produtivos, como a
produzir um efeito simbólico sobre os diversos grupos sociais envolvidos com a
unidade rural escravista. O peso dessa representação arquitetônica reside em
princípios do palladianismo, como a localização da casa-grande no alto da encosta e
as demais instalações nos planos mais baixos, de forma a expressar não só o poder
dos senhores sobre seus escravos, mas também sobre os trabalhadores livres e
comunidade externa à fazenda monocultora.
Na Fazenda Pau D’Alho, de São José do Barreiro, contrariando Palladio, a
senzala está na parte superior do terreno (fotografia 22). A escolha de sítio
apropriado para a implantação das primeiras fazendas monocultoras, situadas na
região dos mares de morros, privilegiava a proximidade dos caminhos principais,
que favorecessem o transporte por meio de tropas.

24

Traduzido para o português em 1799, texto pioneiro que foi a referência mais importante
para o desenvolvimento da cultura do café no Brasil.
25
Texto editado pela primeira vez em 1847
26
Palladio se notabilizou pela tentativa de trazer para o mundo moderno a linhagem das
villas romanas do mundo antigo.
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Fotografia 22 – Fazenda Pau D’Alho, de São
José do Barreiro, SP.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Na parte de baixo, o terreiro central
e disciplinador das edificações e atividades.
No alto, a senzala, contrariando a visão
palladiana.

Figura 7 – Fazenda Resgate, de Bananal, SP.

Fonte: Condephaat, Levantamento Sistemático de Fazendas (197-)
Legenda: Casa sede da Fazenda do Resgate. Corte, s.e. À direita, o arrimo e
a encosta. À esquerda, a escada externa que dá acesso à residência.

A topografia acidentada condicionava a organização das edificações
assentadas sobre arrimos de pedra erguidos para conter os terraplenos construídos
à meia encosta (figura 7). A casa de morada instalada na encosta determinava a
implantação com dois pisos: o porão, na frente, e o superior – onde o programa da
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residência acontecia – com entrada frontal por meio de escadaria e entrada posterior
em nível com o quintal. Essa solução da meia-encosta com o porão embaixo da
fachada principal foi trazida pelos mineiros para o meio rural, tanto no Vale como em
Campinas (Lemos, 1999).
Apesar de dominarem a técnica para construir em topografia acidentada, os
fazendeiros do fundo do vale não foram tão cuidadosos com os cafezais. Plantados
em linhas retas nos morros íngremes, causaram erosão e perda da fertilidade do
solo, obrigando-os à abertura de novas frentes em substituição às terras já
cansadas.
No centro, os terreiros consistiam em referência disciplinadora da unidade
rural produtiva autossuficiente formada pelas mais variadas edificações e atividades,
que agregavam diversos profissionais, artesãos e visitantes:
Uma sucessão contínua de casas formando pátios, com
instalações de beneficiamento, engenho, moinho, tulha, oficinas do
ferreiro e do carapina, senzala, enfermaria, casa do administrador,
rancho, venda, pouso; e gente, muita gente. Cinqüenta, cem, cento e
cinqüenta escravos, a maioria para o serviço da lavoura, mas
também para a atividade domestica e para os ofícios de ferreiro,
moleiro, cavouqueiro, pedreiro e tantos outros. E, ainda, o
administrador, o capataz, o feitor, o tropeiro. (CARRILHO, 2006).

Segundo Gonçalves (2005), Luis Saia usou dos preceitos da arquitetura
moderna para ver na Pau D’Alho um conjunto funcional de uma sede de fazenda de
monocultura de café que ele classificou como de estilo brasileiro. Ao falar sobre o
terreiro, transparecem as noções de funcionalidade e racionalidade:
O centro funcional do projeto da fazenda Pau d’alho é o
terreiro. Esta marca, que sempre acompanha o estilo das fazendas
monoculturas, alcança neste projeto a sua expressão mais antiga e
talves (sic) aí sua feição mais explícita e funcional. (SAIA, 1942 apud
GONÇALVES, 2005, pg. 161).

Os paulistas, que se estabeleciam nas proximidades da várzea do Paraíba,
preferiam a taipa de pilão (figura 8 e fotografia 24), já tradicionalmente usada nas
edificações rurais de serra acima, ao longo da várzea do Tietê. Alvenarias de pedra
eram pouco usuais. As sedes das fazendas passam a ser implantadas em áreas
planas dos fundos de vales, favorecendo a instalação de terreiros ladrilhados,
cercados pelos muros de taipa e envolvidos pela senzala, tulha e casa de máquinas,
em edificações separadas, também de barro socado (figura 9 e fotografia 23).
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Fotografia 23 – Fazenda São Miguel, de São José do Barreiro.

Fonte: acervo da fazenda, fotografada por Elizeu Marcos Franco (2011).
Legenda: A Fazenda São Miguel também foi instalada por João Ferreira de Souza,`o
mesmo empreendedor da Pau D’Alho, para a monocultura do café. A casa sede se
encontra ao centro, tendo um terreiro à esquerda, provavelmente o dedicado ao
beneficiamento com casa de máquinas, e outro, cercado por lanços de senzala à
direita. Situada em uma encosta, todos os terraplenos foram construídos sobre
arrimos de pedra. A pedra também embasa todo o perímetro das senzalas, formando
uma galeria de esgoto com objetivo sanitarista.

Figura 8 – Fazenda Santo Antônio, de Jambeiro SP.

Fonte: Levantamento Sistemático de Fazendas. Desenho: Janjão,
s/e. CEDOC Condephaat. Data: Anos 1970
As paredes externas são de taipa de pilão, enquanto as internas
são de pau a pique. Contraste entre salõles grandes e minúsculas
alcovas.
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As residências, de um único piso, por vezes com porão utilizável, são
frequentes. Raramente as residências são ornadas com pinturas ou elementos
decorativos, não apresentando qualquer luxo, como convinha aos paulistas,
habituados a viver com simplicidade. Internamente, os grandes salões contrastam
com as pequenas alcovas (figura 8).
Externamente, pequenos detalhes personalizam o conjunto, como beirais com
cachorros quase sempre escondidos sob tabuado e cimalha e cunhais demarcados
com pilastras engrossadas com argamassa e cacos de telhas (fotografia 25). Portas
de calha de madeira, almofadadas, e bandeira em arco pleno nas fachadas
principais, nas quais as janelas são envidraçadas, com pinázios formando desenhos
e acima das vergas, molduras em madeira (fotografia 26).

Figura 9 – comparação entre levantamento e imagem de satélite - Fazenda Santo
Antônio, de Jambeiro, SP.

Fonte: Condephaat, Levantamento Sistemático Fazendas (197-). Desenho: Janjão, s/e,
s/cg. Imagem: Google Earth (2012).
Legenda: A imagem de satélite mostra que o conjunto ainda se mantém como era nos anos
1970, quando o levantamento sistemático foi efetuado. Implantação – 1. Sede 2. Terreiros
3. Tulha 4. Depósito 5. Adm. e Depósito 6. Senzalas 7. Pomar 8. Córrego.
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Fotografia 24 – Fazenda Santa Isabel, de
Jambeiro, SP.

Fonte: Levantamento Sistemático de Fazendas.
CEDOC Condephaat (197-).
Legenda: A fotografia evidencia o sistema
construtivo: paredes de taipa de pilão; a
estrutura do telhado é feita com pontaletes.

Fotografia 25 – Fazenda Santo Antônio, de
Jambeiro.

Foto: Elizeu Marcos Franco (2011).
Legenda: portas de calha de madeira,
almofadadas, e bandeira em arco pleno.
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Fotografia 26 – Fazenda Santo Antônio, de Jambeiro, SP.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2011).
Legenda: Os beirais com tabuado e cimalha. Cunhais
demarcados com pilastras engrossadas com argamassa
e cacos de telhas. Capitel acompanha o desenho da
cimalha.

3.3.2 A arquitetura das fazendas cafeeiras do Oeste paulista

Com a crise do açúcar no século XIX, este deixa de ser o principal produto
nacional, sendo substituído pelo café e algodão. Assim como no Vale do Paraíba, o
café se valeu de uma infra-estrutura existente, seja nas unidades produtoras,
aproveitando-se as instalações dos engenhos de açúcar, ou os caminhos que deram
espaço à ferrovia.
Através do sul de Minas Gerais e do Vale do Paraíba, o café atingiu a região
de Campinas por volta de 1840. Sabe-se, entretanto, que desde o final do primeiro
quartel do século XIX já se produzia precocemente café em algumas fazendas,
como a Mato Dentro, de Campinas, que foi tombada pelo Condephaat, em 1982
(SILVA, 1996). A partir daí, espalhou-se pelo corredor que ficou conhecido como
“oeste paulista” e por volta de 1870 chegou a região de Ribeirão Preto, ao norte,
tendo chegado até a região de Sorocaba, a oeste, via Indaiatuba, Salto e Itu, à
mesma época que chegou a Ribeirão Preto.
O predomínio do relevo de planície e o solo contribuíram para que a produção
do oeste paulista em pouco tempo sobrepujasse a do Vale do Paraíba. Neste eixo, o
café plantado nas encostas das serras do Mar e da Mantiqueira já apresentava
sinais de decadência, decorrentes da lixiviação do solo, da dificuldade de
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implantação de ferrovias que atingissem as fazendas e da insistência da mão de
obra escrava, por parte dos fazendeiros.
A partir de 1850, quando os ingleses impuseram o fim do tráfico negreiro,a
crise de mão de obra que poderia ter interrompido o alastramento do café pelo oeste
paulista foi solucionada com o início da imigração de trabalhadores livres europeus
para a região. A primeira iniciativa de usar mão de obra imigrante em detrimento da
mão de obra escrava, ainda que sem sucesso, se deu nessa região, em 1842, em
Cordeirópolis, na Fazenda Ibicaba, uma das mais proeminentes unidades de cultivo
da cultura cafeeira, “pioneira na tentativa de substituição da mão de obra escrava
para assalariada e no emprego de maquinário dotado e avançado padrão
tecnológico”. (Condephaat, Processo 66570/2012. p. 04).
Sem o ônus da aquisição do escravo, com preço em alta no mercado
internacional, exportação facilitada por uma malha ferroviária que acompanhou a
expansão do cafezal e passou a transportar sua produção até o porto de Santos, o
negócio do café tornou-se muito mais atraente que o açúcar. Nas fazendas do
interior de São Paulo, as senzalas passaram a ser substituídas pelas casas de
colonos imigrantes, principalmente italianos (fotografia 29). As sedes construídas
próximo do fim do século XIX apresentam ares ecléticos e de morada urbana
(fotografias 27 e 28). Muitos fazendeiros passam a morar na residência urbana,
enquanto a propriedade rural volta-se para a produção.

Fotografia 27 – Fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Casa de morada. Os beirais com cimalha e as
venezianas são comuns à arquitetura praticada pela mão de
obra imigrante. As edificações em tijolo convivem
harmoniosamente com outras mais antigas em taipa.
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Fotografia 28 – Fazenda Ibicaba,
Cordeirópolis, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco
(2012).
Legenda: Casa de morada. A laje
é construída com abobadilhas de
tijolos maciços e vigas metálicas
(trilhos de trem).

Fotografia 29 – Fazenda Santa Gertrudes, Santa Gertrudes, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda:. Não há senzalas, apenas casas de colonos.
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Fotografia 30 – Fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Casa de máquinas.

Fotografia 31 – Fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: O conjunto de terreiros e tulha se valem do
desnível do terreno, para otimizar o beneficiamento do café.
Fotografia 32 – Fazenda Ibicaba, Cordeirópolis, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Terreiro e tulha mais nova, também aproveitando
o desnível do terreno e o uso de muro de arrimo.
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Fotografia 33 – Fazenda Santa Gertrudes,
Santa Gertrudes, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Terreiros, tulhas e casa de máquinas a vapor.
Fotografia 34 – Fazenda Santa Gertrudes, Santa Gertrudes, SP

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Os terreiros das grandes fazendas do “oeste” são maiores que os
do Vale do Paraíba, possuem canaletas de água para o transporte do café.
Ao fundo, percebe-se a igreja da fazenda, algo bastante comum nas
regiões onde a mão de obra é formada por imigrantes.

As atividades do beneficiamento se modernizaram para atender ao aumento
da produção. Os terreiros (fotografias 30 a 34), ladrilhados, passam a apresentar
dimensões maiores do que os verificados no Vale do Paraíba, mas continuam como
elemento organizador do complexo “industrial” formado pelas edificações, sejam
moradias, sejam especializadas para a produção. O processamento do café por via
úmida determina o uso mais frequente de lavadores e o transporte dos grãos por
canais d’água para os terreiros. Já seco, o café segue do terreiro para as tulhas em
pequenos vagões sobre trilhos, sobem rampas e são beneficiados em máquinas que
despolpam, classificam os grãos por tamanho e qualidade e terminam por ensacar o
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produto, pronto para ser remetido ao porto de Santos. Muitas fazendas possuem sua
própria estação em linhas “cata-café”, as ramificações que partem dos troncos
principais e que têm a capilaridade como característica principal, atingindo um
grande número de propriedades (fig. 37).

Fotografia 35 – Fazenda Santa Maria do Monjolinho, de São
Carlos.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2011).
Legenda Os terreiros, ladrilhados, passam a apresentar
dimensões maiores do que os verificados no Vale do Paraíba.
O processamento do café por via úmida determina o uso de
lavadores e o transporte dos grãos por canais d’água para os
terreiros
Fotografia 36 – Fazenda Santa Maria do
Monjolinho, de São Carlos, SP.

Foto: Elizeu Marcos Franco (2011).
Legenda: A Fazenda Santa Maria tem uma
estação de trem, a Monjolinho, dentro da
propriedade.

58

3.3.3 Fazendas tombadas do Estado de São Paulo
Criticado e polêmico, o tombamento alcançou alguns bons resultados, apesar
de não ser sinônimo de preservação. No entanto, mesmo em fazendas tombadas, os
nefastos processos de deterioração são evidentes, independentemente da
localidade, da época de instalação, dos materiais e técnicas utilizadas.
O fato de a leitura do agenciamento das fazendas cafeeiras, muitas vezes, só
ser possível por meio de seus remanescentes ou fontes primárias como os
inventários, se deve, em parte, ao precário estado de conservação em que se
encontram. A despeito das políticas de proteção do patrimônio cultural, inclusive
para as edificações rurais, pouco pôde ser feito, na prática, para salvaguardá-las.
Segundo Rodrigues27 (1999), as primeiras noções de proteção do patrimônio
histórico-arquitetônico surgiram nas primeiras décadas do século XX, quando, na
busca por uma identidade nacional procurou-se valorizar a arquitetura tradicional
brasileira, os monumentos arquitetônicos, religiosos e civis do período colonial.
De 1937 a 1968 (ano de fundação do Condephaat), a instituição do patrimônio
de São Paulo foi atribuição exclusiva do poder federal, através do SPHAN28, que
reconheceu: “edificações remanescentes do povoamento do litoral, as casas rurais
bandeiristas, sedes de antigas fazendas de café, capelas e igrejas dos seiscentos,
como representações máximas do passado paulista.” (RODRIGUES, 1999, p. 37).
A atuação do Condephaat se inspirava na do próprio SPHAN, que tinha como
missão salvar a cultura nacional da destruição. Apesar das divergências entre
profissionais do patrimônio sobre o que valorar – aspectos como das técnicas
construtivas, dos materiais e das formas que davam concretude aos bens
arquitetônicos, ou os testemunhos da tradição nobiliárquica e a relação que esses
bens tinham com a vida dos grandes heróis do passado – um ponto de convergência
foi encontrado na valorização do bandeirismo e dos primeiros anos da ocupação do
litoral brasileiro. Essas referências contribuíram para que o Condephaat tombasse
ex-officio os bens já tombados pelo patrimônio nacional, e acrescentasse às suas
ações a valorização do período clássico da expansão do café no Vale do Paraíba e
na região de Campinas (RODRIGUES, 1999).

27

RODRIGUES, Marly. Imagens do passado: a instituição do patrimônio em São Paulo:
1969-1987. São Paulo: Editora UNESP: IOE: Condephaat: FAPESP, 2000.
28
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN.
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Segundo Rodrigues (1999), em meados da década de 1970, o entendimento
do conceito patrimônio passou a abranger outros objetos. A cultura material não se
restringia somente às formas arquitetônicas, e a memória social passou a ser
considerada como um dos vetores de preservação dos artefatos materiais. A
preocupação com a “coerência” e com “critérios críticos” revelava a preocupação
com a representatividade arquitetônica de um bem no universo de outros
semelhantes, pois se tratava de selecionar documentos arquitetônicos. Nessa época
são realizados os levantamentos sistemáticos de fazendas e residências urbanas
nas regiões de Itu, Campinas e Vale do Paraíba. Apesar de farto material
documental, esses inventários nunca se desenvolveram plenamente e nem serviram
para orientar os tombamento ou criar uma política de atuação do Condephaat.
Apesar da Rialto ter feito parte do universo das fazendas cafeeiras do
levantamento sistemático empreendido pelo Condephaat nos anos 1970, o seu
tombamento se deu a partir de um pedido de “balcão”. Uma denúncia feita em 1984
dava conta de que a casa sede estava sendo degradada em função de uma
ocupação irregular. Em 1987, após vistorias que constataram o estado avançado de
deterioração (fotografia 38), mas sobretudo o valor histórico, artístico e documental
da fazenda e de suas pinturas parietais (fotografia 37), o Condephaat aprovou o seu
tombamento29, que não pode, entretanto, ser atribuído a uma política de atuação do
órgão estadual. Os vários tombamentos de fazendas, independentemente das
motivações que os geraram, nem sempre conseguiram cumprir seus objetivos de
preservar o patrimônio histórico arquitetônico. Esse também foi o caso da Rialto.
Em se tratando apenas das fazendas de café do século XIX tombadas pelo
Condephaat, elas podem ser distribuídas em duas grandes divisões: Vale do
Paraíba, com oito unidades, e Oeste Paulista, com 16 unidades. Entre as vale
paraibanas, cinco foram tombadas ex-oficio após o reconhecimento federal,
incluindo a Resgate, de Bananal, e a Pau D’Alho, de São José do Barreiro. Há,
ainda, no órgão estadual, além dos processos das fazendas tombadas, três dezenas
de processos já arquivados e cerca de três dezenas de pedidos de tombamento em
andamento, alguns com estudos mais avançados, outros menos30. Há vários bens
em estado precário de conservação, e outros tantos já bastante descaracterizados.
29

Sessão ordinária de 30 de novembro de 1987, ata nº 768.
SÃO PAULO. Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Condephaat.
Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Planilha de guichês e processos. Arquivo
Interno. s/d.
30
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Um número considerável, pelo menos um terço, são propriedades sob alguma
ameaça, como a implantação de loteamentos, torres e linhas de transmissão de
energia, ou até alagamento, em função da construção de barragem, e um terço
dessas tiveram o pedido de tombamento feito pelo próprio proprietário. A
discrepância dos números entre as regiões persiste. Há menos pedidos para
exemplares rurais do Vale do Paraíba, um terço de todas as solicitações para o
Estado. Essa diferença se explica em função da proporção das áreas, mas poderia
ser também atribuída em relação ao número de fazendas que resistiram ao tempo.

Fotografia 37 – Sala de jantar da Fazenda
Rialto, Bananal, SP.

Fonte: Condephaat, Processo 23225/1985, fl.
15. Foto: Marcos Carrilho (1986)
Legenda: Sala de jantar, com as pinturas
trompe l’oleil e os murais.
Fotografia 38 – Sala de
jantar da Fazenda Rialto.

Fonte: Condephaat, Processo 23225/1985 – Fls. 21 v.
Foto: José Roberto de Paula Barreira (1995)
Paredes de adobe. O pilar à esquerda é construído em
pedra.O da direita, em adobe.
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4 FAZENDA RIALTO

A Rialto, como tantas outras fazendas do Vale do Paraíba, esteve adormecida
por décadas, em um silencioso processo de degeneração. Foi despertada, em 1984,
com a denúncia/pedido de socorro ao Condephaat para que interviesse na ocupação
irregular e degradante da casa sede. Esquecidas, várias fazendas cafeeiras antigas
locais não conseguiram romper com o destino previsível do desaparecimento. Foi
contra essa possibilidade que se lutou, a partir de então, pela Rialto.
Entre 1985, quando foi aberto o processo 23.225/85 pedindo o tombamento
pelo órgão estadual de preservação, e 1997, quando Silvana Bahia31 constatou em
vistoria que as pinturas parietais já não existiam, foram feitas sucessivas tentativas,
todas sem sucesso, para que a casa sede fosse salva. Medidas emergenciais
propostas pela arquiteta Regina Tirello e pelo restaurador Júlio Moraes para
conservação ou remoção e recuperação das pinturas chegaram a ser aprovadas
pelo Condephaat, mas não chegaram a ser postas em prática. Apesar desses
esforços e do envolvimento dos profissionais do Condephaat, a luta tinha sido
perdida.
É sabido que o proprietário à época do desaparecimento das pinturas
parietais e da destruição da casa sede tinha o plano de empreender no local,
instalando ali um hotel. No entanto, aparentemente, ele não sabia o tesouro que
possuía, pois não houve a compreensão dos significados que a casa encerrava para
conceber seu “projeto” de um hotel. Tampouco parecia conhecer as características
do material com que estava lidando, sua fragilidade, sua composição, e os riscos
assumidos que acabaram redundando no desaparecimento da edificação, que
obedecia a um programa habitacional e voltado para o complexo produtivo industrial
da fazenda de café.
Atualmente, há poucas partes remanescentes da casa sede que existiu até
meados da década de 1990, como algumas poucas paredes no pavimento superior
(fotografia 39) e praticamente todo o fechamento da fachada principal no nível do
porão (fotografia 40). À época de sua destruição, no meio de seus escombros,
podiam ainda ser encontradas amostras das pinturas parietais, as quais foram

31

Arquiteta do Condephaat que esteve à frente das negociações junto ao proprietário para
que fizesse a manutenção com critérios.
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recolhidas por Regina Tirello, que estudou esses “fragmentos de pintura da Rialto
como documento material primário” de pesquisa que tinha como objetivo principal:
Identificação das características artísticas e tecnoexecutivas
de três conjuntos de murais tributados a um mesmo pintor. Para
reconhecimento objetivo dos fazeres artístico-artesanais do período e
discussão da atribuição da autoria exclusiva, adotou-se uma
metodologia que combina exames laboratoriais e pesquisa histórica
das técnicas artísticas (TIRELLO, 2005, pg. 277).

Fotografia 39 –Fazenda Rialto. Lateral direita da casa sede.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Localizada na parte alta da encosta, a parede com
revestimento é remanescente de parede de adobe. À
esquerda dela, fechamento recente com tijolos cerâmicos
furados.
Fotografia 40 –Fazenda Rialto. Lateral esquerda da casa.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: As paredes do porão são remanescentes da
demolição da casa sede, bem como partes das pilastras e
cunhais e a escada de acesso ao pavimento superior, que
foi reconstruído com vigas e pilares de concreto armado e
fechamento de tijolos cerâmicos furados.
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Outros estudos já incluíam a Rialto, como o levantamento sistemático das
fazendas paulistas, nos anos 1970, sob a coordenação de Antonio Luiz Dias de
Andrade, o “Janjão”. O levantamento da Rialto é assinado por “Xulipa” (Luiz
Passaglia) e o desenho por Newton.
Carrilho (1994), comparando o inventário da Rialto com os de outras
fazendas, e analisando in loco suas características construtivas e de distribuição
espacial das edificações, pôde atestar sua importância no cenário rural do século
XIX. De fato, Carrilho já conhecia bem aquele conjunto arquitetônico, pelo menos
desde os primeiros movimentos para tentar salvá-la por meio do tombamento, como
se depreende de seu relatório para justificar a abertura do processo:
A residência, dadas as suas características aparentemente
atípicas sempre chamou muita atenção, sem que, contudo, fossem
desvendadas suas particulariddes. Uma feição de influência
mourisca ou a característica de enorme ‘Chalet’, a confusa
organização interna, a intricada cobertura cheia de recortes,
obrigando à abusiva utilização de rincões, adoção de pedra
entaipada no pavimento superior, constituem em seu conjunto uma
série de elementos pouco usuais, que não devem, entretanto obstruir
a compreensão de alguns aspectos característicos deste
estabelecimento (Condephaat, Processo nº 23225/85 p. 13).

4.1 Rialto, história e transformações.

Ao longo de sua existência, a fazenda conhecida atualmente como Rialto foi
mencionada, vez por outra, em artigos científicos e literatura especializada nos
temas arquitetura e história do café. Também o foi em revistas e roteiros que tratam
dos mesmos temas, porém com viés turístico e sem profundidade. Além desses, é
possível encontrar raras menções em documentos históricos ou publicações antigas,
como é o caso da publicação Poliantéa32, comemorativa do primeiro centenário da
elevação de Bananal à categoria de cidade, em que o autor compila dados dos
arquivos da Câmara Municipal.
Em que pese o que já foi dito sobre a Rialto, ela permanece como um livro
com muitas páginas em branco por serem escritas. A demolição da casa sede, que
era uma de suas poucas edificações ainda remanescentes, deixou uma lacuna de
32

PEIXOTO, Alcides Pereira. 1º Centenário da cidade de Bananal 1849 – 1949 Dados
históricos sobre Bannal. Documentação extraída do arquivo da prefeitura, 1949.
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perguntas em que cabem muitas respostas. ”A data de construção da casa é tão
imprecisa quanto as notícias sobre a sucessão de proprietários”. (TIRELLO, 1999,
pg. 127). Essa é uma das dúvidas que se pretende sanar com as informações
compiladas neste capítulo, que podem nortear uma melhor compreensão da
evolução construtiva da casa sede.
Fontes primárias como mapas de produção e maços de população trazem
dados que ilustram o contexto em que as primeiras fazendas cafeeiras, como a
Rialto, se instalaram. Para falar da implantação da Fazenda Pau D’Alho, em São
José do Barreiro, Saia (1975) mostra que em 1800 a região do Caminho da Piedade
estava dividida em oito companhias, dentro de uma sistemática chamada
“Recenseamento de Ordenança”. Nessas companhias já existiam escravos, já se
produzia café e, principalmente, gêneros necessários para subsistência; porém, até
1802, apenas as companhias onde estavam Areias, São José do Barreiro e Bananal
já produziam algum café. Essa é a área onde também está situada a Fazenda
Rialto.
De 1803 a 1813, há um vazio nesse tipo de informação, mas em toda a
Capitania havia centenas de engenhos de açúcar e aguardente, além de moinhos de
arroz, porém muito pouco café (TAUNAY, 1939 apud SAIA, 1975, pg. 594 – 595). De
1814 a 1818, com o aumento da população, dobram as produções de açúcar e café.
Em 1817, ao passar pelo caminho novo, Martius33 “nada assinala em seu diário”
(SAIA, 1975, pg. 593) sobre alguma casa ou instalações na Pau D’Alho34, no
entanto, a propriedade já produzia milho, arroz e aguardente em 1818. É provável
que a casa da Pau D’Alho só viesse a ser construída a partir de então, bem como o
café estivesse então sendo plantado, pois em 1822, Saint Hilaire e D. Pedro I foram
hóspedes na sede, que já estava construída, e o lugar já possuía 60.000 pés de
café35. (SAIA, 1975).
Em 1817, o Recenseamento de Ordenança apontava, entre outras, uma
fazenda produtora de café à beira do caminho novo, em Bananal. Sem citar o nome
da propriedade (a atual Fazenda Rialto), mencionava apenas o nome do proprietário

33

Martius, Viagem pelo Brasil, Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, Vol I – 1938, pg. 182.
Fazenda situada ao longo da Rodovia dos Tropeiros (SP-66), em São José do Barreiro.
Aberta por João Ferreira de Souza, decorrente da sesmaria obtida em 1796, é tida como a
mais antiga implantada para empreender a monocultura de café.
35
O pé de café começa a produzir depois de quatro anos plantado. Essa pode ser a
explicação para a falta de menção ao café em 1818.
34
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de então, o Guarda-Mór Joaquim F. Pena, o volume da produção local, 150 arrobas,
e que tinha 40 escravos (SAIA, 1975). Esse era um número considerável de
escravos, que precisavam de alimentação e local de repouso. Eram capazes de
produzir 150 arrobas de café, com pelo menos 6000 pés, além das roças de milho e
da produção de outros gêneros de subsistência. Além dos escravos e toda a
estrutura voltada para eles, deveria haver, também, outros profissionais voltados
para a construção das instalações, pois essas eram necessárias logo desde o início
do empreendimento.
Joaquim Ferreira Pena adquiriu a sesmaria de seu sogro e tio, Francisco
Gonçalves Pena, que já a havia comprado dos primeiros povoadores do sertão do
caminho novo em 1784 (RODRIGUES, 1980). Na escritura de compra e venda,
datada 18.08.1794, são descritas as instalações existentes no lugar que já era
denominado Arribada:
Huma caza de vivenda e outra que serve de payol e assim
mais outras cazas humas que servem de senzalas dos negros e
ranxo de passageiro caza de xiqueiro e de monjolo tudo cobertas de
telhas, hum taxo grande que peza duas arrobas – outro dito pequeno
– tres caldeiroens – hum forno de cobre – duas espingardas – huma
corrente de ferro com três colares – duas balanças de ferro com seos
pezos de bronze – huma balança de pezar Ouro com seo marco –
huma alavanca de ferro – Hum malho de ferro – Duas Inxó – Huma
serra braçal, e duas ditas pequenas – Duas frasqueiras com seos
frascos – Hum copo grande e dois pequenos de vidro – Hum funil – e
dez escravos por nome... – e a ferramenta toda dos mesmos
escravos e os porcos... quatro milheiros de tijolos – sinco Duzias de
Taboados”36

Na

publicação

Poliantéa,

ainda

em

seus

textos

introdutórios,

são

consideradas as estatísticas de que se dispunha sobre o café. É importante relatar
que não há menção à Rialto, ou à Arribada37, como era chamada antes de ser
Rialto, quando são destacadas as fazendas mais importantes38 “para o progresso da
cidade”, segundo a publicação. Entre as citadas, aparecem a Três Barras, a Resgate
e a Boa Vista, esta tida pelo autor como “a primeira fazenda de café em opulência e
produção da Província”. As três são propriedades de senhores influentes na vida
social, econômica e política de Bananal. A Resgate e a Boa Vista são inclusive as
36

Cópia da escritura de compra e venda. Acervo da fazenda.
Teria sido chamada de Arribada a partir de 1842, quando se diz que as tropas do então
Barão de Caxias teriam ali arribado para o descanso na volta das batalhas da Revolução
Liberal. Mas como foi visto no parágrafo anterior,em 1794, já era denominada Arribada.
38
Obra citada,1849, pg. 5.
37
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duas únicas mostradas em fotos39 na Poliantéa. Há também uma menção à
Coqueiros, propriedade vizinha à Rialto. Já a Arribada é citada, sem qualquer
destaque, como propriedade do Guarda Mór Joaquim Ferreira Penna no ano de
1842, quando o texto trata apenas das sesmarias que deram origem às povoações e
fazendas ao longo do caminho novo. Essa menção simplificada talvez se deva a
uma casa singela no local, como sugere a escritura de 1794. (Figuras 10 e 11).

Figura 10 –Pavimento superior do que pode ter sido a primeira casa sede
da Rialto.

capela
corredor/varanda

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: Planta do que pode ter sido a primeira casa sede da Rialto, pois
corresponde ao perímetro dos alicerces de pedra (ver figura 11). A linha com
traços maiores indica as ampliações que viriam a ser realizadas no futuro. A com
traços menores, um telhado de quatro águas adequado à simplicidade do partido
da casa. As paredes internas correspondem às paredes existentes na casa
quando o levantamento sistemático foi realizado. O cômodo anotado como
capela corresponde ao local onde existia uma capela quando a casa foi
demolida. O espaço anotado como corredor/varanda corresponde a um quarto
ou corredor que existia na casa sede quando esta foi demolida. Como se tratava
do pavimento superior, pode ter sido uma varanda por onde se entrava na casa,
como as típicas varandas mineiras40, alcançadas por meio de uma escada. Vale
lembrar que os construtores da casa eram oriundos de Minas Gerais.
39

Fotos da época da publicação.
Sobre as varandas da arquitetura de fazendas mineiras, ver o livro Fazendas do sul de
Minas Gerais, de Cícero Ferraz Cruz, p. 40 a 51.
40

67

Figura 11 – Pavimento porão do que pode ter sido a primeira casa sede da
Rialto.

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas
– Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: Na planta, o muro e as colunas de pedra, que resistiram à
demolição da casa, servem de alicerces para o pavimento superior.

O sobrenome Penna ainda estaria associado ao local em outros documentos
de data posterior, como nos inventários para a transmissão de bens por herança.
Além disso, como Arribada ou Rialto, o nome da fazenda aparece em processos que
tratam de disputas judiciais em questões fundiárias e de propriedade. Se esses não
apresentam dados na escala do detalhe, mostram um plano geral do que
representava e possuía a propriedade em determinados momentos de sua história.
Em 14.05.1847, no testamento do Guarda-Mór Joaquim Ferreira Penna,
português da Freguesia de São Salvador, Bispado de Braga, foi deixada sua terça
(terras e benfeitorias) para sua mulher Ignácia, que a desfrutaria enquanto fosse
viva, devendo depois ser transmitida para seus herdeiros. O provável ano de
falecimento é 1848, pois em fevereiro deste ano, sua esposa, Dona Ignácia, aceitou
ser sua testamenteira. Entre os bens arrolados, havia muitos escravos, casas na
cidade, cafezais, engenho e monjolos e créditos devidos por outras pessoas. Há
também algumas casas rurais, mas de menor valor que as casas da cidade. É citada
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uma casa de vivenda, que a descrição indica se tratar de uma casa austera, menor e
mais simples do que a casa sede que chegou ao século XX.
O inventário da Fazenda Arribada, de 1856, teve como inventariante Dona
Ignácia Gonçalves Pena, a viúva do Guarda-Mór. A petição inicial do inventário
começa com [...] “em razão de sua nonagenária edade, e incommodos inherentes,
fallecendo-lhe as forças e disposição pª continuar a gerencia de sua caza fazenda,
tem resolvido” [...]. No ano desse inventário, a Arribada já era uma grande produtora
de café. Possuía, conforme o inventário, 179 escravos e 95.000 pés de café. Sua
proprietária possuía casas na cidade, e o monte-mor estava avaliado em
357:134$629. Curiosamente, a casa sede da fazenda é descrita como uma casa de
vivenda com sótão, coberta de telha, obra velha, e seu valor é de apenas 300$000,
muito menos do que valia qualquer de suas propriedades na cidade.Constava ainda
como bens da fazenda, “casa coberta de telhas que serve de tenda de ferreiro; casa
com terreiro feito a braços coberta de talha; casa de três lanços41 coberta com telhas
e assoalhada, para tulha de mantimentos; chiqueiro coberto de telhas, um monjolo
de três mãos com casa coberta de telhas e assoalhada, um abanador de café com
roda d’água e rego d’água; um paiol coberto de telha, pau apicado e varanda do
lado; dois lanços de casas cobertas de telhas, que servem de cozinha; engenho de
cana; moinho e roda de mandioca; casa com monjolos velhos, prensa e fuso; um
quadro com 26 lanços de senzalas, coberto de telhas e com um portão; dois lanços
de casas para a tropa, um galinheiro; e quatro porteiras”.
Pode-se inferir deste inventário, que a casa de vivenda, por ser considerada
“obra velha”, é muito provavelmente a primeira edificação construída para acomodar
a família do Guarda-Mór. A descrição, muito simplificada, não se vale de outros
elementos que poderiam estar presentes na construção, mas que aparecem em
outras edificações descritas no mesmo inventário. Esse é o caso do “paiol coberto
de telha, pau apicado e varanda do lado”, ou ainda “casa de três lanços coberta
com telhas e assoalhada, para tulha de mantimentos” (grifos meus).
Antes de prosseguir nesse raciocínio, vale lembrar algumas explicações que
Carrilho (1994) dá sobre os inventários das fazendas de café do Fundo do Vale:
apesar de consistirem em excelente fonte de informação, eles são limitados, em
41

“No meio rural os lanços não eram, necessariamente contados perpendicularmente às
fachadas, mas paralelos à cumeeira, conforme sugere Carlos Lemos. Quanto às demais
instalações, que em geral se resumem em um correr de casas, contamos os lanços como
seqüência de cômodos enfileirados” (CARRILHO, 1994, p. 51).
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função de sua sistemática própria; o propósito da descrição em um inventário tem o
propósito de quantificar o valor de determinado conjunto de bens; “importa mais
saber o quanto vale um determinado patrimônio do que descrevê-lo, deter-se em
suas características ou perder-se em juízos subjetivos de ordem qualitativa”; os
inventários apresentam, portanto, descrições frias e orientadas exclusivamente por
critérios de ordem quantitativa; no que se refere às casas e benfeitorias da fazenda,
“não interessam os atributos de ‘aformoseamento’, mas apenas a quantidade de
lanços ou casas; as dimensões, as características e a capacidade dos equipamentos
produtivos”, “o exame da sucessão de inventários no tempo, por outro lado, torna
possível perceber a evolução dos estabelecimentos, aquilo que incorporam neste ou
naquele período”.
De volta ao inventário de 1856: a descrição da casa de vivenda não menciona
varanda, elemento que passará a ser descrito como parte da casa sede em
documentos futuros de transmissão de propriedade da fazenda. Observa-se aqui,
entretanto, que o elemento varanda faz parte do paiol coberto de telha e poderia ser
até mesmo apenas um telhado de prolongo, muito característico na arquitetura rural
mineira42 que chegou às paragens do Fundo do Vale. O que chama atenção, neste
caso, é que, se houvesse uma varanda na casa, ela possivelmente teria sido
descrita, assim como o foi no caso do paiol. Por outro lado, a descrição “dois lanços
de casas cobertas de telhas, que servem de cozinha”, pode se referir ao local onde
se preparava a comida para toda a população da fazenda, ou ainda, como na
maioria das casas, “o celebrado puxado, fazendo ângulo com o corpo principal do
edifício, onde se instalava a cozinha do dia-a-dia, freqüentada até pela dona de
casa, doceira emérita, e também outras dependências, como a despensa, a sala dos
queijos, etc. (LEMOS, 1999, P.189). Em outras palavras, um anexo, ou uma possível
ampliação da casa.
Faz-se notar, também, mas, devido à descrição mínima sobre a casa, a
palavra sótão, usada como que para qualificar a casa. Na arquitetura tradicional, a
exemplo do que ocorria na dita bandeirista, o sótão era como um jirau, “o espaço
aproveitado sobre os dormitórios, envolvendo o vazio da sala central, que sempre
possuía grande pé-direito sob o espigão piramidal de telhas vãs.” (LEMOS, 1978, p.
59). A menção a um sótão no mínimo dá a entender que essa casa (figuras 12 e 13)
42

Obra interessante sobre a arquitetura rural mineira é Fazendas do sul de Minas Gerais
arquitetura rural nos séculos XVIII e XIX, de Cícero Ferraz Cruz. Monumenta/Iphan, 2010.

70

diverge daquela que chegou ao século XX, como poderá ser visto nas descrições
que vêm a seguir. Diverge, também da casa visitada pela equipe do Condephaat, no
levantamento sistemático empreendido pela equipe de Janjão, em que consta que
todos os cômodos possuíam forro saia e camisa.

Figura 12 –Pavimento superior do que pode ter sido a casa sede
da Rialto, descrita no inventário de 1856.

capela

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: A planta mostra uma casa maior, que ocupa o espaço do corpo
principal da casa que foi demolida. Essa simulação representa uma casa
que sofreu um acréscimo em relação à primeira apresentada (figuras 10 e
11), ou outra versão do que pode ter sido a primeira casa, ou seja, desde
o início já ocuparia o espaço do corpo principal da casa que foi demolida.
A hachura indica a posição onde há mais possibilidades de ter existido o
sótão mencionado no inventário. Trata-se da posição sobre os cômodos
centrais, onde há maior altura entre o forro e o telhado. O telhado
também deveria ser mais simples, apenas em quatro águas, pois a
edificação consistia em apenas um grande retângulo, sem a necessidade
de outras cumeeiras e rincões. O espaço anotado como capela é o
mesmo da planta anterior (figuras 10 e 11), o que explicaria a incomum
posição de uma capela no centro da casa. Dessa forma, a casa teria sido
ampliada e a capela teria permanecido no mesmo lugar.

71

Figura 13 –Pavimento porão do que pode ter sido a casa sede da Rialto,
descrita no inventário de 1856.

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: A planta mostra uma casa maior, que ocupa o espaço do corpo
principal da casa, que foi demolida nos anos 1980. Nesse caso, já
haveria paredes de adobe formando a parte frontal do porão. A linha
tracejada indica as partes da casa que, aparentemente, não haviam sido
construídas até então.

Em 1872, Dona Ignácia colocou em seu testamento que libertaria seus
escravos por ocasião de sua morte, além de deixar um conto de réis para a Santa
Casa Nesse testamento, consta que ela deixava para uma das herdeiras a casa
onde estava morando, na Rua do Comércio, na cidade de Bananal. Já não habitava,
portanto, a casa da fazenda, que, aliás, ainda era chamada de Arribada, pois está
assim denominada na partilha entre os herdeiros. Dona Ignácia faleceu em 03 de
outubro de 1873, e seu testamento foi aberto naquele mesmo mês e ano. Foi
nomeado por ela, como testamenteiro, em primeiro lugar, o Comendador Manoel de
Aguiar Valim, proprietário da Fazenda Resgate. Dona Ignacia Gonçalves Penna
(viúva do Guarda-Mór Joaquim Ferreira Penna) era mineira de Arraial de São
Gonçalo do Tambor, da Comarca de Sabará, e veio para São Paulo como tantos
outros mineiros. Seu pai, Francisco Gonçalves Penna, casado com Anna do Amaral,
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era tio de seu marido, situação comum à época, em que os casamentos eram
realizados dentro da própria família, para evitar a divisão dos bens.
Apesar das disposições dos testamentos do Guarda-Mór e de sua esposa
Dona Ignácia, em 1874, por decisão judicial, nova avaliação foi feita para as terras e
bens, como casas da cidade, ouros, animais, móveis e alfaias. Havia, em 1873, uma
olaria e forno de telhas, o que pode indicar que já se fabricava tijolos no local. Entre
móveis e roupas, aparece “um oratório dourado com imagens de jaspe, avaliados
pelos avaliadores por sessenta mil reis”. Cabe aqui destacar a descrição dos bens
de raiz, ou seja, os imóveis da Arribada:
a) “uma casa de vivenda (velha) treis lanços, com varanda na frente, avaliada
pelos avaliadores por oitocentos mil reis”;
b) “quatro lanços de telhas pegados a dita casa, avaliados pelos avaliadores
por quinhentos e cincoenta mil reis”;
c) “uma casa com tenda de ferreiro e pertences avaliada pela quantia, digo
avaliada pelos avaliadores por cem mil reis”;
d) “um quadro de senzalas, vinte e seis lanços, avaliados pelos avaliadores,
digo, a oitocentos mil reis, dois contos e oitenta mil reis”.
A lista é extensa e segue avaliando os bens: engenho de cana; a casa do
mesmo engenho; um paiol arruinado, de quatro lanços; um moinho velho, com roda
de mandioca e um caixão; uma casa com puxado e dois monjolos; uma tulha de café
de dois lanços; uma casa assoalhada, com um monjolo; um abanador tocado por
água; um dito novo; uma prensa de farinha com seus pertences; três lanços de casa
assoalhada, da tropa; uma horta com trinta e seis pés de arvoredos de espinhos;
cerca de rachões contendo cento e cinqüenta e seis dúzias; um chiqueiro coberto de
palha e cercado de rachões; seis porteiras, fechos da fazenda. Além disso, um
cafezal de trinta e cinco mil pés e um cálculo estimado de mil arrobas de frutos a
serem colhidos.
Percebe-se nesse ultimo documento mudanças na sede como um todo, em
relação ao inventário de 1856, como por exemplo: aumento de dois para três lanços
de casa assoalhada para tropa; de quatro para seis porteiras, os “fechos” da
fazenda, indicando que o terreiro e o número de edificações ao seu redor possam ter
se expandido; há, também, a descrição de bens que se deterioraram, como o “paiol
arruinado, de quatro lanços”. A casa de morada continua descrita como velha, e por
isso, talvez, seja ainda a casa original, mas apresenta mudanças que indicam que
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possa ter sofrido ampliações, como a presença de uma “varanda na frente, quatro
lanços de telhas pegados a dita casa”, e até mesmo a existência de um oratório, que
podia corresponder a uma “capela, elemento recorrente no programa da fazenda de
café, mas que dificilmente aparece nos inventários” (CARRILHO, 1994, p. 52). A
varanda, nesse caso, poderia ser um alpendre frontal, comum na arquitetura rural
mineira, e os quatro lanços pegados, uma ou mais ampliações sofridas pela casa
sede. (Figura 14).

Figura 14 –Pavimento superior da casa sede da Rialto, descrita no
testamento de Dona Ignácia, de 1872.

capela

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: A planta mostra uma casa muito parecida com a que chegou ao
fim do século XX, quando então foi demolida. Além do corpo principal, a
casa, segundo o testamento, passou a agregar outros cômodos.
Provavelmente, os “quatro lanços de telhas pegados a dita casa” se
refiram às áreas demarcadas com elipses no desenho. Além disso, foi
mencionada uma varanda frontal, que deve corresponder ao mesmo
espaço da varanda que ainda permanece no local. Os três lanços se
referem aos três cômodos frontais.

As terras e benfeitorias recebidas pelos herdeiros do Guarda-Mór Joaquim
Ferreira Penna foram vendidas para o senhor Candido Ribeiro Barbosa, em 1874.
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Provavelmente, foi a partir dessa venda que o nome Rialto foi usado pela primeira
vez, apesar de que documentos de 1875 ainda contem com o nome Arribada. Em
1877, nas medições feitas para anexar terras compradas a uma das filhas de Dona
Ignácia Gonçalves Penna, “Fazenda Rialto” já denominava as terras de propriedade
de Candido Ribeiro Barbosa, uma das confrontantes das terras medidas. Seu filho
de mesmo nome, o Barão Candido Ribeiro Barbosa, recebeu as propriedades como
herança. É durante o tempo em que a Rialto faz parte das propriedades dos Ribeiro
Barbosa que ela passa pelas profundas reformas que alteraram sua fisionomia
(figuras 15, 16 e 17). Também devem ser desse período as pinturas decorativas que
adornaram as paredes da sala de jantar, da capela e do vestíbulo, apontadas por
Regina Tirello (1999) como de diferentes pintores para cada cômodo. Externamente,
fica bem claro que as reformas trataram de uniformizar os acabamentos da casa, a
exemplo das colunas e capiteis, cimalhas e cornijas que se repetem nas paredes de
cômodos que foram agregados à casa principal.

Figura 15 –Pavimento porão da casa sede da Rialto

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: É possível que às estruturas de pedra tenham sido acrescidas
outras colunas (setas) como reforço, devido às novas cargas resultantes
das reformas empreendidas pelos Ribeiro Barbosa. Entre as novas
cargas, aquelas resultantes de uma nova cobertura.
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Figura 16 – Cobertura da casa sede da Rialto, após a reforma
modernizadora empreendida pelos Ribeiro Barbosa.

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: A cobertura apresenta um jogo intrincado de águas, que foi
copiado na reconstrução atual que permanece inacabada. A adoção
desse desenho para a cobertura deve ser do momento posterior à
compra da fazenda por Candido Ribeiro Barbosa. É mais provável que
seu filho, o barão Candido Ribeiro Barbosa a tenha reformado,
adequando-a à arquitetura neoclássica que se praticava na corte, o Rio
de Janeiro, e que resultou no aspecto eclético composto por colunas,
cimalhas e outros elementos decorativos.

Em 1893, o Barão de Ribeiro Barbosa vendeu a Rialto ao Comendador
Antonio José Ricóes. Em documentos de 1894, que tratam de hipoteca da fazenda
junto ao Banco de Credito Real do Brasil, são descritas como benfeitorias da Rialto:
casa de morada, engenho de café, moinho, tulhas, terreiros em um quadrado de
casas de serventia da fazenda, engenho de serra, casas de colonos, cafezais,
pastos, além de capoeirões, matas virgens, gado e animais domésticos. As senzalas
já não são mais declaradas. Devido à abolição da escravatura, elas devem ter sido
convertidas em casas de colonos. Em 1906, a fazenda foi vendida para Antonio M.
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Arnaud43. Durante, ou após a grande reforma modernizadora e “aformoseadora” que
ocorreu no último quartel do século XIX, a casa ainda deve ter passado por outra
reforma, em que foram utilizados tijolos maciços no porão, engrossando as paredes
e transformando-as em verdadeiras colunas (figuras 18 e 19). Devido a sua
espessura, passaram a suportar o piso das salas fronteiras do pavimento superior.
Talvez a reforma fosse, em primeiro lugar, para trocar o piso de tábuas largas
instaladas sobre grossos barrotes de madeira por novo piso. Essa intervenção pode
ter ocorrido posteriormente à grande reforma, pois as paredes da fachada do
pavimento superior eram de adobe e aprumadas com as paredes da fachada do
porão, e foram mantidas. É possível ver em fotografias da época em que se destruía
a casa, que as paredes do pavimento superior eram ainda de adobe. Uma possível
explicação para as diferenças apontadas por Tirello (1999) entre os pintores das
paredes decoradas pode ser que, as paredes do vestíbulo perpendiculares à
fachada tenham sido reconstruídas junto com um novo piso, em época posterior e,
portanto, sobre um novo sistema de argamassas.
Figura 17 –Provável planta do pavimento superior da casa sede da Rialto
após as reformas “aformoseadoras” do último quartel do século XIX.

43

Não foi possível encontrar documentos oficiais dessas transações, que mostram a
evolução do fazenda.

77

Fonte: Levantamento sistemático de fazendas – Condephaat (197-).
Legenda: A planta representa o pavimento superior da casa que chegou
ao fim do século XX. Apesar da falta de precisão do levantamento
representado no desenho, percebida quando se compara com fotos da
mesma época, trata-se da planta do pavimento superior que existia
quando a casa foi demolida. Percebe-se, através da planta e fotos, que
foram usados diferentes materiais de construção nas sucessivas
reformas e ampliações por que a casa passou. Na sala de jantar, por
exemplo, uma coluna de adobe deve ter sido construída para compor a
simetria com uma coluna de pedra existente na mesma parede. Essa
simetria ordena a distribuição dos painéis que receberam as pinturas
decorativas. Atribuídas oralmente a Villaronga, foram realizadas em
seguida à grande reforma.

Figura 18 –Planta do pavimento porão da casa sede da Rialto
após as reformas “aformoseadoras” do último quartel do século
XIX.

Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: O tijolo maciço é introduzido na casa sede, juntando-se às
outras técnicas construtivas já existentes na edificação.
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Figura 19 –Planta do pavimento porão da casa sede da Rialto
após as reformas “aformoseadoras” do último quartel do século
XIX.

Fonte: Desenho sobre corte do levantamento sistemático de
fazendas – Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Legenda: O tijolo maciço é introduzido na casa sede, juntando-se às
outras técnicas construtivas já existentes na edificação.

Em escritura de compra e venda, datada 06.05.1924, Orlando Francisco
Arnaud e outros (herdeiros de Antonio Arnaud) passaram a Rialto para o controle de
Nestor de Andrade Nunes e sua esposa Dona Lisêta Vilella de Andrade Nunes, pelo
preço de duzentos e oitenta contos de réis (280:000$000). O documento, além de
descrever as divisas da propriedade, elenca o patrimônio construído e as
benfeitorias existentes no local, com algum detalhamento sobre a casa sede:
O imóvel “Rialto”, ora vendido, tem as seguintes
confrontações e características: casa de morada assobradada, com
sete quartos, sala de jantar, de visitas e de espera, terraço e demais
dependências; paiós, tulhas, casas de macchinas, engenhos de café
e cana, moinhos, dynamo gerador de luz elétrica, cocheiras,
chiqueiros, banheiro carrapaticida, etc., terreiros de pedra, pomar,
depósitos de aguardente, casas de colonos, e todas as demais
benfeitorias existentes, cafesaes, canaviaes, e lavouras de cereaes
por colher, bem assim os cafés frutos pendentes e colhidos,
duzentos e oitenta e seis alqueires geométricos, mais ou menos, de
terras cultas e incultas, na fazenda propriamente, e mais cento e
treze e meio alqueires também geométricos, no logar denominado,
digo conhecido por Sertão do ‘Candoca’...” (CARTÓRIO DO 1º
OFÍCIO de Bananal, livro de notas nº 65, fls. 35v. – 40v.)

A fazenda continuava produzindo café, mas plantava cana e outros cereais
também. Os terreiros descritos são de pedra. Tinha rebanhos, pois havia uma
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banheira carrapaticida. Nesse documento, são visíveis as mudanças provocadas
pelos novos tempos republicanos. Não havia mais senzalas, mas casas de colonos,
e produzia-se energia elétrica. Na descrição da casa mencionam-se as salas de
jantar e de visitas, além da de espera, que deve se tratar do vestíbulo. Não é feita
qualquer menção à capela e nem às pinturas parietais desses espaços. O terraço é
mencionado no mesmo nível de importância que as salas, pois deve representar
alguma função especial nas relações sociais dos agentes envolvidos. A casa, é bem
provável, já teria sido reformada, ainda na época dos Ribeiro Barbosa, regularizando
e uniformizando, por meio de intervenções na fachada, as diversas ampliações que
possa ter sofrido.
Em 1959, Nestor Andrade Nunes a coloca à venda. E não foram encontrados
outros documentos dos anos 1960 e 1970. Apesar da falta de documentos
comprobatórios, relatos orais44 foram dados com algumas informações sobre o
período e proprietários que precederam o atual.
O senhor Arthur Baisch Imperatori conta ter passado muitas férias na fazenda
quando ela era propriedade do senhor Harold Staff, diretor presidente da Gessy
Lever, com quem seu pai, Aldo Imperatori, tinha sociedade na empresa Carbocálcio
S.A, em Barra do Piraí. Por dissolução dessa sociedade, Aldo Imperatori passou a
ser o proprietário da Rialto, até a década de 1960, quando ela foi vendida para
Frederico Amante Neto, dono de uma transportadora em Volta Redonda. Segundo
Arthur Imperatori, Frederico Amante Neto foi assassinado na Avenida Paulista, na
capital, em 1974, e a partir de então, a fazenda foi administrada por sua filha. Em
relação ao que conheceu da fazenda nos períodos em que nela passava férias,
Imperatori diz:
Foi por acaso que eu descobri na sala de jantar uma das
pinturas a qual você se refere45, era uma vista geral da fazenda no
seu auge em que se podia ver inclusive o trenzinho, uma maravilha,
a capela ficava bem na frente da porta de entrada e era habitada por
milhões de morcegos, naquele onde eram os pátios de secagem
foram feitas hortas e havia ainda um descendente de escravos que
morava lá. No porão da sede foram encontrados ‘ferros de
contenção’ leia-se algemas presas às paredes, depois meu pai
mandou aterrar para fazer o ambulatório veterinário.

44

Os relatos foram concedidos através de mensagens no Facebook, entre os dias 10 de
setembro e 10 de outubro de 2014.
45
Em mensagem a outra pessoa, em um blog da internet, sobre turismo no vale do café
http://www.turismovaledocafe.com/2009/11/fazenda-rialto-bananal-sp_19.html#uds-searchresults
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Arthur Imperatori também afirmou, através de mensagens pela internet, que a
fazenda nunca esteve totalmente desocupada, que sempre houve pessoas na “casa
grande” e no entorno, que cuidaram daquele patrimônio. Ele diz que em 1966, mais
ou menos, a fazenda estava muito bem conservada, e que, na administração
posterior à de sua família, a maior perda foi o desaparecimento de uma imagem de
Santa Madalena, em “estilo gótico”, além de louça estilizada com o nome da Rialto.
Na década de 1980, a fazenda passou a ser objeto de processos judiciais que
produziram, em certidões e editais, relatos sobre os bens existentes na fazenda.
Esse é o caso de edital de 1987 para leilão motivado por processo de penhora. Os
nomes do antigo proprietário, Frederico de Barros Amante, e de sua herdeira,
Valéria Amante Chidiquimo, aparecem como executados em uma ação que teve
início em 1979. O documento menciona duas propriedades, a Rialto com 273
alqueires e a Sertão do Rialto ou Sertão do Candoca, com 113 alqueires. Na
descrição dos bens contidos na Rialto, além das terras e pastagens, são citados a
casa sede, paiol, tulhas, currais, banheira carrapaticida e outras benfeitorias, o que
demonstra que a propriedade rural estava voltada para a pecuária e ainda
conservava as edificações importantes para essa atividade.
Em 1989, motivado por uma denúncia de depredação das matas e
reflorestamento da fazenda, que ainda era objeto de processo judicial, a Rialto foi
vistoriada por oficial de justiça, que produziu relatório que analisava, além das
matas, também as construções da propriedade. Além da casa sede e das
edificações próximas, descrevia quase que sumariamente, as casas existentes ao
longo de um caminho que se iniciava do lado direito da casa sede da fazenda e ao
longo de outro caminho que bifurcava à esquerda desse. Essas casas eram
pequenas, quase todas ocupadas por famílias de empregados, a maioria construída
em pau a pique, com chão de terra batida e cobertas em sapé ou telhas de barro
capa e canal. Lamentavelmente, as fotos citadas no relatório não foram
encontradas, ficando a compreensão do que existia e respectivo estado de
conservação à época do relatório apenas por conta da descrição de cada bem. Da
extensa relação, serão compilados aqui apenas os dados sobre a casa sede e as
edificações no seu entorno imediato, ou seja, aquelas da implantação em torno dos
terreiros de café:
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a) casa sede:
o

casa sede da fazenda é constituída de um prédio com idade
remanescente do século XIX, construído em alvenaria de adobe,
coberto com telhas de barro tipo colonial, pisos de madeira e cerâmica,
esquadrias de madeira, com revestimento e pintura mal conservados;

o o estado de conservação do prédio é lastimável, considerando que a
construção remanescente do século XIX tem grande valor histórico. O
que se observa mais do mau estado de conservação e abandono são:
 a umidade generalizada nas paredes, com destaque para as
paredes dos fundos;
 o revestimento desgarrando em vários pontos;
 esquadrias de madeira necessitando urgentemente de reparos e
pintura;
 sujeira no interior do prédio;
 sujeira no pátio dos fundos do prédio, com animais domésticos
soltos,

lixo

espalhado

pelo

terreno,

água

jorrando

em

abundância e proliferação de mato e ervas daninhas;
 instalações elétricas e hidráulicas em péssimo estado;
 área construída de 635,48 m².

Na época em que o relatório foi feito, a casa sede era ocupada por
funcionários: um funcionário ocupava a parte da frente da casa; uma família
constituída por um funcionário, sua esposa e filho, residentes nos fundos da casa
sede, onde ocupavam cômodos adaptados, entre eles uma sala, dois quartos,
cozinha e banheiro.

b) casas existentes nas redondezas da sede da fazenda:
o uma casa construída em alvenaria mesclada de adobe, pau-a-pique e
tijolos de barro, coberta com telhas cerâmicas tipo francesa e tipo
colonial, com pisos de terra batida e cimentado, encerrando uma área
construída de 87 m²;
o uma pequena casa construída de pau-a-pique, coberta com telhas
antigas de barro, tipo colonial, encerrando uma área de 15 m²;
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o uma casa construída em alvenaria mesclada de tijolos de barro e paua-pique, coberta com telhas antigas de barro, piso de terra batida,
encerrando uma área de 20 m²;
o uma casa construída em alvenaria mesclada de tijolos de barro e paua-pique, coberta com telhas antigas de barro, piso em terra batida,
encerrando uma área de 20 m²;
o uma casa geminada de concepção antiga (provavelmente usada como
senzala) em alvenaria de adobe, coberta com telhas antigas de barro,
tipo colonial, com acabamento precário e mal conservada, encerrando
uma área construída de 102 m²;
o uma casa de concepção mais atual em alvenaria de tijolos furados de
barro, coberta com telhas cerâmicas tipo francesa, piso cimentado,
esquadrias metálicas (caixilhos basculantes), esquadrias de madeira,
estado de conservação e acabamento regulares. Contém também uma
edícula usada como garagem. Esta casa encerra uma área construída
de 87,60 m².

c) Benfeitorias existentes nas redondezas da sede da fazenda:
o um curral construído em estrutura (colunas) de tijolos maciços de barro,
com piso cimentado, coberto com telhas antigas de barro tipo colonial
sobre estrutura de madeira roliça (eucalipto), e com fechamento e
divisórias de madeira serrada, encerrando uma área de 164 m². Ao
lado do curral, havia restos de uma construção que provavelmente era
um estábulo, e que foi demolido;
o uma cocheira coberta de com telhas velhas de barro, fechada com
cerca de madeira, com área de 16 m²;
o um moinho (provavelmente de fubá) de alvenaria de tijolos de barro,
revestido com argamassa de cimento e areia, coberto com telhas
cerâmicas tipo colonial, desativado, com área de 15,20 m²;
o uma construção parcialmente destruída, em alvenaria de tijolos
maciços de barro, sem cobertura e fechada com telas. Provavelmente
foi usada como galinheiro ou similar;
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o instalações de um antigo alambique, onde restam somente algumas
colunas e uma roda d’água construída em ferro e com diâmetro de
aproximadamente 6 m;
o uma construção usada como sanitários da escola do Rialto, servindo
também para moradores. Trata-se de uma construção em alvenaria de
tijolos cerâmicos, revestida com argamassa, coberta com telhas
antigas de barro, tipo colonial, piso cimentado e esquadrias de
madeira, com área de aproximadamente 15 m²;
o uma abertura na construção em frente à sede da fazenda (que
provavelmente foi usada como senzala) onde é tida como portal de
entrada da fazenda;
o restos de uma antiga construção usada como pocilga;
o escola de primeiro grau “Rialto”: um prédio de concepção antiga em
alvenaria de adobe, coberto com telhas antigas de barro, em mau
estado

de

conservação

(usado

à

época

do

relatório

para

funcionamento da referida escola), com 228 m² de área construída.

Essa foi uma das descrições mais recentes do estado de conservação dos
remanescentes da fazenda, enquanto ainda existiam. Muitos dos seus antigos
proprietários pareciam estar “distantes” da valorização afetiva com o lugar, e por isso
foram negligentes com a preservação do bem. A situação atual pode parecer
desoladora para quem a conheceu íntegra, ou para aqueles que sabem do seu valor
histórico, artístico e cultural. Para alguém desavisado, pode parecer apenas mais
uma ruína, ou outra propriedade rural decadente do Fundo do Vale.

4.2 O tombamento da Rialto

No momento em que se começava a discutir a possibilidade do tombamento
da Fazenda Rialto (outubro de 1984), o Estado de São Paulo já apresentava
algumas fazendas tombadas pelo Condephaat. Poucas no Vale do Paraíba, a região
onde se localiza a Rialto, no atual município de Arapeí. Já estavam tombadas as
fazendas Do Resgate, localizada em Bananal, a Pau D’Alho, em São José do
Barreiro, a Conceição, em Paraibuna, a Chácara do Visconde, em Taubaté, e a
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Ponte Alta, em Redenção da Serra. Todas, porém, tombadas de modo ex-officio,
pois já havia o reconhecimento por parte do IPHAN, assim como a Fazenda
Engenho D’Água, de Ilhabela, no litoral norte do estado. Havia também poucos
guichês e estudos de tombamento abertos de outras fazendas, que, desde então, ou
foram arquivados, ou se juntaram a outros aguardando oportunidade de instrução.
Já nas outras regiões, sobretudo na de Campinas, havia um número maior de
fazendas tombadas46, e todas pelo próprio Condephaat, revelando uma atenção
maior do órgão estadual de preservação pelo patrimônio representado pelas
fazendas do Oeste.
Já estavam tombadas, também, nessa mesma época e de modo ex-officio, as
casas bandeiristas47, localizadas na região das várzeas do Rio Pinheiros e Tietê, nas
imediações da capital e que se estendem até a região de Sorocaba e Itu.
O Vale do Paraíba paulista, entretanto, ainda apresentava muitas fazendas
com casa sede apalacetada e que tinham a organização da sede em torno do
terreiro, apesar das diferenças existentes entre as construções do Fundo do Vale e
as do Médio Vale. Apenas em Bananal, podem ser citadas como congêneres e
coetâneas da Rialto as fazendas Fortaleza, Bela Vista, Boa Vista, Bocaina, Bom
Retiro, Campo Alegre (a casa já não existia na ocasião do levantamento
sistemático), do Resgate, Roseira (que segundo os inventários, seria uma das
maiores em meados do século XIX) e Três Barras. Além dessas, havia outras que
não foram visitadas durante o levantamento sistemático, apesar de aparecem nos
inventários com descrições compatíveis com as das grandes fazendas, como Santo
Antonio do Barreiro, Antinhas, São Joaquim do Barreiro de Baixo, do Quilombo e do
Rio Manso.
Ainda, havia as médias, sendo algumas até razoavelmente grandes, mas em
que o agenciamento não correspondia àquele encontrado na Rialto. Eram bem
equipadas e voltadas para o trabalho e a produção. Entre elas as fazendas
Cachoeira, Coqueiros, do Doce, Dois Retiros, Ezequiel, da Glória, Independência
(que pertencia aos mesmos donos das fazendas Bocaina, do Resgate e Três
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Salto Grande (Americana), Casa Grande e Tulha, Mato Dentro e Três Pedras (Campinas),
Dumont (Dumont), Morro Azul (Iracemápolis), Tenente Carrito (Itapetininga), Grão Mogol
(Rio Claro), Pinhal e Santa Eudóxia (São Carlos).
47
As casas bandeiristas também eram sedes de propriedades rurais, construídas em taipa
de pilão e originárias dos séculos XVII e XVIII, anteriores à introdução do café no Estado de
São Paulo.
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Barras), Laranjeiras (que foi demolida para dar lugar a um conjunto habitacional e
era construída em adobe e pedra, como a Rialto), Loanda, Paineiras, Roseira, Santo
Antonio do Pirapitinga, São Francisco, São João e Formosa.
Nesse ambiente para a preservação do patrimônio rural é que se inseriram as
poucas ações48 para proteção das fazendas antigas do Estado de São Paulo,
sobretudo as cafeeiras, nas últimas décadas do século XX. A Fazenda Rialto, no
Vale do Paraíba, apesar de suas características construtivas e espaciais, só teve
seu tombamento demandado em função de uma denúncia de que a casa sede, que
abrigava pinturas parietais do século XIX, estava sofrendo agressões. As pinturas
eram realmente muito relevantes para a história da arte e historiografia da técnica e
consistiram no ponto central para a decisão favorável ao tombamento da Rialto49,
ainda que suas características tenham sido consideradas, porém de forma menos
preponderante.
Desde a denúncia do risco, até que fosse tombada, e também posteriormente
ao tombamento, a história da Rialto poderia ser resumida às tentativas de se
proteger o bem e como essas ações não lograram o seu intuito inicial, mas vale a
pena discorrer sobre o assunto para tentar entender os motivos do insucesso e se a
chancela do tombamento ainda é pertinente.

Histórico dos fatos
Em 1º de outubro de 1984, a historiadora Marly Rodrigues comunicou ao
Diretor Técnico do STCR, Marcos Carrilho, ter recebido cópia da ata do conselho
municipal de Bananal, datada de 22 de setembro de 1984, em que se relatava a
preocupação com a conservação das pinturas da Fazenda Rialto.
O Conselheiro Nogueira Porto informou ter chegado ao seu
conhecimento que no interior da sede da Fazenda do Rialto estão
acampados trabalhadores incumbidos da derrubada de eucaliptos,
que ali dormem e cosinham com grave risco para a conservação das
pinturas murais de Villaronga.

Ainda em 1º de outubro, Marcos Carrilho solicitou ao arquiteto Samuel
Kruchin que fizesse com urgência uma vistoria à fazenda, ao que Kruchin
prontamente sugeriu a abertura de um processo, sem o qual os técnicos do
Condephaat não teriam nenhuma possibilidade de ação legal que os permitisse
48

Além de alguns tombamentos, houve o levantamento sistemático de fazendas e a
compilação dos inventários de fazendas do Vale do Paraíba.
49
Sessão ordinária de 30.11.1987 – Ata nº 768.
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contornar eventuais agressões ao imóvel, que não apresentava nenhum objeto
tombado ou em processo de preservação. Em seu relatório, de 10 de julho de 1985,
Kruchin relatou:
Após vistoria no local realizada em 30 de junho de 85
apuramos que a residência não está ocupada por operários, as
pinturas e forros se encontram em adiantado estado de
decomposição. A deterioração geral do edifício continua em
processo. Uma família de caseiros ocupa parte da edificação
aparentemente sem causar danos maiores ao acervo arquitetônico e
pictórico existente. (Processo 23225/85, p. 7).

Devido à desistência de Kruchin em instruir o processo, Carrilho realizou
vistoria à fazenda, mas em seu relatório, datado 02 de junho de 1986, não foi
anotado em quais dias a vistoria foi realizada. É mais provável que tenha sido entre
os dias 28/05/86 e 02/06/86. O seu relatório, que apresenta em texto e fotos a
situação da Rialto, é transcrito, a seguir, para melhor compreensão do seu estado de
conservação naquele momento.
Em visita ocorrida nos dias __/__/__50 ao Município de
Bananal, com o objetivo de proceder a levantamentos das antigas
fazendas de café, deparamo-nos com uma situação absolutamente
chocante. Trata-se da fazenda do Rialto, cujo estado é escandaloso.
Esta fazenda juntamente com o Resgate e a Boa Vista constituemse, com certeza, nos três exemplares mais importantes daquele
município e certamente dos mais importantes do Estado. Apesar
disso, a incúria dos atuais proprietários permitiu que o rico acervo
que encerra, entrasse num processo de degradação que, a esta
altura, se não forem tomadas providências de urgência, poderá
desaparecer por completo. Diante disso e, em face da inquestionável
importância deste estabelecimento, propomos ao Colegiado a
imediata abertura de processo de tombamento e o encaminhamento
urgente de pedido de desapropriação, que assegure a pronta ação
do poder público, visando interromper processo de deterioração do
imóvel e permitia iniciar o quanto antes os serviços de consolidação
e conservação, especialmente do acervo pictórico.
A referida vistoria, conforme levantamento fotográfico anexo,
permitiu constatar que a sede da fazenda apresenta um processo
generalizado de deterioração. Em vários pontos há infiltração de
umidade que prejudica não apenas a conservação da edificação,
como principalmente o rico acervo de pinturas murais e dos trabalhos
decorativos.
Os elementos de vedação, tais como as esquadrias de
madeira, encontram-se sem vidros, permitindo infiltração de água
além da própria deterioração que vem sofrendo. Esta situação
permite inclusive a presença de pássaros no interior das salas
50

Estava sem preenchimento no texto.
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principais, que aparentemente se alojaram no friso decorativo junto
ao forro. Observamos o deslocamento do revestimento das paredes
em vários pontos, inclusive em trechos com pinturas. Em alguns
compartimentos os pisos já apresentam recalques sendo que no
alpendre o barroteamento está todo comprometido com risco de
desabamento. Ainda quanto aos aspectos da conservação, a
residência está sendo usada por duas famílias, sendo que uma delas
é a do caseiro. O uso que fazem da residência, dada a escasses de
recursos de que dispõe e dada a ignorância do valor deste, acaba
por gerar uma ocupação dos espaços permeada de soluções
improvisadas que estão agravando ainda mais o seus estado de
conservação.
Isto considerado, é necessário traçar em rápidas linhas
alguns comentários para o efeito de apoiar uma eventual decisão do
Colegiado.
Embora se trate de um dos grandes estabelecimentos
produtores de café no século passado em Bananal, os dados
históricos disponíveis são escassos até hoje. Na década de 70 o
CONDEPHAAT realizou, através do pesquisador Carlos Eugenio
Marcondes, um exaustivo levantamento de testamentos relativos as
fazendas de café. Nêle constam a maioria dos estabelecimentos da
região, não tendo sido localizado nenhum testamento relativo a
Rialto.
Das informações disponíveis sobre a origem da propriedade
temos a referência de Píndaro Rodrigues de Carvalho em seu livro O
caminho novo: Os povoadores de Bananal. Lá, comenta o autor, que
o “lugar da Arribada”, como era então conhecido, teve origem em
sesmaria concedida a Maria Francisca das Neves, São Francisco
Caldas e Manoel Francisco de Toledo que, por sua vez, a vendeu a
Francisco Gonçalves Pena em 1784.
Já o Embaixador Luis Nogueira Porto, em artigo sobre o
pintor José Maria Villaronga (O Estado de São Paulo de 5/6/77) ao
referir-se a mesma sesmaria da “Arribada” afirma que esta teria sido
concedida em 1778 a Antonio de Araújo Ferraz, por sua participação
na abertura do Caminho Novo. Vê-se logo que, mesmo em ralação
aos poucos dados disponíveis, ocorrem discrepâncias.
Não há divergência contudo, quanto ao fato de que sua
residência terá sido, provavelmente construída por volta dos anos 70
do século passado51, por iniciativa de seu proprietário Major Candido
Ribeiro Barbosa ou seu filho o Barão de Ribeiro Barbosa.
Quanto as pinturas, Nogueira Porto estima que tenham sido
feitas nos anos 7052, sendo certo que são posteriores às do Resgate.
Além das Pinturas murais haviam pinturas sobre tela que
decoravam as paredes da capela. Duas destas telas intituladas “Ecce
Homo” e “Mater Dolorosa” correspondem a cópias dos pintores
51
52

Trata-se do século XIX, anos 1870, portanto.
Idem
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Guido Remi e Carlo Dolci, assinadas por Villaronga com os
respectivos nomes dos autoes. A outra representa o “Batismo”. Uma
quarta pintura sobre tela reproduz uma cena mural da sala de
refeições que retrata a fazenda tal como era na época de seu
apogeu. Tais telas entretanto foram retiradas da fazenda em 1960.
As pinturas murais são constituídas de painéis temáticos
emoldurados por pinturas decorativas. Estas são obtidas através da
reprodução de elementos arquitetônicos clássicos que, graças ao
recurso da perspectiva e do jogo de sombras buscam provocar
efeitos ilusionistas. Dos painéis temáticos destaca-se aquele que
representa a fazenda. Trata-se de um inestimável documento através
do qual pode-se perceber a organização do estabelecimento. Por ele
é possível verificar que o complexo de dependências características
destas unidades produtivas, aqui se organiza através de um partido
fechado em torno dos terreiros, composto de sucessivos lances de
casas formando um quadrado. Ao longo dos muros se localizam as
senzalas, paióis, tulha, engenho, oficinas, etc. Dividindo este espaço
ao meio, no seu eixo de simetria, temos uma alameda que partindo
do portão de acesso conduz ao alpendre da residência. Esta, a
exemplo da implantação típica destes edifícios, situa-se em posição
de destaque em relação ao restante do conjunto. A pintura é
bastante fiel no que se refere a reprodução da casa a exceção de
uma cúpula que aparece na parte posterior do edifício. Outro
elemento curioso é o torreão com relógio junto ao portão de acesso.
Dos elementos representados nesta pintura chegaram até
nós, além da residência, um segmento da provável senzala junto ao
acesso, os terreiros, o lavador de café, muros e algumas fundações e
resquícios do jardim.
A residência, dadas as suas características aparentemente
atípicas, sempre chamou muita atenção, sem que contudo, fossem
desvendadas as suas peculiaridades. Uma feição de influência
mourisca ou a característica de enorme “Chalet”, a confusa
organização interna, a intricada cobertura cheia de recortes,
obrigando à abusiva utilização de rincões, a adoção da pedra
entaipada no pavimento superior, constituem em seu conjunto uma
série de elementos pouco usuais, que não devem entretanto abstruir
a compreensão de alguns aspectos característicos deste
estabelecimento.
Nada mais típico por exemplo que o sítio escolhido, à meia
encosta, de modo a permitir o inevitável aproveitamento da energia
hidráulica. Quanto ao partido fechado, retratado nas pinturas, embora
não se generalize, é entretanto muito frequente nesta região,
havendo vários exemplos como a fazenda Boa Vista, a fazenda Pau
d’Alho, a fazenda Antinhas. O referido partido se organiza em torno
do terreiro, que constitui o grande protagonista destes
estabelecimentos, atuando como elemento que articula em torno de
si e determina a situação das demais dependências, todas elas de
um modo ou de outro tributárias do sistema característico de
produção de café.
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Assim, são suficientes em nosso entender, estas rápidas
considerações para o efeito de abertura de processo de tombamento.
Ademais, a documentação fotográfica anexa, fala por si só, não
deixando qualquer dúvida quanto a inquestionável importância deste
remanescente, testemunho inestimável da atividade econômica que
tanta importância teve para o Estado de São Paulo. (Processo
23225/85, p. 9 a 29).

Ao processo de tombamento, como parte da instrução, foram anexadas
cópias do capítulo XXI – As Antigas Fazendas – do livro Pequena História do
Bananal53 e do livro de Píndaro de Carvalho, o texto sobre a Rialto54. O primeiro
trata das fazendas de Bananal, muito parecidas com as do Vale do Paraíba. O autor
cita o depoimento de Everaldo Valim Pereira de Souza, que escreveu “A região
agrícola bananalense, sua vida e esplendor de outrora”. Nesse texto, discorre-se
sobre modo de vida e costumes dos moradores das fazendas, em seus mais
variados níveis sociais, sobre a produção de café e os gêneros responsáveis pela
base alimentar, sobre as instalações e edificações e as relações sociais praticadas
nas fazendas. O segundo texto trata especificamente, mas muito superficialmente,
sobre a Rialto. Ambos os textos estão anexados ao processo, porém não há
comentários sobre os mesmos, pouco servem sequer para contextualizar o valor
cultural da Rialto.
Outro texto anexado ao processo é uma matéria publicada no jornal O Estado
de São Paulo55 sobre Villaronga, sua arte e trajetória de vida, em que o artista é
apontado como o autor das pinturas parietais da Rialto, da Resgate, entre outras
obras.
Também são anexadas cópias de páginas do livro “Bananal cidade histórica
berço do café”56, que menciona a Rialto e o casamento de Candido Ribeiro
Barbosa57, em 1876, com sua prima d. Etelvina Laura de Almeida, nascida na
Fazenda Antinhas.

53

RAMOS, Agostinho. Pequena História do Bananal. Conselho Estadual de Artes e
Ciências Humanas, São Paulo, 1978. P. 359 a 372.
54
RODRIGUES, Píndaro de Carvalho. O Caminho Novo: povoadores do Bananal.
Coleção Paulística vol. XVIII. Governo do Estado de São Paulo, SP, 1980. P.177-178.
55
Suplemento Cultural do jornal O Estado de São Paulo, de 05 de junho de 1977, p. 6 e 7.
56
GOUVEIA DE FREITAS, Maria Aparecida Rezende. Bananal Cidade Histórica Berço do
Café. Massao Ohno Roswhite Kempf Editores, 1981, São Paulo.
57
Proprietário da Rialto, no último quartel do século XIX, quando deve ter se dado a reforma
modernizadora da fazenda.
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Candido Ribeiro Barbosa foi grande político na região em que
nasceu, companheiro de seu sogro, membro ativo do Partido
Conservador. Foi Vereador, Juiz de Paz, Presidente do
Diretório de seu Partido e da Estrada de Ferro Bananalense.
Foi também importante fazendeiro, proprietário da linda
fazenda Rialto considerada, no século passado58, uma das
mais belas fazendas de Bananal. Recebeu o título de Barão no
ano de 1885. (Processo 23225/85, p. 9 a 29).

Essa é uma das poucas informações sobre os proprietários da Rialto em todo
o processo de tombamento. O casamento pode ter se dado após a compra da
Fazenda Rialto. O livro mostra fotos da fachada e do interior da sala de jantar e da
sala de visitas feitas pelo fotógrafo Penna Prearo. As legendas das fotos informam
que naquela época59, a Rialto era propriedade de Valéria e José Roberto
Chidiquimo.
Ao processo é juntado o único levantamento existente da casa sede e do
entorno, aquele do levantamento sistemático do Condephaat. Também constam no
processo mapa e coordenadas geográficas que delimitam a área proposta para o
tombamento, elaborados pelo geógrafo da equipe de áreas naturais, Wilson Morato.
A área proposta é bastante abrangente, indo além dos limites onde se estruturavam
os muros da fazenda em seus tempos áureos. A área total do polígono proposto é
de aproximadamente 120.350 m², ou 12,035 ha.
Com esse material, o Egrégio Colegiado aprovou, em reunião de
02/06/198660, mesma data do parecer de Carrilho, a abertura do processo de
tombamento referente à Sede da Fazenda Rialto, assim como o estudo de processo
de desapropriação. Foram notificados da decisão os seus proprietários.
Em 17 de novembro de 1986, o processo voltou para o STCR para que
completasse a instrução. Marly Rodrigues apresentou um breve histórico do
processo e justificou seu pedido para que o processo fosse prontamente apreciado
pelo Colegiado, apesar da falta de um estudo mais aprofundado, visto o inegável
valor do acervo pictórico e documental e o acelerado agravamento da deterioração
da construção e das pinturas.
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O século passado é o XIX, pois o livro foi escrito no século XX.
O ano da edição é 1981.
60
Sessão ordinária de 02 de junho de 1986, Ata nº 716, presidida por Modesto Souza Barros
Carvalhosa.
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Em 23 de dezembro de 1986, Antonio Luiz Dias de Andrade61, conselheiro do
Condephaat, submete relatório de Marcos Carrilho, desta vez como arquiteto do
órgão de patrimônio nacional, relativo a inspeção técnica realizada na Rialto, datado
de 10 de dezembro de 1986, “dando conta do precário estado de conservação das
pinturas parietais” (Processo 23225/85, p. 63).
Senhor Diretor
Como é do seu conhecimento, tramita no Condephaat processo
de tombamento da Fazenda Rialto, cujo estado tem trazido
muita preocupação, dado o risco eminente de desaparecimento
do precioso acervo de pinturas de José Maria Villaronga.
Por ocasião de nossa recente viagem a Bananal, tivemos
oportunidade de visitar esta sede de fazenda. Além do
processo de deterioração que a atinge e do uso inadequado de
que é objeto, conforme denúncias constantes no processo
mencionado, constatamos o agravamento do estado de
conservação das pinturas.
Em Nossa informação para o Condephaat, de 2 de junho, já
alertávamos do seu estado, enfatizando a importância de sua
preservação. Entretanto, dado o caráter preliminar dessa
manifestação, longe de pretender estabelecer a importância
relativa deste estabelecimento no contexto dos demais,
procuramos evidenciar alguns aspectos que lhe são peculiares
e que a nosso ver justificam o seu tombamento.
Trata-se de uma sede de fazenda de construção relativamente
tardia, por volta dos anos sessenta do século passado62, cujos
aspectos arquitetônicos a credenciam como exemplar
excepcional, a não ser que se pretendesse destacar a
ocorrência de elementos pitorescos, como por exemplo o
alpendre ou o curioso beiral que adota uma rebuscada mão
francesa como elemento decorativo. Na distribuição interna dos
espaços, embora compareçam elementos característicos das
residências senhoriais da região, sua organização é bastante
truncada, ocorrendo ainda gritante desproporção na dimensão
de alguns compartimentos. Os puxados, justapostos ao corpo
principal da residência, se agenciam de forma desordenada,
sem a disciplina característica destas edificações, dando a
impressão de acréscimos ou reformas pouco criteriosas.
Resulta daí, uma cobertura caótica, toda recortada, com a
presença abusiva de rincões, em contraste com os
procedimentos usuais.
De característico temos apenas a sua implantação, típica das
sedes cafezistas desta região. Trata-se de um estabelecimento
agenciado em quadra, onde se distribuem ao longo dos muros
as várias dependências como oficinas, engenho, moinhos,
tulha, paióis, senzala, etc. Tributário da necessidade de
aproveitamento da energia hidráulica situa-se a meia encosta,
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posição esta da qual tira partido a residência, colocando-se em
posição de destaque, dominando todo o conjunto.
Apesar das deficiências enquanto realização arquitetônica,
especialmente a residência, a presença do acervo pictórico e
decorativo encerra inestimável valor artístico e documental.
Todavia,
esta
obra
pictórica nunca
foi
estudada
sistematicamente. As referências que se conhece, enfatizam
com frequência os aspectos pitorescos ou fantasistas
característicos das obras de Villaronga, deixando de lado um
exame mais aprofundado. Mesmo a biografia do pintor
permanece obscura. Isto, entretanto, não lhe retira a
importância. Ao contrário, é justamente a sua conservação que
permitirá a avaliação correta do seu valor artístico. Do ponto de
vista documental é possível, desde logo, afirmar o seu valor. E
sob três aspectos: pela maneira como realiza os registros, pelo
que registra e pela sua ocorrência em várias localidades do
Vale do Paraíba.
Segundo Luis Nogueira Porto, pinturas atribuídas a Villaronga
foram verificadas em várias localidades. As pinturas da sala de
jantar da fazenda Sincorá em Paraíba do Sul; a vista
panorâmica do Rio de Janeiro na Fazenda Paraíso em Rio das
Flores; as pinturas do salão de jantar do Barão de Itambé em
Vassouras; os vestígios que ainda restam no sobrado do
Comendador Manoel de Aguiar Vallim ou as pinturas da
Fazenda Resgate em Bananal, as telas da Capela do
Santíssimo da Matriz deste município, além de outras
desaparecidas como as do antigo Teatro Santa Cecília, do
“Palacete” do Comendador José Aguiar Valim ou as que
revestiam as paredes do “Omnibus”, chácara que pertenceu
aos Barões de Joatinga, ainda no município de Bananal, todas
citadas sem a pretensão de compor uma enumeração
exaustiva, mas destacar a sua presença sistemática na região.
Quanto a forma como realiza os registros, seria necessário
analisar as suas características estilísticas e o ingênuo recurso
“aos efeitos óticos destinados a deleitar o gosto simples dos
seus ricos clientes do interior” no dizer do mesmo Nogueira
Porto, confrontando, naturalmente, tais características com a
linguagem corrente na pintura e na decoração dos ambientes
das residências senhoriais da época, o que escapa as nossas
possibilidades.
Finalmente, o aspecto mais importante do ponto de vista
documental, refere-se a temática retratada do pintor. De um
lado, poderíamos sublinhar sua atração pelo gênero fantasista,
explorando motivos exóticos ou então o seu interesse por
retratar motivos locais tais como pássaros, frutos, etc. De outro
e com certeza o mais significativo é aquele que toma como
tema a representação da sede da Fazenda Rialto, retratando
as suas instalações, tal como as viu lá pela década de setenta
do século passado63. Aliás, isto corresponde a uma certa
tradição, uma vez que se conhecem várias representações
destes estabelecimentos, como é o caso da Fazenda Antinhas,
da Fazenda Catadupa ou da Fazenda Santana retratada em
mural num sobrado de São Luiz do Paraitinga. Tais
63

O presente texto foi escrito no século XX.
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documentos iconográficos têm uma importância fundamental
para o estudo e a compreensão destes estabelecimentos,
posto que ali estão representados em sua totalidade e relação
os vários elementos constitutivos. Ademais, tratam-se de
elementos decorrentes digo, recorrentes, pois temos no interior
da sede de fazenda a sua própria reprodução, o que nos
permite confrontar objeto e representação. Decorre daí a
necessidade de preservação não apenas do acervo pictórico ou
o seu eventual registro, mas da própria sede da fazenda, uma
vez que se constituem em documentos indissociáveis.
Porém, como dizíamos no início, este patrimônio está
severamente ameaçado. A infiltração de umidade no edifício
persiste, tendo atingido não apenas a camada superficial da
pintura como está provocando o deslocamento do revestimento
da parede. A verificação sumária, através da percussão do
revestimento, permitiu constatar que, há risco eminente do seu
despregamento. É necessário, portanto, uma ação imediata no
sentido da tomada de providências que interrompam este
processo. Isto, aliás, já vínhamos enfatizando desde junho
deste ano quando então propúnhamos não apenas o
tombamento, mas principalmente a sua desapropriação, de
modo a permitir a pronta ação do Estado visando a
conservação do bem.
Contudo, decorridos seis meses da decisão de abertura do
processo de tombament, verificamos que nenhuma medida
efetiva foi tomada.
Em face disso, solicitamos que seja levado ao conhecimento do
colegiado do Condephaat a presente informação, reiterando a
necessidade de providências urgentes no âmbito daquele
conselho, sob pena da perda irremediável deste patrimônio.
(Processo 23225/85, p. 64 a 67).

Após a juntada desse documento, são anexadas mais algumas cópias de
reportagens de O Estado de São Paulo64 sobre o artista Villaronga, que não
apresentam novas informações, entretanto, ao processo de tombamento.
Apenas em 11 de agosto de 1987 o processo é encaminhado ao conselheiro
Antonio Luiz Dias de Andrade para relatar. Seu parecer, transcrito abaixo, é datado
de 05 de outubro de 1987, praticamente um ano após o relatório de Carrilho ser
anexado ao processo.
As antigas fazendas de café em São Paulo estão a reclamar
estudo sistemático, tendo-se em vista a preservação das
unidades representativas dos vários períodos e nas diversas
regiões do estado.

64

Suplemento Cultural do jornal O Estado de São Paulo, de 02 de dezembro de 1979, p. 13
e 14, e caderno Cultura do jornal O Estado de São Paulo, de 18 de julho de 1982.
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Para tanto, dispõe este Conselho de farto material, recolhido
em pesquisas e levantamentos de campo, importando
estabelecer os critérios de análise, capazes de orientar o
reconhecimento daquelas unidades mais significativas.
Na ausência de parâmetros definidos para a seleção, cabe-nos
apreciar individualmente os casos de notória relevância, como
nos parece apresentar-se o presente processo envolvendo a
Fazenda Rialto, situada no município de Bananal, aberto por
solicitação da historiadora Marly Rodrigues, do STCR.
Com efeito, trata-se de um dos mais interessantes exemplos de
antiga residência rural, evidenciado o seu valor documental
pela existência de pinturas parietais de autoria de José Maria
Villaronga, revelando a decoração, a vontade dos abastados
cafeicultores da segunda metade do século passado em
observar o modo de vida cortezão, como pareceu a Zaluar em
1860 percorrendo a região.
Do primitivo estabelecimento poucos vestígios persistem das
demais instalações que compunham o programa de trabalho,
tais como a tulha, casa de beneficiar café, senzalas, depósitos,
etc., dificultando a apreensão do conjunto arquitetônico e,
mesmo a residência remanescente encontra-se ameaçada de
ruína caso não venham a ser implementadas medidas urgentes
de proteção.
O presente processo acha-se suficientemente instruído,
contendo os resultados das pesquisas históricas realizadas
pelo STCR, assim como apreciação crítica sobre as suas
características arquitetônicas, sendo unânime a opinião dos
técnicos que estudaram o assunto quanto a conveniência e
propriedade do tombamento em questão.
Compartilhando da mesma opinião, manifestamo-nos
favoravelmente
ao
tombamento
do
bem
cultural,
recomendando sejam retomados os entendimentos havidos
quando da abertura do presente processo, ocasião em que
este Conselho cogitou da desapropriação do imóvel, conforme
limites definidos às folhas 47. Diante, contudo, das notícias de
que a Fazenda Rialto estaria em vias de ser leiloada, importa
alertar as instâncias judiciais responsáveis pela iniciativa,
quanto às restrições prevalentes, caso decida este Conselho
favoravelmente ao tombamento. (Processo 23225/85, p. 71 e
71.v)

Em 30 de novembro de 1987, conforme Ata nº 768, a Fazenda Rialto é
tombada, “a despeito do estado avançado em que já se encontrava e da remota
possibilidade de desapropriação e empreendimento de obras de recuperação, como
recomendado no dossiê de tombamento e na relatoria” (Processo 23225/1985, fls.
99).Até o momento do tombamento, nada havia sido feito para proteger o bem que
se degradava. Como pode ser constatado em comunicação datada 11 de julho de
1988 do arquiteto Marcos Carrilho ao Condephaat, no ano que se seguiu ao
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tombamento, nada mais foi feito: nem medidas de conservação, tampouco, para sua
desapropriação.

Decorridos sete meses da decisão de tombamento tomada pelo
colegiado do CONDEPHAAT em 30.11.87, a Fazenda Rialto
encontra-se em um estado tal, que é eminente o
desaparecimento de suas pinturas. O edifício apresenta pontos
generalizados de infiltração de umidade, ocorrendo ainda
recalques em vários pontos da estrutura da residência. O
edifício deve resistir ainda mais algum tempo, embora, na
medida em que não se tome nenhuma providência, a sua
recuperação se torna dia a dia mais onerosa. Porém, a
situação das pinturas é extremamente grave. Constatamos o
umidecimento de todas as paredes pintadas, ocorrendo em
vários pontos o descolamento do revestimento que serve de
suporte.
Nesta, por sua vez, se verificou o umidecimento da película
pictórica, ocorrendo o seu deslocamento em vários pontos.
Podemos afirmar com certeza que sua ruína deve ocorrer
rapidamente se não for tomada nenhuma medida. Trata-se, em
nosso entender de uma situação de emergência. (Processo
23225/85, p. 85 a 87).

Apesar da urgência que ações de salvaguarda exigissem naquele momento,
nenhuma das sugeridas no relatório de Carrilho foi posta em prática. Para piorar, “a
tramitação a partir daí é problemática” (processo 23225/85, p. 99) e, apenas em 11
de maio de 1992 o processo volta a ser instruído, dessa vez, pela arquiteta Silvana
Diniz

que

emitiu

parecer

informando

das

dificuldades,

para

não

dizer

impossibilidade, de o Estado desapropriar a fazenda. Silvana ainda informa não ter
conseguido autorização para entrar no local e fazer uma vistoria, a partir da qual
poderia encaminhar as proposições de Carrilho: a contratação de um fotógrafo
profissional para registrar o acervo pictórico; contratação de profissionais
especializados em restauração de pinturas e suportes murais; e a execução de
serviços que pudessem estabilizar os processos de degradação da casa.
Concretamente, apenas com o envio de um ofício para representantes do
proprietário da Rialto, em 18 de abril de 1994, é que o processo recebeu algum fato
novo, sem, no entanto, ter contribuído para a preservação do bem. No ano de 1995,
em data desconhecida, a arquiteta Silvana Bahia conseguiu, finalmente, realizar a
vistoria à fazenda. Dessa vez, acompanhada do Promotor de Justiça de Bananal e
do proprietário, Sr. Ruy Paim Cunha, com quem se reuniu para reuniões que
resultaram em informações que geraram um novo processo, o 33474/95, que trataria
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apenas das intervenções no sentido de recuperar a casa sede. O processo 23225/85
ficaria reservado apenas para as providências relacionadas ao tombamento do
imóvel e de sua homologação que, até aquele momento, ainda não tinha sido
concluída. E nem seria até o presente momento

4.3 Situação e ambiência

A Fazenda Rialto está localizada quase às margens da Rodovia dos
Tropeiros, SP 68, Km 32, a 11 quilômetros de Bananal, no sentido de Arapeí, no
Estado de São Paulo, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro. O acesso
pode ser feito pela Rodovia dos Tropeiros a partir de Queluz e Silveiras, passando
pelas cidades de Areias, São José do Barreiro e Arapeí. Ou, a partir de Barra
Mansa, tomando a Rodovia dos Tropeiros na outra extremidade e passando por
Bananal (mapas 3, 4 e 5).
Por uma pequena estrada de terra percorre-se aproximadamente 300 m em
aclive até chegar a um grande terrapleno onde se percebe ao fundo o volume da
casa sede (mapa 5 e fotografia 41). O terreno plano, que propiciou a instalação dos
terreiros, se estende até uma encosta, onde foi construída a casa-sede em dois
níveis, porão e pavimento superior. Ao redor desse terreno plano, espraiam-se os
morros característicos da região.

Mapa 3 – Localização da Fazenda Rialto (no detalhe retangular), s/e e s/cg.

Arapeí
Bananal

Fonte: Google Maps. Ilustração do autor (2014).
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Mapa 4 – Detalhe (mapa figura 20) – Localização da Fazenda Rialto no
pentágono, s/e e s/cg.

Fonte: Google Maps. Ilustração do autor (2014).

Mapa 5 – Perímetro da área tombada da
Fazenda Rialto, com casa sede e
remanescente de provável senzala. s/e s/cg.
538
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Fonte: Condephaat, Processo de tombamento
23225/1985.

98

Figura 20 – Implantação da Fazenda Rialto, s/e.s/cg.

N

Fonte: Levantamento sistemático de fazendas – Condephaat (197-).
Levantamento: Xulipa; desenho: Newton.

Fotografia 41 – Terrapleno fronteiro.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2012).
Legenda: Vista da casa atual, desde a
entrada, na estrada em frente.
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Fotografia 42 – Templo religioso, no local da antiga senzala.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: Na entrada, templo religioso foi construído sobre a
base de pedra em linhas paralelas (linha tracejada em
amarelo), que percorrem todo o perímetro do terreno. Nesse
local, segundo o levantamento sistemático, havia senzalas.

Fotografia 43 – Outras construções demolidas.

Fonte: Condephaat, Processo 33474/1995. (s/d).
Legenda: Casa de adobe ou taipa de mão, de
funcionário, construída sobre a base de pedras
que percorre todo o perímetro do terreno, e
recentemente demolida.

Atualmente, a casa abriga o escritório de uma empresa pertencente ao
proprietário da Rialto. Como está, a casa é uma obra inacabada de uma mal
sucedida tentativa dos atuais proprietários de recuperar o espaço que foi destruído.
Não se pode afirmar que houve, por parte deles, a intenção de restaurar a casa
senhorial de outrora, ou suas paredes de terra, e menos ainda as pinturas parietais
que revelavam o fausto vivido pelos seus predecessores ocupantes.
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Fotografia 44 – Edificação recente.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: Casa foi construída sobre a base de pedra,
no canto do perímetro do terreno, à direita da casa
sede, onde ficava a casa da fotografia anterior.

A casa apresenta um volume tal qual o que foi demolido, pois foram
construídas paredes de tijolos cerâmicos furados onde antes era adobe. No lugar de
esteios de madeira, colunas de concreto armado. A falta de revestimentos e o cinza
das colunas, também presentes no lugar do antigo alpendre fronteiro, deixam claro
que essa não é uma edificação do século XIX. Reforça essa ideia a falta de
esquadrias nas janelas, que procuram repetir os mesmos vãos daquelas demolidas.
O telhado também busca imitar as muitas águas, rincões e cumeeiras da cobertura
de telhas capa e canal que ali antes existia (fotografia 45).

Fotografia 45 – Reconstrução da casa sede.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: A reconstrução pretendia imitar paredes, vãos e
telhados da casa demolida.
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Desde a chegada ao grande largo onde se encontra ao fundo a casa,
percebe-se o desolamento a que foi legada a antiga fazenda cafeicultora. O mato
toma conta do terreno plano onde antes, em terreiros, o café era espalhado para a
secagem e onde agora máquinas agrícolas abandonadas se enferrujam (fotografia
41). A essa distância, o mato e a vegetação remanescente de algum tratamento
paisagístico anterior impedem avistar o porão, apesar de o mesmo ser alto. Na
bordas desse grande plano de forma quadrada ainda são encontradas fiadas
paralelas de pedra que consistiam nas bases para os muros e outras edificações
que fechavam o perímetro do terreiro (fotografias 42 a 44). Sobre essas bases de
pedra, no lado oposto à casa, próximo à estrada de acesso, construídos em tijolos,
há uma pequena casa e um templo religioso e um muro, também de tijolos, que os
cerca (fotografia 42). O mesmo acontece à direita da casa principal, em um dos
cantos dessa grande área, onde uma pequena casa foi construída sobre os alicerces
de uma antiga edificação maior (fotografias 43 e 44). No canto à esquerda da casa
principal, resistem de forma precária uma roda d’água metálica, vários pilares e uma
chaminé, construídos em um momento tardio, em tijolos aparentes, sobre as bases
de pedra que circundam o grande quadrado (fotografias 46 e 47).

Fotografia 46 – Roda d’água.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: Roda d’água e remanescentes de colunas
construídas em tijolos, provavelmente de um engenho, tulha
e casa de máquinas.
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Fotografia 47 – Chaminé.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: Remanescentes de um
possível engenho, tulha e casa de
máquinas.

À esquerda da casa, porém mais próximo dela, foi construído um barracão de
madeira (fotografia 49) sobre um dos antigos terreiros. Esses terreiros, situados em
uma cota quase um metro mais alta que a grande área aberta, foram construídos em
pedra, e receberam, em momento posterior, revestimento de piso e mureta de tijolos
(fotografias 48 e 49). À esquerda da casa de morada, há um lavador de café
construído em pedra (fotografia 50), possivelmente quando o processamento do café
passou da via seca para a via úmida65.

65

Via seca – secagem dos grãos em terreiro de chão batido, ou pedra, para depois que a
polpa estivesse completamente seca polpa e pergaminho fossem separados em engenho de
pilões movido a água. Na via úmida, os grãos passam por tanque, o lavador, onde são
separados os grãos verdes dos maduros, passam por despolpador e os grãos são secos no
terreiro, em geral ladrilhado (MARQUESE, 2006, p. 22-23).
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Fotografia 48 – Terreiro e mureta.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
Legenda: A base do terreiro é em pedra e sobre ela foi
construída mureta de tijolos de barro maciços.
Fotografia 49 – Terreiro e mureta. Ao fundo, barracão recente.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Detalhe da mureta de tijolos de barro maciços
construída sobre um primeiro terreiro e mureta de pedra.
Fotografia 50 – Lavador de café.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: O lavador de café está localizado na parte alta do
terreno, em um plano mais alto que os terreiros à frente e ao
lado da casa.
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4.4 Arquitetura e agenciamento

A instalação de uma fazenda poderia consumir pelo menos quatro anos entre
o povoamento do sítio escolhido e o início da produção comercial, que é o tempo
para um pé de café começar a produzir quantidades significativas comercialmente.
O texto de Werneck ((MARQUESE, 2006) mostra que deve haver um
planejamento da sequência lógica das ações, que permitam evitar desperdícios, a
começar de uma casa ordinária para servir de moradia temporária para o
proprietário, e outras que possam acomodar os escravos e camaradas. Tais ações
preliminares devem respeitar os planos para a ocupação integral do local e aumento
da produção. Depois, deve-se executar o rego d’água, para tocar as “fábricas”,
sendo a primeira obra a serraria. Em seguida, as obras do moinho, do engenho de
mandioca e dos pilões. Os terreiros podem ser construídos à medida que a
produção aumente.
A disposição do conjunto de edificações da Rialto seguia uma lógica
hierárquica tal qual foi observada por Carrilho (1994) onde o arranjo se dá em um
quadro regular com a distribuição das partes de forma ordenada. A casa senhorial
ocupa lugar de destaque, no centro de uma distribuição das massas de forma
simétrica, na parte mais alta e oposta ao portão de acesso. Nesse retângulo,
senzalas, tulhas, paióis e outras edificações com funções específicas se distribuem
ao redor do terreiro, com uma hierarquia bem definida, clássica (fotografia 51). Essa
disposição clássica segue claramente o modelo em “U” proposto inicialmente por
Palladio, em que a casa, no eixo central do terreiro, é o símbolo do poder, refletindo
diretamente na ordem existente entre os muros dessa “vila” independente e
autônoma (MARQUESE, 2006)

A configuração espacial simétrica está bem destacada na Rialto pelo eixo que
parte da entrada principal da quadra em direção à escada da casa sede:
Aqui o casarão estava situado na porção superior do terreno,
tendo à frente o vazio ocupado pelo terreiro, além de jardins, cujos
canteiros e alamedas determinavam o eixo em direção à escadaria
de acesso ao piso superior do casarão assobradado. Nas laterais,
fechando o pátio, os engenhos, oficinas e os vários lanços de
senzalas.(BENINCASA, 2007, pg. 47)
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Fotografia 51 – Pintura parietal – Fazenda Rialto, Bananal, SP.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2014).
Legenda: Detalhe da fotografia número 19 (p.44) feita por Ivo Adolfo
Fuckner (s/d) do painel em trompe l’oeil. da sala de jantar da casa
sede.

Carrilho (1994) também observa que alguns agenciamentos são habilidosos
em afastar a residência senhorial do terreiro por meio de um pequeno jardim, a
exemplo do que ocorre na Rialto.
Carrilho (1994) e Tirello (1999) mencionam a descontinuidade das espessuras
das paredes, além de diferentes técnicas construtivas e planta atípica, que indicam
que, provavelmente, a casa sofreu, ao longo dos anos, reformas ampliadoras e
modernizantes/classicizantes em torno de um núcleo antigo. As espessuras das
paredes não podem mais ser verificadas devido à demolição quase total do
pavimento superior, mas alguns dos remanescentes mostram os diferentes
materiais.. Restaram as plantas imprecisas do levantamento sistemático do
Condephaat. Os materiais construtivos e técnicas ainda podem ser descritos a partir
de fotos do processo de degradação e dos escombros, além da inspeção das partes
remanescentes.
A casa está situada a meia encosta, com dois pavimentos, o porão (térreo) e
o superior. É no nível superior que se desenvolvia o programa da residência. No
porão, possivelmente havia um depósito e viviam os escravos “de dentro” da casa. O
acesso ao interior se dá pela frente, por escada larga, em um só longo lance de
degraus, que tem grade metálica como guarda-corpo. Segundo Carrilho (1996), a
edificação tinha características ecléticas com feições achalesadas e o alpendre
frontal, destacado da casa, exibia exuberantes recortes nos vãos (fotografias 52 e
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53), recursos inéditos entre as fazendas da região e que podem ser associados à
pintura que existia na sala de jantar, atribuída a Villaronga. Pela parte posterior, há a
entrada para o pavimento superior, que está no mesmo nível do “quintal” traseiro,
onde ainda se encontram algumas jabuticabeiras.
A casa foi praticamente toda descaracterizada devido à quase completa
demolição do pavimento superior (fotografias 58, 59 e 60). Mesmo o porão, que não
foi completamente destruído, sofreu subtração significativa de seus elementos
construídos e uma nova configuração espacial com o acréscimo de paredes internas
de tijolos cerâmicos furados. A casa era assobradada também na parte posterior. A
sala de visitas é assoalhada e há um porão baixo sob ela, assim como sob a capela
e salas adjacentes. Esse porão de piso de terra batida não era acessível e possuía
gateiras que promoviam a ventilação do espaço. Essa, inclusive, é uma solução
característica de edifícios residenciais urbanos.
Ainda antes da demolição, a casa apresentava os vãos da fachada principal e
nas laterais, sem que houvesse uma hierarquização das janelas do pavimento
superior em relação às do térreo. Em ambas há a presença de semelhantes cornijas,
ombreiras, parapeitos e vergas retas. Há, no entanto, distinção entre os
fechamentos. Enquanto nas superiores há bandeiras vidradas e as folhas têm
vidraça na metade superior e venezianas na metade inferior, nas janelas do
pavimento térreo, as folhas são inteiras em venezianas. As janelas da fachada
principal não possuíam escuro (folha cega), enquanto as janelas posteriores, da sala
de jantar, sim, além de guilhotinas envidraçadas, diferenciando-se das frontais, da
sala de visita (fotografias 54, 55, 56 e 58). Os vãos das janelas da fachada posterior
apresentam características mais sóbrias e despojadas de ornamentos, que se filiam
ao partido mineiro (fotografia 58). As portas internas possuíam bandeiras
envidraçadas com esquadrias tripartidas e as folhas eram almofadadas.
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Fotografia 52 – Fachada principal da casa sede
da Rialto

Fonte: Cedoc – Condephaat. Foto: Gustavo da
Rocha Neves, 1956.
Legenda: Fachada com feições achalesadas e
recortes nos vãos do alpendre.

Fotografia 53 – Fachada principal

Fonte: Cedoc – Condephaat
Levantamento Sistemático
fazendas (197-).

de
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Fotografia 54 – Janelas da sala de
jantar.

Fonte: CEDOC – Condephaat,
Levantamento
Sistemático
de
Fazendas, (197-).
Legenda: Janelas voltadas para o
quintal da casa, com folhas duplas
de escuros de calha de madeira.
Fotografia 55 – Janelas da sala de jantar, vistas
desde fora.

Fonte: Condephaat, Processo 23225/1985, p. 9 v.
Foto: José Roberto de Paula Barreira (1995).
Legenda: Mais sóbrias, aqui sem elementos
decorativos. Internamente, percebe-se que as
paredes são em adobe. Na parede ao fundo, vista
pela janela do meio, é possível ver a pintura parietal
praticamente apagada/descascada.
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Fotografia 56 – Janelas da sala de visitas.

Fonte: Condephaat, Processo 23225/1985, p.
23. Foto: Marcos Carrilho (1986).
Legenda: Bandeira tripartida de vidro e folhas
duplas com parte superior de vidros e parte
inferior em veneziana. Sala voltada para a frente.

A cobertura apresentava um jogo intricado de águas que foi copiado na
reconstrução atual, no entanto a forma como seu peso é atualmente descarregado,
com tesouras sobre cintamento de concreto, difere de como isso acontecia, com
pontaletes e vigas sobre o frechal, e dele para os esteios (fotografia 57). As telhas
capa e canal foram trocadas por novas de mesmo formato.
As paredes internas eram em adobe e, possivelmente, alguma em pau-apique. Em determinados cômodos da casa, haviam pinturas decorativas feitas
diretamente na argamassa de revestimento, em outros papéis de parede, além de
elementos decorativos (fotografias 61 e 62). As paredes da fachada frontal e das
laterais também eram de adobe, porém a paredes do porão foram engrossadas com
tijolos maciços, conformando novas colunas e pilastras (fotografia 63) que,
estilisticamente, se aproximavam daquelas difundidas pela arquitetura da Corte.
Fotografia 57 – Parte da cobertura com pontaletes.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013).
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Fotografia 58 – Sala de jantar.

Fonte: Condephaat, Processo
23225/1985, p. 19. Foto: José
Roberto de Paula Barreira (1995).
Legenda: Paredes de adobe. O
pilar à esquerda é construído em
pedra e o da direita em adobe.
Janelas da sala de jantar, vistas
internamente

Fotografia 59 – salas fronteiras em pleno período
de demolição.

Fonte: Condephaat, Processo 33474/1995, p. 16.
Foto: José Roberto de Paula Barreira (1995).
Legenda: As paredes externas ainda estão em pé.
No meio das salas, esteios ainda se mantêm
eretos. O piso de tábuas ainda está no local.
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Fotografia 60 – Salas fronteiras no período da reconstrução.

Fonte: Condephaat, Processo 33474/1995, p. 34. Foto: Ruy Paim
Cunha (1996).
Legenda: A demolição do piso e do barroteamento das salas frontais
revelaram colunas de tijolos de barro maciços, mais espessas que as
paredes de adobe do pavimento superior. À direita, a construção em
andamento de uma parede de tijolos que atualmente esconde a grande
muralha de pedra que atravessa a casa de uma lateral à outra.

Fotografia 61 – Sala de jantar.

Fonte: Elizeu Marcos Franco
(2012).
Legenda: Único remanescente da
sala de jantar – coluna em pedra,
com pintura decorativa.
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Fotografia 62 – Sala de jantar.

Fonte: Marcos Santilli (1980).
Legenda: Uma das pinturas da
sala de jantar, com lavatório
acoplado.
Fotografia 63 – Pilastra remanescente.

Fonte: Elizeu Marcos Franco
(2013).
Legenda: Construída com tijolos
maciços. Beiral original (?).
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4.5 Considerações

No inventário de 1856, a casa de morada é descrita como: casa de vivenda
com sótão, coberta de telha, obra velha, e seu valor é de apenas 300$000. Essa
descrição da casa, exceto pelo sótão, não traz nenhuma novidade em relação a
como está descrito nos documentos de 1794 de 1847, “uma casa de vivenda”. O
inventário de 1856, no entanto, menciona um grande contingente de escravos, 179,
uma grande plantação para os padrões da época, 95.000 cafeeiros, e todas as
instalações de uma fazenda de grande porte. O sótão pode ser apenas o
equivalente a um jirau. Para o porte e padrões comuns às grandes propriedades
congêneres, a casa parece ser muito simples.
Em meados do século XIX, a produção de café já permitira a
acumulação de capital suficiente para investimentos fora do âmbito
da produção. Assim, o capital excedente passou a ser utilizado na
construção de luxuosas sedes de fazendas e residências urbanas,
simbolizadoras do poderio dos senhores de terras e de escravos.
(RODRIGUES, 1989, p.41).

A essa altura, capitalizados, os senhores do café de Bananal e região
investiam na arquitetura dos casarões urbanos de Bananal, que copiava as linhas
neoclássicas das fachadas da Côrte, em uma versão simplificada e imperfeita.
Para Reis Filho (1978), apesar da Independência, durante grande parte do
século XIX, tanto no meio urbano como no rural, as residências mantiveram a
organização interna, aspectos e detalhes construtivos filiados ao padrão colonial.
Contudo, podem-se perceber mudanças na arquitetura dos centros maiores e
do litoral, ainda influenciados pela Missão Francesa e a Academia Imperial de Belas
Artes. Esse é o exemplo do Rio de Janeiro onde, primeiro com o Neoclássico, mais
tarde com o Ecletismo, procurou-se reproduzir o ambiente europeu.
Nas residências urbanas mais modestas e nas grandes propriedades rurais,
essas modificações também ocorreram, restingindo-se, porém, a detalhes da
fachada, nem sempre sendo possível reconhecer as linhas neoclássicas.
No inventário de 1873, ainda chamada Arribada, a casa é descrita como “uma
casa de vivenda (velha) treis lanços, com varanda na frente, avaliada pelos
avaliadores por oitocentos mil reis” e tulha de “quatro lanços de telhas pegados a
dita casa, avaliados pelos avaliadores por quinhentos e cincoenta mil reis”.
Num prazo relativamente curto, 17 anos, entre um testamento e outro, há
diferenças substanciais entre a casa de vivenda anterior e a casa de 1873. Fala-se
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de três lanços66, o que poderia corresponder a uma distribuição dos cômodos da
frente parecida com a que havia até a demolição. A descrição de um oratório
dourado com imagens de jaspe na escritura de 1874, mais do que apenas um
móvel, deve se referir ao retábulo da capela. É a partir da época desse último
documento que se verifica a existência de uma capela na casa.
Até 1875, a casa sede sempre foi tratada muito superficialmente, apenas
como casa de vivenda, e algum raro detalhe. Após 1893, ano da venda da Rialto
pelo Barão de Ribeiro Barbosa, documentos bancários de 1894 discriminam entre as
benfeitorias “casa de morada assobradada, com sete quartos, sala de jantar, de
visitas e de espera, terraço e demais dependências”. Após essa descrição, a
pesquisa encontrou um grande hiato, até encontrar o relatório emitido por oficial de
justiça que diz a casa ser de adobe, ter valor histórico, mas estar em estado
lastimável, com revestimentos e pinturas mal conservados
Essa documentação bancária que descreve a casa com sala de jantar
(fotografia 64), sala de visitas, com paredes empapeladas (fotografia 65) e de
espera, o vestíbulo (fotografia 66), não cita a capela, nem menciona as pinturas
decorativas que já deviam existir em suas paredes. Atribuídas oralmente a
Villaronga, para Tirello (2005), as pinturas apresentam diferenças significativas que
invalidam uma única atribuição autoral. Além da distinção entre autores, é possível
que tais realizações possam também ter acontecido em diferentes momentos. A
pintura que tem o trem como tema, por exemplo, poderia ser de uma fase mais
recente, quando o trem já é um elemento comum na região. Há, no entanto, uma
certeza:
Na Rialto, em todas as camadas preparatórias e na
composição das tintas dos murais dos três cômodos, observou-se
ser predominante a presença do óxido de zinco, elemento metálico
que, segundo muitos autores, foi comercializado na Europa como
material artístico somente a partir do final da década de 1860.
(TIRELLO, 2005, pg. 332).

A petrografia também mostrou o número de camadas de pintura das amostras
1 (sala de jantar), 11 (topo de parede interna do porão) e 8 (pilastra externa no
pavimento superior). A amostra 1 apresentava uma fina película de pintura,
66

“No caso das residências senhoriais, admite-se que no meio rural os lanços não eram,
necessariamente, contados perpendicularmente às fachadas, mas paralelos à cumeeira,
conforme sugere Carlos Lemos. Quanto às demais instalações, que em geral se resumem
em um correr de casas, contam-se os lanços como sequencia de cômodos enfileirados”.
(CARRILHO, 1994, pg. 51).

115

enquanto a 11 possuía quatro camadas e a 8 cinco camadas. A avaliação feita é de
que a da sala de jantar, por ser pintura decorativa, não recebeu outras camadas de
pintura por cima, ao passo que as demais paredes (amostras 11 e 8) recebiam
pinturas como forma de manutenção, pois estavam localizadas em área de serviços
(o porão) e externa (sujeita às intempéries).
Aparentemente, a casa teve duas fases de transformações. Na verdade, uma
fase mais longa, desde sua implantação até meados dos anos 1870, onde teria se
desenvolvido em torno de um primeiro núcleo original. E o momento, entre 1875 e
1893, quando a fazenda está nas mãos dos Ribeiro Barbosa, e assume o caráter
eclético que permaneceu até a demolição.
O núcleo original é, possivelmente, representado pelo perímetro da casa
construído em pedra, à meia encosta. O embasamento e as colunas de pedra,
postadas simetricamente, a exemplo de outras construções da região, poderiam ter
sido os alicerces para as paredes da própria casa, ou de edificação voltada para o
beneficiamento e guarda de produção.
Outro indício de que a casa, tal qual ficou conhecida, seja do último quartel
dos oitocentos, e devido a transformações promovidas pelo Comendador Ribeiro
Barbosa, o pai do Barão de Ribeiro Barbosa, é um pedaço de jornal, encontrado sob
o papel de parede da sala de visitas, que faz alusão ao ano de 1876 em uma de
suas notícias (fotografia 67) O jornal foi encontrado pelo fotógrafo Marcos Santilli e
pelo arquiteto Antonio Luiz Dias de Andrade, o Janjão, em outubro de 1980, quando
Santilli retratava fazendas antigas de café do Vale do Paraíba, para exposição e
publicação da Secretaria de Estado da Cultura.

Fotografia 64 – Sala de jantar.

Fonte: Ivo Adolfo Fuckner (s/d).
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Fotografia 65 – Sala de visitas.

Fonte: Ivo Adolfo Fuckner (s/d).

Fotografia 66 – Vestíbulo.

Fonte: Ivo Adolfo Fuckner (s/d).
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Figura 67 – Pedaço de jornal de
época

Fonte: Cadernos de fotografia – 4
fazendas de café Vale do Paraíba
p. XX. Foto: Marcos Santilli
(1980). Jornal encontrado sob
papel de parede da sala de visitas,
em 1980, por Marcos Santilli e
Antonio Luiz Dias de Andrade, o
Janjão.

Com os Ribeiro Barbosa, a casa sofreu outras transformações. Toda a parte
frontal foi modificada pela adição de paredes e colunas de tijolos maciços no nível
do porão alto. Essas paredes foram construídas com espessura que condizia com a
lógica da pedra e da taipa. Nesse momento, a varanda que pudesse ter existido até
então deve ter sido trocada pelo alpendre recortado, com fechamento superior de
formas mouriscas.
A configuração da fachada, com elementos ecléticos
traduzidos nos lambrequins que arrematam o telhado e nas arcadas
neogóticas da varanda frontal remetem a construção ao final do
terceiro quartel do Oitocentos. A fachada tem características das
construções mais tardias do século XIX. (TIRELLO, 1999, pg. 127).

Formas ecléticas, portanto, dentro dos preceitos da arquitetura da época. No
final do século XIX, com a instalação das ferrovias (a Central do Brasil já se instalara
na várzea do Paraíba), as formas de construir e morar passam por profundas
transformações e a importação de materiais, como é o caso da estação ferroviária
de Bananal, que vem toda da Bélgica, em 1888, torna-se comum (REIS FILHO,
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1978). A própria Rialto é exemplo de importação de materiais: a capela possuía piso
de pinho de Riga, que foi retirado no processo de demolição e reinstalado na
reconstrução, com suas tábuas assentadas na mesma posição, inclusive com a
tabeira que o emoldurava.
A história do café e desse tempo de mudanças já vai se distanciando. “Os
vestígios... dessa fase de euforia... hoje estão quase completamente esquecidos,
estão desaparecendo rapidamente. Dessa fase restam ainda porém as grandes
fazendas de café do vale do Paraíba, como o Resgate e Rialto, em Bananal” (REIS
FILHO, 1978, pg. 202). A Rialto já não resta mais.
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5 CARACTERIZAÇÃO DE ARGAMASSAS

Os resultados das análises realizadas encontram-se no APÊNDICE A.
Foi efetuada a descrição macroscópica de 19 amostras, das quais foram
selecionadas três para uma caracterização mais completa.
As amostras selecionadas para análise completa são:
a) Amostra 1- revestimento interno da base da coluna de pedra da sala de
jantar- reboco interno e externo.
b) Amostra 11- revestimento interno do topo da parede inferior de pedrareboco e emboço
c) Amostra 8- revestimento externo em suporte de tijolo- reboco e emboço.
As amostras 1 e 11 possivelmente são originais, mais antigas. A amostra 8 foi
coletada em parte da casa possivelmente construída depois.
As amostras analisadas, do ponto de vista petrográfico, são muito
semelhantes. Em todas elas os ligantes utilizados foram cal e barro, este
especialmente sob a forma de agregado de solo argiloso. Todas as amostras são
muito porosas, com abundância de vazios irregulares ou alongados, provavelmente
resultantes de lixiviação da pasta ou de grãos do agregado arrancados. O agregado
utilizado é predominantemente areia ligeiramente siltosa, com grau de seleção
baixo, em grãos geralmente angulosos a subangulosos. A análise mineralógica por
difratometria de Raios X identificou a presença de gibbsita, que é um hidróxido de
alumínio presente em alguns tipos de solo. Não foi detectada a presença de
minerais típicos de cimento em nenhuma das amostras estudadas e em nenhum dos
métodos utilizados, o que descarta seu uso como ligante.
Com relação à reconstituição do traço foi adotada como referência a cal
magnesiana, por ser a que mais se aproximava dos resultados obtidos. A amostra 1
(rebocos interno e externo) foi a que apresentou o maior teor de ligante, revelando
um traço de 1:4,3. A amostra 11 (reboco) revelou teor de ligante intermediário, com
traço de 1:8,3. Já o emboço da amostra 11 revelou-se uma argamassa pobre, com
traço de 1:13,4. Os componentes da amostra 8 – possivelmente de execução mais
recente – revelaram-se os mais pobres de todas as amostras estudadas. Assim, o
reboco apresentou traço de 1:10, enquanto o emboço apresentou traço de 1:39,
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revelando-se extremamente pobre. Esses dados são compatíveis com os resultados
obtidos nas análises termogravimétricas, nos quais os teores de perda de massa
ocorridos entre 570°C e 998°C são sensivelmente menores nas amostras 11
(emboço) e na amostra 8, o que denota que o teor da fase carbonática é muito
pequeno e praticamente ínfimo, especialmente no emboço. Nessa amostra nem
mesmo a difratometria de raios X detectou a presença do carbonato de cálcio
(calcita).
Quanto à origem dos agregados certamente são provenientes de solo da
região, conforme se depreende da baixa seleção granulométrica dos grãos, bem
como da sua alta angulosidade, dos elevados teores de gibbsita, da presença de
caulinita e de vários grãos de naturezas variadas, típicos de materiais que sofreram
pouco ou nenhum transporte.
Ressalta-se que as amostras, de um modo geral, apresentam-se friáveis ou
incoerentes, devido à sua natureza intrínseca, bem como à degradação sofrida com
o passar dos anos.
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6 CONCLUSÃO

A Fazenda Rialto se desenvolveu à medida em que as lavouras de café se
multiplicaram, refletindo na expansão da casa sede que teve sucessivas fases
construtivas. As informações contidas nos inventários e escrituras de compra e
venda são limitadas, mas contribuíram para estabelecer uma cronologia das
possíveis mudanças pelas quais a casa passou. O emprego de diferentes materiais
construtivos, observados nas fotos da demolição e nas vistorias dos remanescentes,
demonstra que houve ampliações em distintos momentos. Não foi possível saber
sobre demolições que possam ter ocorrido para dar lugar a novas estruturas, salvo
as recentes.
O uso de técnicas laboratoriais para a caracterização das argamassas
permitiu avaliar e comparar os componentes dos revestimentos das paredes e
colunas remanescentes. Pode-se inferir que a casa sede não sofreu reformas
profundas durante o século XX, que ensejassem a troca substancial de materiais de
revestimento. Houve a manutenção das tradições e técnicas construtivas baseadas
no uso da cal e do barro, materiais comumente utilizados anteriormente à entrada do
cimento na região, o que só deve ter ocorrido a partir da década de 1930, quando as
dificuldades de transporte foram minimizadas com a implantação da Rodovia
Washington Luiz no antigo Caminho Novo, em 1928.
As maiores transformações ocorreram no último quartel do século XIX, em
função da compra da fazenda por membros da elite sócio-econômica políticocafeeira local de então, que a adéqua às influências classicizantes originadas na
Côrte. Os elementos neoclássicos das fachadas, como pilastras e capitéis, fazem
parte dos elementos decorativos simples advindos de tais influências. Do ponto de
vista petrográfico, é possível mostrar semelhanças entre as amostras analisadas
mais profundamente, mas também detectar diferenças nos traços entre elas,
resultado de diferentes tipos de mão de obra ou diferentes épocas de execução. O
traço mais pobre na amostra coletada de parede externa indica a possibilidade de o
revestimento da fachada ter sido aplicado em construção ou reforma ocorrida em
época diferente (último quartel do século XIX), sem o mesmo “cuidado” verificado em
partes internas da casa. Outra explicação é o possível desgaste do material em
função do tempo decorrido e de intempéries.
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Com os dados obtidos das análises laboratoriais, o conhecimento histórico
prévio sobre a edificação e as informações sobre as técnicas e os materiais
construtivos empregados, é possível supor que: a parte posterior da casa, assentada
sobre a encosta, com fundações e colunas de pedra são parte de um primeiro
núcleo, concebido por volta do primeiro quartel do século XIX; o revestimento dos
panos superiores da fachada (substrato adobe) e dos panos inferiores (substratos
pedra e tijolo) foi aplicado em um mesmo evento, dando a mesma aparência a
diferentes materiais construtivos, ocorrido no último quartel do século XIX.
As informações geradas pela pesquisa e os resultados das análises para
caracterização das argamassas passam a constituir-se em documento sobre algo
que já não existe mais. Além disso, se apresentam como fontes para novos estudos
sobre as técnicas e materiais construtivos, bem como sobre a mão de obra local.
Para ações de restauro e conservação, representa um ponto de partida na adoção
de abordagens mais seguras do ponto de vista técnico, inclusive do ponto de vista
crítico e conceitual, capazes de impedir que tragédias como o desaparecimento da
Rialto se repitam.
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APÊNDICE A
RESULTADOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS
1 ANÁLISE QUÍMICA E RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO
Os resultados obtidos nas análises químicas das argamassas, expressos na base
original e na base não volátil, estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Resultados de análise química
Resultados, em %
Amostra
Amostra Amostra
Amostra 11
11
8
1
8
(Reboco) (Emboço
(Reboco)
(Reboco) (Emboço)
(LMCC N.º ) (LMCC
(LMCC N.º
(LMCC N.º (LMCC N.º
3451/14)
N.º
3450/14)
3453/14)
3454/14)
3452/14)
Amostra

Determinações

BO

BV

BO

BV

BO

BV

BO

BV

BO

BV

Umidade

1,15

-

0,75

-

0,64

-

0,55

-

0,64

-

Perda ao fogo

11,9

-

8,88

-

7,34

-

9,41

-

3,96

-

Resíduo insolúvel

72,8 83,7 81,2 89,9 85,4 92,8 81,6 90,6 93,1 97,6

Anidrido silícico (SiO2)

0,31 0,36 0,23 0,25 0,23 0,25 0,33 0,37 0,09 0,09

Óxidos de ferro e alumínio
(R2O3)

0,61 0,70 0,48 0,53 0,53 0,58 0,50 0,56 0,50 0,52

Óxido de cálcio (CaO)

10,0 11,5 5,82 6,44 3,78 4,11 4,90 5,44 1,43 1,50

Óxido de magnésio (MgO)

3,19 3,67 2,45 2,71 1,88 2,04 3,06 3,40 0,31 0,32

Anidrido sulfúrico (SO3)

0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02

Anidrido carbônico (CO2)

7,99

-

5,37

-

3,36

-

Nota 1

5,59

Nota 1

-

1,02

-

Fonte: IPT/LMCC (2014) / BO: Base Original / BV: Base Volátil / Nota 1: Teor inferior a 0,01%
1.1.

Parâmetros calculados - reconstituição do traço

Com os valores obtidos na base não volátil (Tabela 1) foram calculados os teores
dos constituintes presentes e estimado os respectivos traços das argamassas
ensaiadas, adotando-se as seguintes premissas:
• a perda ao fogo representa a água combinada e o anidrido carbônico presentes
nos aglomerantes;
• o resíduo insolúvel em ácido clorídrico representa o teor de agregado (areia) e a

128

fração solubilizada representa o aglomerante presente (cal).
• o teor de cal calculado a partir do teor de óxido de magnésio (MgO) da
argamassa, adotando-se uma cal hidratada magnesiana como parâmetro de
referência (Tabela 3);
• o teor de cal foi recalculado na base original, a partir da perda ao fogo do

material adotado como referência (Tabela 3).
Tabela 2 – Resultados de reconstituição de traço
Parâmetros

Identificação das
argamassas

calculados
Constituintes (%)

"Amostra 1(Reboco)"

Agregado
Cal
silicoso
18,4

Rel.
Aglo/Agre

78,8
1 : 4,3

(LMCC N.º 3450/14)

"Amostra 11 (Reboco)"

Traço, em massa

1

4,3

Constituintes (%)

10,4

86,5
1 : 8,3

(LMCC N.º 3451/14)

"Amostra 11 (Emboço)"

Traço, em massa

1

8,3

Constituintes (%)

6,7

90,4
1 : 13,4

(LMCC N.º 3452/14)

"Amostra 8 (Reboco)"

Traço, em massa

1

13,4

Constituintes (%)

8,8

87,5
1 : 10,0

(LMCC N.º 3453/14)

"Amostra 8(Emboço)"

Traço, em massa

1

10,0

Constituintes (%)

2,5

96,7
1 : 39,0

(LMCC N.º 3454/14)

Traço, em massa

1

39,0

Fonte: IPT/LMCC (2014)

Tabela 3 - Constituintes da cal magnesiana adotado como referência
Base original (%)

Base não volátil (%)

PF+Umidade

CaO

MgO

CO2

CaO

MgO

27,6

59,1

9,29

8,42

81,6

12,8

Fonte: IPT/LMCC (2014)
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2 ANÁLISE MINERALÓGICA E SEDIMENTOLÓGICA
Os resultados da análise mineralógica por difratometria de raios-X encontram-se na
tabela 4, conforme figuras 1 a 5 a seguir.

Tabela 4 – Resultados das análises mineralógicas por difratometria de raios X
Identificação
Mineriais (ordem decrescente de abundância)
Cliente
Laboratório
Amostra 1
(Reboco)

LMCC3450/14

Quartzo, calcita, feldspato (alcalino e plagioclásio),
caulinita, gibbsita, anfibólio e mica.

Amostra 11
(Reboco)

LMCC3451/14

Quartzo, calcita, magnesita, caulinita, feldspato
(alcalino e plagioclásio), mica, gibbsita e anfibólio.

Amostra 11
(Emboço)

LMCC3452/14

Quartzo, calcita, feldspato (alcalino e plagioclásio),
caulinita, gibbsita, anfibólio e mica.

Quartzo, calcita, feldspato (alcalino e plagioclásio),
LMCC3453/14 caulinita, mica, gibbsita, anfibólio e cálcioaluminatohidratado.

Amostra 8
(Reboco)
Amostra 8
(Emboço)

LMCC3454/14

Quartzo,
caulinita,
feldspato
(alcalino
plagioclásio), mica, anfibólio, gibbsita, e mica.

e

Fonte: IPT/LMCC (2014)

Figura 01 – Difratograma de raios-X de argamassa “Amostra 1 (Reboco)” – LMCC
3450/14.
Counts
10000

Material: Argamassa - LMCC 3450/14.

2500

0
10

20

30
40
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Peak List
01-078-2315; Quartz; Si O2
00-005-0586; Calcite, syn; Ca C O3
01-072-1114; Microcline maximum; K Al Si3 O8
01-083-1610; Albite high; Na ( Al Si3 O8 )
01-078-1996; Kaolinite 1\ITA\RG; Al2 ( Si2 O5 ) ( O H )4
01-076-1782; Gibbsite; Al ( O H )3
00-045-1371; Magnesiohornblende, ferroan; Ca2 ( Mg , Fe +2 )4 Al ( Si7 Al ) O22 ( O H , F )2
01-084-1304; Muscovite 2\ITM\RG#1; K Al3 Si3 O10 ( O H )2

50

60
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Figura 02 – Difratograma de raios-X de argamassa “Amostra 11 (Reboco)” – LMCC
3451/14.
Counts
10000

Material: Argamassa (Parte clara) - LMCC 3451/14.

2500

0
10

20

30
40
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

50

60

Peak List
01-085-0794; Quartz; Si O2
01-072-1652; Calcite; Ca C O3
01-086-2347; Magnesite; Mg ( C O3 )
00-022-0687; Microcline, ordered; K Al Si3 O8
00-010-0393; Albite, disordered; Na ( Si3 Al ) O8
01-074-1784; Kaolinite 1\ITA\RG; Al2 Si2 O5 ( O H )4
01-075-0948; Muscovite 2\ITM\RG#1; K Al3 Si3 O10 ( O H )2
00-007-0324; Gibbsite; Al ( O H )3
00-045-1371; Magnesiohornblende, ferroan; Ca2 ( Mg , Fe +2 )4 Al ( Si7 Al ) O22 ( O H , F )2

Figura 03 – Difratograma de raios-X de argamassa “Amostra 11 (Emboço)” – LMCC
3452/14.
Counts
Material: Argamassa (Parte escura) - LMCC 3452/14.
10000

2500

0
10

20

30
40
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Peak List
01-085-0794; Quartz; Si O2
01-072-1652; Calcite; Ca C O3
01-078-1996; Kaolinite 1\ITA\RG; Al2 ( Si2 O5 ) ( O H )4
01-072-1114; Microcline maximum; K Al Si3 O8
00-041-1480; Albite, calcian, ordered; ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8
01-074-1107; Muscovite 3\ITT\RG; K ( Al1.91 Fe0.09 ) ( Si3 Al ) O10 ( O H )2
01-076-1782; Gibbsite; Al ( O H )3
00-045-1371; Magnesiohornblende, ferroan; Ca2 ( Mg , Fe +2 )4 Al ( Si7 Al ) O22 ( O H , F )2

50

60
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Figura 04 – Difratograma de raios-X de argamassa “Amostra 8 (Reboco)” – LMCC
3453/14.
Counts
10000

Material: Argamassa (Parte clara) - LMCC 3453/14.

2500

0
10

20

30
40
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

50

60

Peak List
01-078-2315; Quartz; Si O2
00-005-0586; Calcite, syn; Ca C O3
00-041-1480; Albite, calcian, ordered; ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8
01-072-1114; Microcline maximum; K Al Si3 O8
01-074-1784; Kaolinite 1\ITA\RG; Al2 Si2 O5 ( O H )4
01-076-1782; Gibbsite; Al ( O H )3
01-074-2428; Muscovite 2\ITM\RG#1; K Al3 Si3 O10 ( O H )2
00-045-1371; Magnesiohornblende, ferroan; Ca2 ( Mg , Fe +2 )4 Al ( Si7 Al ) O22 ( O H , F )2
00-012-0408; Calcium Aluminum Oxide Hydrate; Ca Al2 O4 !10 H2 O

Figura 05 – Difratograma de raios-X de argamassa “Amostra 8 (Emboço)” – LMCC
3454/14.
Counts
Material: Argamassa (Parte escura) - LMCC 3454/14.
10000

2500

0
10

20

30
40
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Peak List
01-078-2315; Quartz; Si O2
00-001-0527; Kaolinite; Al2 Si2 O5 ( O H )4
00-022-0687; Microcline, ordered; K Al Si3 O8
00-041-1480; Albite, calcian, ordered; ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8
00-034-0175; Muscovite-2\ITM\RG#2; ( K , Na ) Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2
00-020-0656; Magnesioriebeckite; ( Na , Ca )2 ( Mg , Fe )5 Si8 O22 ( O H )2
00-007-0324; Gibbsite; Al ( O H )3

50

60
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3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA
Os resultados da análise termogravimétrica encontram-se na Tabela 5 conforme
Figuras 06 a 10 a seguir.
Tabela 5 -Perdas de massa a partir das curvas TG/DTG/DSC
Identificação dos
materiais
Temperatura (ºC) --->
Amostra 1 (Reboco)
LMCC 3450/14
Amostra 11 (Reboco)
LMCC 3451/14
Amostra 11 (Emboço)
LMCC 3452/14
Amostra 8 (Reboco)
LMCC 3453/14
Amostra 8 (Emboço)
LMCC 3454/14
Fonte: IPT/LMCC (2014)

Perda de massa em (%) em função da temperatura
em (°C)
30035045057023-80 80-300
350
450
570
998

Perda
total
(%)

0.35

1.65

0.42

3.37

6.99

12.78

0.26

1.69

0.30

4.90

7.60

14.74

0.23

1.21

0.34

2.94

3.09

7.80

0.24

1.75

0.42

3.72

10.21

0.13

0.94

0.39

0.51

4.19

2.39

1.68
2.23

Nota:
• de 25 a 80°C: perda referente à água livre nas amostras;
• de 80 a 300°C: perda de água relacionada aos aluminatos e silicatos;
• de 300 a 450°C: desidroxilização de diferentes tipos de minerais;
• de 450 a 570°C: decomposição da caulinita;
• de 570 a 998°C: a descarbonatação da fase carbonática.

Gráfico 06 – Curvas TG/DTG da “Amostra 1 (Reboco)” – LMCC 3450/14.
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Gráfico 07 – Curvas TG/DTG da “Amostra 11 (Reboco)” – LMCC 3451/14.

Gráfico 08 – Curvas TG/DTG da “Amostra 11 (Emboço)” – LMCC 3452/14.
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Gráfico 09 – Curvas TG/DTG da amostra “Amostra 8 (Reboco)” – LMCC 3453/14.

Gráfico 10 – Curvas TG/DTG da amostra “Amostra 8 (Emboço)” – LMCC 3454/14.
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4 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Os resultados das análises granulométricas encontram-se nas tabelas 6 a 10 e
figuras 11 a 15 a seguir.
Tabela 6 - Análise granulométrica por pipetagem e peneiramento da amostra
“Amostra 1 (Reboco)” – LMCC 3450/14

Gráfico 11 - Distribuição granulométrica da argamassa "Amostra 1 (Reboco)"
- LMCC 3450/14 segundo a tabela 6
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Tabela 7 - Análise granulométrica por pipetagem e peneiramento da “Amostra
11 (Reboco)” – LMCC 3451/14

Gráfico 12- Distribuição granulométrica da argamassa "Amostra 11 (Reboco)"
- LMCC 3451/14 segundo a tabela 7
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Tabela 8 - Análise granulométrica por pipetagem e peneiramento da amostra
“Amostra 11 (Emboço)” – LMCC 3452/14

Gráfico 13 - Distribuição granulométrica da argamassa "Amostra 11
(Emboço)" - LMCC 3452/14 segundo a tabela 8
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Tabela 9 - Análise granulométrica por pipetagem e peneiramento da amostra
“Amostra 8 (Reboco)” – LMCC 3453/14

Gráfico 14 - Distribuição granulométrica da argamassa "Amostra 8 (Reboco)"
- LMCC 3453/14 segundo a tabela 9
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Tabela 10 - Análise granulométrica por pipetagem e peneiramento da amostra
“Amostra 8 (Emboço)” – LMCC 3454/14

Gráfico 15 - Distribuição granulométrica da argamassa "Amostra 8 (Emboço)"
- LMCC 3454/14 segundo a tabela 10
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5 ANÁLISE PETROGRÁFICA
Os resultados das análises petrográficas encontram-se nas tabelas 11 a 15, a
seguir:

Designação

Amostra

Amostra 1
(Reboco
“Externo”)

Espessura
da
Camada

Cor

Tamanho dos
Agregados

Pasta

Agregado

Superfície
Externa

1 mm a
4 mm

Marrom
amarelado
médio
(10 YR 5/4)

Cinza médio
(N5)

Rosa
alaranjado
médio
(5 YR 8/4)

Areia fina a
grânulo, com
predomínio de
areia grossa

1,2 mm a
1,8 mm

Laranja muito
claro
(10 YR 8/2)

Cinza médio
(N5)

-

Areia fina a seixo,
com predomínio de
areia muito grossa.

Aprox. 5 mm

Laranja muito
claro
(10 YR 8/2)

Cinza médio
(N5) a
cinza
amarronzado
(5 YR 4/1)

Rosa
alaranjado
médio
(5 YR 8/4)

Areia fina a areia
grossa, com
predomínio de
areia média.

Aprox. 9 mm

Laranja
acinzentado
(10 YR 7/4)

Cinza claro
médio
(N6)
a cinza rosado
(5 YR 8/1)

-

Areia fina a
grânulo, com
predomínio de
areia grossa.

Aprox.
10 mm

Laranja muito
claro
(10 YR 8/2)

Marrom claro
(5 YR 5/2)
cinza médio
(N5)

Cinza rosado
(5 YR 8/1)
a laranja muito
claro
(10 YR 8/2)

Areia fina a areia
muito grossa, com
predomínio de
areia média a areia
grossa.

10 mm a
20 mm

Marrom
amarelado
médio
(10 YR 5/4)
a laranja
amarelado
escuro
(10 YR 6/6)

Cinza médio
(N5)

-

Areia fina a
grânulo, com
predomínio de
areia grossa

LMCC
3450/14
Amostra 1
(Reboco
“Interno”)

Amostra 11
(Reboco)

LMCC
3451/14

Amostra 11
(Emboço)

LMCC
3452/14

Amostra 8
(Reboco)

Amostra 8
(Emboço)

LMCC
3453/14

LMCC
3454/14

Continua...

Tabela 11 - Descrição Macroscópica da Camada

...Continuação
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Designação

Amostra

Amostra 1
(Reboco
“Externo”)

Coesão

Adesão

Sujidade

Observações

Friável

Com a
camada
inferior: boa.

Crosta
verde
acinzentada
na
superfície
externa.

Presença de pintura na superfície externa.

Não
detectada.

Descontinuidade entre camadas indica duas
chapadas. Presença abundante de nódulos
de cal (milimétricos a submilimétricos).
Observa-se fragmento escuro (aprox. 2 mm),
provável matéria orgânica.

LMCC
3450/14
Amostra 1
(Reboco
“Interno”)

Entre duas
chapadas:
fraca.
Friável
Com o
substrato:
boa

Amostra 11
(Reboco)

LMCC
3451/14

Friável

Com a
camada
inferior: boa.

Não
detectada.

Presença de pintura na superfície externa.
Presença de nódulos de cal (milimétricos a
submilimétricos).

Amostra 11
(Emboço)

LMCC
3452/14

Friável a
incoerente

Com o
substrato:
boa.

Não
detectada.

Vazios são abundantes. Presença de
nódulos de cal (milimétricos a
submilimétricos).

Amostra 8
(Reboco)

LMCC
3453/14

Friável

Com a
camada
inferior:
fraca.

Não
detectada.

Presença de pintura na superfície externa.
Presença de nódulos de cal e torrões de
argila (milimétricos a submilimétricos).

Incoerente

Com o
substrato:
fraca.

Não
detectada.

Vazios são abundantes.
Agregado ocorre revestido por solo.
Presença de torrões de argila e raros
nódulos de cal (milimétricos a
submilimétricos).

Amostra 8
(Emboço)

LMCC
3454/14
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Tabela 12 -Descrição Microscópica da Seção Transversal
Designação

Amostra

Número
de
Camadas

Sucessão
Estratigráfica

Reboco
“Externo”
Amostra 1

LMCC
3450/14

Adesão

Entre
camadas:
boa.

Características
de cada camada
Reboco “Externo”:
abundantes
fragmentos de solo,
além de Vi/Va e
MFP associados a
VIPA.

2

Reboco
“Interno”

LMCC
3451/14
(Reboco)

Com o
substrato:
boa.

Reboco “Interno”:
abundante Vi/Va,
nódulos de cal e
MFP associados a
VIPA e BAA.

Reboco: MFP
perpendiculares à
superfície. Presença
de carbonatação na
interface pastaagregado.

Reboco

Entre
camadas:
boa.
Amostra 11

2
Com o
substrato:
boa.

LMCC
3452/14
(Emboço)

Emboço

Emboço:
abundantes Vi/Va e
fragmentos de solo.
Pouca quantidade
de ligante.

LMCC
3453/14
(Reboco)

Reboco

Reboco: abundância
de fragmentos de
solo e Vi.

Entre
camadas:
fraca.
Amostra 8

2
Com o
substrato:
fraca.
LMCC
3454/14
(Emboço)

Emboço

Emboço: não foi
executada análise
petrográfica.

Pigmentos

Fina película de pintura
(espessura de
aproximadamente 10µm),
composta por material
isótropo com bordas
aparentemente
carbonatadas.

Quatro camadas de pintura,
sendo (da interna para a
externa):
1 – Criptocristalina,
provavelmente cal, com orla
de carbonatação na base e
no topo.
2 – Isótropa.
3 – Criptocristalina, com
grãos de quartzo e
carbonato imersos em
matriz carbonática +
hidróxidos de ferro, com
solo em abundância. A
polarizadores cruzados,
pode ser dividida em duas,
sendo a externa mais rica
em hidróxidos de ferro.
4 – Criptocristalina,
provavelmente carbonática,
com alta MPP. Apresenta
sujidade na superfície.
Cinco camadas de pintura,
sendo (da interna para a
externa):
1 – Criptocristalina, talvez
cal + solo + hidróxidos de
ferro. Carbonatação intensa
na base e no topo.
2 – Criptocristalina, rica em
cal + hidróxidos de ferro.
Praticamente isótropa.
Carbonatação intensa na
base e no topo.
3 – Criptocristalina, com
Carbonato associado a
opacos. Alta porosidade,
fraca adesão com camada
inferior.
4 – Grãos de carbonato
microcristalino
(predominantes) imersos
em matriz
carbonáticacriptocristalina.
5 - Grãos de carbonato
microcristalino imersos em
matriz
carbonáticacriptocristalina
predominante. Fraca
adesão com camada
inferior.

ABREVIAÇÔES: Vi – vazio irregular; Va – vazio alongado; MFP – microfissura na pasta;
MPP – microporosidade na pasta; VIPA – vazio na interface pasta-agregado; BAA – bolha
de ar aprisionado.
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Tabela 13 - Descrição Microscópica da Composição da Camada
Designação

Amostra

Agregado (%)

Pasta (%)

Vazios (%)

LMCC 3450/14
(Reboco “externo”)

60

10

30

LMCC 3450/14
(Reboco “interno”)

65

10

25

LMCC 3451/14
(Reboco)

65-70

20-25

10

LMCC 3452/14
(Emboço)

70

5-10

20-25

LMCC 3453/14
(Reboco)

70

10

20

Amostra 1

Amostra 11

Amostra 8

Designação

Amostra

Cor da
Pasta

Estrutura

Textura

Composição
Mineralógica

Interação com o
Agregado

LMCC
3450/14
(Reboco
“externo”)

Marrom
acinzentado

Homogênea,
com nódulos
de cal.

Micro a
criptocristalina

Argila +
CaCO3*

Presença de carbonatação
incipiente e maior MPP no
contato com o agregado.
Apresenta gibbsita e,
fraturas do agregado e em
algumas bordas deste.

LMCC
3450/14
(Reboco
“interno”)

Marrom
escuro

Homogênea,
com nódulos
de cal.

Micro a
criptocristalina

Argila +
CaCO3*

-

LMCC
3451/14
(Reboco)

Marrom
muito
escuro

Homogênea,
com presença
de nódulos de
cal.

Criptocristalina

Argila +
CaCO3*

Presença de carbonatação
na borda do agregado.

LMCC
3452/14
(Emboço)

Marrom

Heterogênea,
com maior
ocorrência de
ligante entre
grãos
menores do
que areia fina.
Observam-se
nódulos de
cal.

Criptocristalina

Argila +
CaCO3*

Bordas de agregado
revestidas por solo e
localmente carbonatadas.

LMCC
3453/14
(Reboco)

Marrom
escuro

Homogênea,
com nódulos
de cal.

Criptocristalina

Argila +
CaCO3*

Presença de carbonatação
e maior MPP no contato
com o agregado.

Amostra 1

Amostra 11

Amostra 8

(*) – Identificado por efervescência a HCl 10%, a frio.

Continua...

Tabela 14 - Descrição Microscópica do Ligante da Camada

...Continuação

144

Vazios
Designação

Forma e
Quantidade
Relativa

Dimensão

Distribuição e Imbricamento

LMCC
3450/14
(Reboco
“externo”)

MFP (abundante),
Vi/Va (abundante),
VIPA (abundante),
BAA (comum), MPP
(localmente).

BAA de 0,1 a 0,4 mm;
Vi/Va de 0,05 a 2,0 mm;
VIPA de 0,01 a 0,03 mm,
MFP de aprox. 0,05 mm

Distribuição homogênea, com
vazios de maior dimensão
associados a agregados maiores.

LMCC
3450/14
(Reboco
“interno”)

Vi (abundante),
MFP (abundante),
VIPA (abundante),
BAA (comum),
MPP (comum),
Va (comum).

BAA de 0,05 a 0,8 mm;
Vi/Va de 0,06 a 1,0 mm;
VIPA de 0,01 a 0,05 mm,
MFP de 0,01 a 0,04 mm

Distribuição homogênea, sem
orientação preferencial.

LMCC
3451/14
(Reboco)

MFP (abundante);
Vi/Va (comum);
MPP (comum);
VIPA (comum),
BAA (raro).

Vi/Va de 0,06 a 0,2 mm;
VIPA de 0,01 a 0,1 mm,
MFP de 0,02 a 0,04 mm

MFP geralmente perpendiculares
à superfície.

LMCC
3452/14
(Emboço)

Vi/Va (abundante),
VIPA (raro, localmente
associado a Vi),
MFP (comum).

Vi/Va de 0,05 a 1,2 mm;
MFP de 0,01 a 0,05 mm;
VIPA de 0,01 a 0,1 mm

Distribuição homogênea, sem
orientação preferencial.

LMCC
3453/14
(Reboco)

Vi (abundante);
MFP (comum);
MPP (comum);
VIPA (raro).

Vi de 0,05 a 0,8 mm;
MFP de 0,01 a 0,05 mm;
VIPA de aprox. 0,01 mm

Distribuição homogênea, sem
orientação preferencial.

Amostra

Amostra 1

Amostra 11

Amostra 8

ABREVIAÇÔES: Vi – vazio irregular; Va – vazio alongado; MFP – microfissura na pasta;
MPP – microporosidade na pasta; VIPA – vazio na interface pasta-agregado; BAA –
bolha de ar aprisionado
NOTA: Todas as amostras descritas apresentam prováveis vazios de grãos arrancados
e evidências de pasta lixiviada.
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Granulometria
Designação

Amostra
Tamanho

LMCC
3450/14
(Reboco
“externo”)

0,03 a
4,5 mm,
com
predomínio
de 0,3 a
0,7 mm

LMCC
3450/14
(Reboco
“interno”)

0,01 a
1,6 mm,
com
predomínio
de 0,1 a
0,2 mm

LMCC
3451/14
(Reboco)

0,05 a
2,0 mm,
com
predomínio
de 0,4 a
0,6 mm

LMCC
3452/14
(Emboço)

0,05 a
4,0 mm,
com
predomínio
de 0,5 a
1,0 mm

LMCC
3453/14
(Reboco)

0,01 a
2,0 mm,
com
predomínio
de 0,4 a
0,6 mm

Amostra 1

Amostra 11

Amostra 8

Grau de
seleção

Forma
Esfericidade

Arredondamento

Distribuição e
Orientação

baixo

baixa

anguloso a
subanguloso

Distribuição
homogênea. Quando
alongados, ocorrem
orientados
subparalelamente à
superfície.

baixo

baixa a
moderada

anguloso a
subanguloso

Distribuição
homogênea, sem
orientação
preferencial.

baixo

moderada a
baixa

subanguloso
a anguloso

Distribuição
homogênea, sem
orientação
preferencial.

baixo

moderada a
baixa

subanguloso
a anguloso

Distribuição
homogênea. Quando
alongados, ocorrem
orientados
subparalelamente à
superfície.

baixo

baixa a
moderada

anguloso a
subanguloso

Distribuição
homogênea, sem
orientação
preferencial.

Continua...

Tabela 15 - Descrição Microscópica do Agregado da Camada
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Composição Mineralógica e Petrográfica
Designação

Amostra
Classificação

Dimensão

LMCC 3450/14
(Reboco
“externo”)

Quartzo, fragmentos de solo rico em
hidróxidos de ferro, fragmento de rocha
(muscovita-biotita gnaisse), biotita,
microclínio, hornblenda e gibbsita. Contém
mineral não identificado, c/ birrefringência
alta e bordas de gibbsita.

Quartzo de 0,03 a
4,5 mm, biotita e
muscovita de 0,05 a
1,0 mm

Não
detectado

LMCC 3450/14
(Reboco
“interno”)

Quartzo, fragmentos de solo rico em
hidróxidos de ferro, plagioclásio, muscovita,
microclínio, gibbsita e turmalina.

Quartzo de 0,01 a
1,6 mm, biotita de
0,03 a 0,4 mm,
microclínio de 0,2 a
1,2 mm

Não
detectado

LMCC 3451/14
(Reboco)

Quartzo, fragmentos de rocha (biotita xisto,
biotita gnaisse), biotita alterada, microclínio,
muscovita, plagioclásio, hornblenda, gibbsita
e fragmentos de solo.

Quartzo de 0,05 a
2,0 mm, microclínio de
0,1 a 0,6 mm, biotita
de 0,2 a 0,8 mm,
fragmento de rocha de
0,5 a 2,0 mm

Não
detectado

LMCC 3452/14
(Emboço)

Quartzo, fragmentos de solo, fragmentos de
rocha (sienogranito), microclínio, biotita,
hornblenda, gibbsita, granada (raro) e
plagioclásio (raro).

Quartzo de 0,05 a
4,0 mm, microclínio de
0,3 a 1,6 mm,
muscovita e biotita de
0,1 a 0,5 mm,
fragmento de rocha de
1,0 a 3,0 mm

Carvão

LMCC 3453/14
(Reboco)

Quartzo monocristalino e policristalino,
fragmentos de rocha quartzo-feldspática
(talvez granito), biotita, microclínio,
muscovita, plagioclásio, hornblenda,
gibbsita, opacos, granada (raro) e
fragmentos de solo.

Quartzo de 0,02 a
2,0 mm, feldspatos de
0,1 a 0,8 mm, biotita
de 0,05 a 1,0 mm,
muscovita de 0,01 a
0,5 mm

Fibra
orgânica.

Amostra 1

Amostra 11

Amostra 8

Outros
Materiais
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PRANCHA DE FOTOMICROGRAFIAS

Amostra 1 - LMCC 3450/14(Reboco)

Fotomicrografia 01

Fotomicrografia 02

Legenda: Topo. Provável imprimadura na
superfície. Polarizadores paralelos, com
condensador.

Legenda: Reboco externo. Aspecto geral,
notar abundantes fragmentos de solo (cor
marrom). Polarizadores paralelos, com
condensador.

Fotomicrografia 03

Fotomicrografia 04

Legenda: Reboco externo. Microfissuras
na pasta associadas a vazios de interface
pasta-agregado e vazios irregulares.
Polarizadores
paralelos,
com
condensador.

Legenda: Reboco externo. Bolhas de ar
aprisionado (BAA), microfissuras na pasta
(MFP), vazio alongado (VA), vazio
irregular (VI), vazio de interface pastaagregado (VIPA). Polarizadores paralelos.

148

Fotomicrografia 05

Fotomicrografia 06

Legenda: Reboco interno. Detalhe de
fragmentos
de
solo.
Polarizadores
paralelos.

Legenda: Reboco interno. Mesmo aspecto
da fotomicrografia anterior. Polarizadores
cruzados.

Amostra 11 - LMCC 3451/14(Reboco) e LMCC 3452/14 (Emboço)

Fotomicrografia 07

Fotomicrografia 08

Legenda: Topo. Camadas de pintura, com
presença de sujidade. Polarizadores
paralelos.

Legenda: Reboco. Microfissuras na pasta
são
perpendiculares
à
superfície.
Polarizadores paralelos.
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Fotomicrografia 09

Fotomicrografia 10

Legenda: Reboco. Agregado de biotita
xisto. Polarizadores cruzados.

Legenda:
Reboco.
Presença
de
carbonatação na borda de agregado (C) e
mocroporosidade
na
pasta
(MPP)
associada. Polarizadores paralelos, com
condensador.

Fotomicrografia 11

Fotomicrografia 12

Legenda: Contato entre reboco (superior)
e emboço (inferior), ressaltando-se a alta
porosidade deste. Polarizadores paralelos.

Legenda: Orla de carbonatação (indicada
com a seta) no contato reboco-emboço.
Polarizadores
cruzados,
com
condensador.
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Fotomicrografia 13

Fotomicrografia 14

Legenda: Emboço. Aspecto geral. Notar
grande
quantidade
de
vazios.
Polarizadores paralelos.

Legenda: Emboço. Agregado de biotita
gnaisse. Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia 15

Fotomicrografia 16

Legenda: Emboço. Microfissuras na pasta
(MFP) associadas a vazios irregulares(VI).
Abundância de vazios irregulares pode
indicar lixiviação da pasta. Polarizadores
paralelos.

Legenda: Emboço. Vazio alongado entre
agregados (VA) associado a vazio de
interface pasta-agregado (VIPA), pasta
muito microporosa (MPP). Agregado
revestido
por
solo.
Polarizadores
paralelos.
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Amostra 8 - LMCC 3453/14(Reboco)

Fotomicrografia 17

Fotomicrografia 18

Legenda: Topo. Camadas de pintura.
Polarizadores paralelos.

Legenda: Aspecto geral. Polarizadores
paralelos.

Fotomicrografia 19

Fotomicrografia 20

Legenda:
Reboco.
Abundância
de
fragmentos de solo ou torrões de argila.
Polarizadores paralelos.

Legenda: Reboco. Presença de gibbsita.
Polarizadores
cruzados,
com
condensador.
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Fotomicrografia 21

Fotomicrografia 22

Legenda:
Reboco.
Gibbsita
é
relativamente abundante. Polarizadores
cruzados, com condensador.

Legenda: Reboco. Mesmo aspecto da
fotomicrografia anterior. Polarizadores
paralelos.
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APÊNDICE B
ANÁLISES MACROSCÓPICAS

Tabela 16 – Análises macroscópicas
As cores iguais das células indicam similaridades entre as amostras.
cor
espessura da
camada

tamanho dos
agregados
da pasta

do agregado

marrom
amarelado médio
(10 YR 5/4)

cinza médio (N6)

1 - Reboco
externo (LMCC
3450/14)

1 a 4 mm

1 - Reboco interno
(LMCC 3450/14)

1,2 a 1,8 cm

areia a seixo, com
laranja muito claro
predomínio de areia
(10 YR 8/2)
muito grossa

cinza médio (N6)

8 - Reboco (LMCC
3453/14)

1 cm

areia,
laranja muito claro
predominantemente
(10 YR 8/2)
areia muito grossa

marrom claro
(5YR 5/2) a cinza
médio (N5)

1 a 2 cm

areia a grânulo,
com predomínio de
areia grossa

marrom
amarelado médio
(10 YR 5/4) a
laranja amarelado
escuro (10 YR 6/6)

cinza médio (N6),
com difícil
determinação por
estarem muito
cobertospor terra

11 - Reboco
(LMCC 3451/14)

5 mm

areia fina a grossa,
com predomínio de
areia média

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

cinza médio (N6)
a acinza
amarronzado (5
YR 4/1)

11 - Emboço
(LMCC 3452/14)

9 mm

areia a grânulo,
com predomínio de
areia grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

cinza claro médio
(N6) a cinza
rosado (5 YR 8/1)

1,3 cm a 4 cm

areia grossa a
grânulos, com
predomínio de areia
muito grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

0,5 cm a 0,7 cm

areia média a areia
muito grossa, com
predomínio de areia
grossa

entre branco (N9)
e cinza rosado (5
YR 8/1)

8 - Emboço(LMCC
3454/14)

18 - Camada
única

18 Assentamento (?)

areia grossa

entre cinza muito
claro (N8) e cinza
claro médio (N6)

cinza claro médio
(N6) a cinza
rosado (5 YR 8/1)

Continua...
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coesão

sujidade

observações

rosa alaranjado
médio (5 YR 8/4)

friável; aderência
com camada
inferior é boa

crosta verde
acizentada na
superfície mais
externa (mofo?)

presença de pintura na superfície mais externa

-

friável; aderência
entre duas
chapadas é fraca

não apresenta

abundância de nódulos de cal milimétricos a submilimétricos;
descontinuidade entre duas "camadas" indica duas chapadas;
fragmento mais escuro, de aprosimadamente 2 mm,
provavelmente carvão de matéria orgânica.

cinza rosado (5YR
8/1) a laranja
muito claro (10YR
8/2)

friável; aderência
com camada
inferior é fraca

não apresenta

presença de nódulos de cal e torrôes de argila (?);
presença de pintura

-

incoerente

não apresenta

abundancia de vazios; presença de torrões de
argila (?); observam-se raros nódulos de cal
milimétricos a submilimétricos

rosa alaranjado
médio (5 YR 8/4)

friável; aderência
com camada
inferior é boa

presença

presença de pintura na superfície externa;
observam-se nódulos de cal milimétricos a
submilimétricos

-

friável a
incoerente

não apresenta

presença abundante de vazios; presença de
nódulos de cal milimétricos a submilimétricos

friável; aderência é
fraca entre as chapadas
e quase boa entre ela e
o assentamento

traças, mofo e
musgo

descontinuidade entre as chapadas de uma mesma
camada (2 a 3 chapadas); presença de pintura; presença
de torrões de argila milimétricos; quantidade considerável
de vazios submilimétricos a milimétricos

friável; aderência
com a camada
(18) é fraca

mofo

...Continuação

da superfície
externa
(mesmo para
pinturas?)

entre laranja muito claro
(10 YR 8/2) e laranja
amarelado claro (10 YR
8/6) - pinturas

-

está associada à amostra 18 (envolta pela 18);
ocorrência de nódulos de cal sumilimétricos a
milimétricos; vazios submilimétricos raros;hipótese:
1-assentamento, 2-reboco antigo, 3-preenchimento
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cor
espessura da
camada

tamanho dos
agregados
da pasta

do agregado

1,6 cm a 2 cm

areia grossa a
seixo, com
predominância de
areia muito grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

de cinza muito
claro (N8) a cinza
médio (N5)

0,5 cm a 1,3 cm

areia grossa a
grânulo, com
predomínio de
areia grossa

laranja muito claro
(10 YR 8/2) a laranja
acinzentado (10 YR
7/4)

cinza claro (N7) a
cinza médio (N5)

0,4 cm a 1,1 cm

areia média a seixo,
com predomínio de
areia grossa a muito
grossa

laranja amarelado
escuro (10 YR 6/6)
a marrom
amarelado médio
(10 YR 5/4)

cinza claro (N7) a
cinza médio (N5)

0,5 cm a 1,6 cm

areia média a
grânulos, com
predomínio de
areia grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

cinza muito claro
(N8)

13 - Reboco (mais
externa)

0,3 cm a 1,1 cm

areia fina a grânulos,
com predomínio de
areia fina a areia
média

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

cinza amarelado
(5 Y 8/1) a cinza
muito claro (N8)

13 - Emboço (mais
interna)

2,5 cm a 3 cm

areia fina até seixos,
com predomínio de
areia grossa a areia
muito grosa

laranja amarelado
escuro (10 YR 6/6)

cinza muito claro
(N8)

1,2 cm a 2,1 cm

de areia grossa a
grânulo, com
predomínio de
areia grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

cinza muito claro
(N8)

0,3 cm a 0,9 cm

de areia média a
areia muito grossa,
com predomínio de
areia grossa

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

cinza muito claro
(N8)

10 - Reboco

5 - Reboco

5 - Emboço

9 - Reboco

2 - Argamassa de
assentamento (da
pedra da coluna
do porão)
3 - Solo embaixo
da base de pedra
4 - Reboco
(camada mais
externa sobre a
amostra 5)

Continua...
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coesão

sujidade

observações

friável

manchas verdes,
provavelmente
mofo

duas chapadas: a mais externa aparenta ser mais porosa;
presença de pintura (no mínimo duas camadas, sendo a mais
externa branca e a mais interna rosa; presença de capim;
presença de nódulos de cal; manchas avermelhadas nas áreas de
contato com o adobe

pintura mais
interna - laranja
muito claro (10 YR
8/2)

friável; aderência
é fraca

se a pintura mais
externa não for
pintura, é sujidade
(ocre)

duas camadas de pintura (?), sendo a mais interna
branca e a mais externa ocre (ou seria sujidade?);
presença de nódulos de cal; presença de torrões de
argila; presença de nódulos de cor escura, talvez de
matéria orgânica

-

friável; a adereência
dessa camada ao
substrato não foi
vista in situ

presença de mofo

presença de nódulos de cal; presença de torrões
de argila; presença de nódulos (talvez) de matéria
orgânica de cor escura; presença de fragmento de
rocha de dimensão de 0,5 cm

pintura: laranja muito
claro (10 YR 8/2) a
rosa alaranjado
moderado (5 YR 8/4)

friável

presença de mancha de
cimento escorrido na
superfície; a pintura
está craquelada e
apresenta oxidação nas
fissuras.

Observam-se pelo menos 5 camadas de pintura: branco, branco,
branco, rosa, branco, a partir da argamassa para fora; presença
de nódulos de cal e torrões de argila; alta porosidade;
aparentemente, a camada mais interna de pintura é decorativa.

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

friável a coeso;
baixa aderência

amarelado na
pintura externa

pintura em até 3 camadas; presença de nódulos de
cal.

friável

teias de aranha e restos
de insetos mortos na
superfície de contato
com o reboco

presença de nódulos de cal, torrões de argila e
palha.

friável; a
aderência com a
rocha é fraca

presença de hidróxido
de ferro, aparentemente
produto de alteração da
biotita da argamassa

presença de nódulos de cal e torrões de argila.

da superfície
externa
(mesmo para
pinturas?)
pintura: entre
laranja muito claro
(10 YR 8/2) e
cinza rosado (5
YR 8/1)

-

...Continuação

não tem (é a de
contato com a
rocha)

a tabela utilizada é para descrever argamassas.
Para solo, devem ser usados outros critérios.
pintura rosa
alaranjado
acinzentado (10 R
8/2)

friável; aderência
fraca em relação à
amostra 5

teias de aranha

presença de nódulos de cal; a amostra 4 é a camada
mais externa da amostra 5; do substrato para fora há: 1
ou 2 camadas de pintura, 1 camada mais escura, 1 ou 2
camadas brancas, 1 camada mais rosa e 1 camada
branca.
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cor
espessura da
camada

tamanho dos
agregados
da pasta

do agregado

de areia média
(quase fina) a
grânulos, com
predomínio de areia
grossa

laranja muito claro
muito claro (10 YR
8/2), raramente cinza
(10 YR 8/2)

0,3 cm a 0,8 cm

de areia grossa a
grânulos, com
predomínio de
areia grossa

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

cinza muito claro
(N8) a laranja
muito claro (10 YR
8/2)

0,2 cm

de areia média a areia
grossa, com predomínio
de areia média; um
agregado de 1,5 mm
(raros)

laranja
acinzentado (10
YR 7/4)

cinza muito claro
(N8) a cinza
rosado (5 YR 8/1)

12 - Reboco
(externo)

0,15 cm a 0,6 cm

de areia média a
grânulos, com
predomínio de
areia média

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

cinza muito claro
(N8) a cinza claro
médio (N6)

12 - Emboço
(interno)

1,6 cm a 4 cm

de areia fina a
seixos

laranja amarelado
escuro (10 YR 6/6)

cinza muito claro
(N8)

0,1 cm a 0,7 cm

areia média a
grânulos, com
predomínio de areia
média a areia grossa

laranja muito claro
(10 YR 8/2)

cinza claro (N7) e
cinza muito claro
(N8), com
predomínio de cinza
muito claro

0,6 cm a 2,5 cm

areia média a
grânulos, com
predomínio de
areia muito grossa

7 - Reboco com
pintura, sobre
adobe
6 - Reboco da
cozinha ( mais
interno) - duas
chapadas
6 - reboco da
cozinha (mais
externo) - duas
chapadas

14 - reboco no
topo da parede,
acima do forro

15 - reboco
externo

0,5 cm a 6,0 cm

branco (N9) a laranja

muito claro (N8)

laranja muito claro
(10 YR 8/2)
entre laranja muito

16

1,1 cm a 3 cm

areia fina a grânulos,
claro (10 YR 8/2) e
com predomínio de
areia média a grossa cinza rosado (5 YR

8/1)

cinza claro (N7), cinza
muito claro (N8) e
marrom claro (5 YR
6/4), com predomínio de
cinza claro

cinza claro (N7) a
cinza muito claro
(N8) com alguns
grãos marrom claro
(5 YR 6/4)

Continua...
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da superfície
externa
(mesmo para
pinturas?)
branco (N9) a
laranja muito claro
(10 YR 8/2)

-

coesão

friável; aderência
fraca, saiu
facilmente da
parede

friável

laranja
friável; fraca
acinzentado (10
aderência em
YR 7/4) a laranja
relação ao "reboco
muito claro (10 YR
interno"
8/2)

observações

presença de fuligem presença de mais nódulos de cal do que em outras amostras e de
maiores dimensões; presença de cacos de telha; de papéis
na superfície de
parecidos com jornal; de torrões de argila; de fibras vegetais como
contato com o adobe capim; apresenta 3 camadas de pintura, de dentro para fora: rosa
do substrato
alaranjado médio, branco e branco.

fuligem entre o
substrato e a
chapada mais
interna, e na
superfície mais
externa também

coluna próximo ao local onde ficava o fogão a
lenha; 2 chapadas; presença abundante de
nódulos de cal e torrões de argila (submilimétricos
a milimétricos).

-

parece ter duas camadas de pintura.

cinza claro (N7) a
rosa alaranjado
acinzentado (10 R
8/2) e branco (N9)

friável; aderência
fraca ao emboço

"pinceladas" de tinta
e manchas coloridas.
Parece ter cimento
na superfície

presença de nódulos de cal (milimétricos a submilimétricos) e
torrões de argila; a pintura parece ser decorativa, com tons
diferentes, em 3 camadas: azul (pontual) e branca (da superfície
externa para parte mais interna.

-

friável a
incoerente;
aderência fraca ao
adobe

-

estava aplicado sobre adobe; possui entranhado,
fibras vegetais.

friável

teia de aranha e
barro que
escorreu pela
superfície

presença de nódulos de cal; possui pintura na superfície
externa, lisa, aparentando 3 camadas e, devido às
manchas coloridas, é possível que as pinturas fossem
decorativas, talvez um barrado acima do atual forro.

friável; aderência
boa

-

presença abundante de nódulos de cal; presença
de matéria orgânica (torrão de carvão mineral).

friável

presença de mofo
na superfície

presença abundante de nódulos de cal de até 0,5 cm; pelo menos
duas camadas de pintura; presença de torrões de argila; presença
de rocha incrustada na argamassa , no contato com o substrato;
presença (rara) de folhas (matéria orgânica).

pinturas nas cores
cinza rosado (5 YR
8/1) e cinza
amarelado (5 Y 7/2)
e branco (N9)

...Continuação

sujidade

rosa alaranjado
acinzentado (5 YR
7/2)

camada de pintura mais
interna rosa alaranjado
moderado (5 YR 8/4) e
mais externa cinza
rosado (5 YR 8/1)
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APÊNDICE C
QUADRO – COLETA DAS AMOSTRAS
As amostras foram coletadas em 2013.
Amostra 1
Fotografia 1

Fotografia 2

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Local da coleta da amostra 1 –
Base da coluna remanescente de pedra da
sala de jantar, onde restam traços das
pinturas decorativas parietais.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Local da coleta da amostra 1 –
Base da coluna remanescente de pedra da
sala de jantar, onde havia pinturas
decorativas.

Fotografia 3 – Amostra 1

Figura 1 – Planta pavimento superior.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: amostra coletada.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Local da coleta da amostra 1.
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Amostra 2
Fotografia 4

Fotografia 5

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 2, coletada do topo de Legenda: Detalhe do local onde a amostra
coluna de pedra que servia de apoio para os 2 foi coletada: topo de coluna de pedra que
barrotes originais de madeira, sob o piso da servia de apoio para os barrotes originais
capela
de madeira, sob o piso da capela
Fotografia 6 – Amostra 2

Figura 2 – Planta do pavimento porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: amostra coletada.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Local da coleta da amostra 2.
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Amostra 3
Fotografia 7

Fotografia 8

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 3, coletada da base de Legenda: Detalhe do local onde a amostra
terra sob o baldrame/base de pedra da 3 foi coletada: base de terra sob o
parede externa da sala de jantar.
baldrame/base de pedra da parede externa
da sala de jantar.
Fotografia 9 – Amostra 3

Figura 3 – Planta do pavimento porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: amostra coletada 3 consiste em Legenda: Local da coleta da amostra 3.
solo existente embaixo dos baldrames de
pedra que suportavam as paredes originais
externas da fachada posterior, ou seja, a
parede da sala de jantar.
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Amostras 4 e 5
Fotografia 10

Fotografia 11

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Coletadas da coluna de pedra na Legenda: Detalhe do local de onde foram
saída para a cozinha.
coletadas as amostras 4 e 5.
Fotografia 12 – Amostra 4.

Figura 13 – Amostra 5.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Revestimento da coluna na Legenda: A coluna de onde foram retiradas
posição onde antes já houve uma cozinha.
as amostras 4 e 5 foi construída em pedra.
Figura 4 – Planta do pavimento superior.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013). Legenda: Local da coleta das amostras 4 e 5.
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Amostra 6
Fotografia 14

Fotografia 15

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 6, coletada de partes Legenda: Detalhe do local onde a amostra
remanescentes de uma coluna construída em 6 foi coletada.
tijolos maciços, na antiga cozinha, no canto
em que, segundo relato oral, o fogão a lenha
estava posicionado.
Fotografia 16 – Amostra 6

Figura 5 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 6 apresenta fuligem, Legenda: Local da coleta da amostra 6.
assim como os tijolos da coluna de onde foi
retirada.
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Amostra 7
Fotografia 17

Fotografia 18

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 7, coletada do revestimento de Legenda: Detalhe do local onde a
parede construída em adobe. O revestimento amostra 7 foi coletada.
estava bastante fofo e destacava-se facilmente da
parede. No procedimento de coleta, um pedaço
grande se destacou e foi aproveitado
integralmente.
Fotografia 19 – Amostra 7.

Figura 6
superior

–

Planta

do

pavimento

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 7 resultou do destacamento Legenda: Local da coleta da amostra 7.
de boa parte do revestimento existente no
momento da coleta, daí ser maior que as outras
amostras coletadas.
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Amostra 8
Fotografia 20

Fotografia 21

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 8, coletada de partes Legenda: Detalhe do local onde a amostra
remanescentes do revestimento que forma o 8 foi coletada.
desenho de uma coluna neoclássica com
capitel, no lado esquerdo de quem olha de
frente para a casa. As linhas classicizantes
dadas pelo revestimento ajudavam a conferir
o estilo eclético da casa
Fotografia 22 – Amostra 8.

Figura 7 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 8 foi coletada à meia Legenda: Local da coleta da amostra 8.
altura da parede.
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Amostra 9
Fotografia 23

Fotografia 24

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 9, coletada de partes Legenda: Detalhe do local onde a amostra
remanescentes de uma coluna construída em 9 foi coletada.
tijolos maciços na antiga cozinha. A amostra
foi coletada a meia altura, em área onde já
faltava parte do revestimento.
Fotografia 25 – Amostra 9.

Figura 8 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 9 foi coletada à meia Legenda: Local da coleta da amostra 9.
altura da parede.
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Amostra 10
Fotografia 26

Fotografia 27

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 10, coletada de parte baixa Legenda: Detalhe do local onde a amostra
da parede de adobe remanescente da antiga 10 foi coletada.
cozinha, onde já se verificava um estufamento
da argamassa. Essa parede é a mesma de
onde foi coletada a amostra 7, do lado oposto.
Fotografia 28 – Amostra 10.

Figura 9 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 10 foi coletada de parte Legenda: Local da coleta da amostra 10..
da parede onde já se verificava um
estufamento da argamassa.
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Amostra 11
Fotografia 29

Fotografia 30

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda:
Amostra
11,
coletada
do
revestimento que cobria a parede de pedras
em que consiste o muro de arrimo do terreno
e que forma o pavimento do porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A parede de pedra acabou sendo
escondida pela parede construída em tijolos
de barro furados que foi erguida no porão.

Fotografia 31 – Amostra 11.

Figura 10 – Planta do pavimento porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra foi coletada da parte Legenda: Local da coleta da amostra 11..
superior da antiga parede do porão.
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Amostra 12
Fotografia 32

Fotografia 33

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 12, coletada do
revestimento
de
parede
externa
remanescente de adobe.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 12 foi, no entanto,
coletada de sua face interior, no topo
escondido por forro saia e camisa.

Fotografia 34 – Amostra 12.

Figura 11 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 12 foi coletada de Legenda: Local da coleta da amostra 12.
revestimento que se destacava facilmente da
parede.
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Amostra 13
Fotografia 35

Fotografia 36

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 13, coletada do topo da Legenda: Detalhe do local de onde foi
parede de adobe.
retirada a amostra 13.
Fotografia 37 – Amostra 13.

Figura 12 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 13 foi coletada de Legenda: Local da coleta da amostra 13.
revestimento que se destacava facilmente da
parede.
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Amostra 14
Fotografia 38

Fotografia 39

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 14, coletada do topo da
parede de adobe, na parte superior
escondida pelo forro saia e camisa.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Detalhe do local de onde foi
retirada a amostra 14 (a amostra 13 foi
coletada na face oposta da mesma parede).

Fotografia 40 – Amostra 13.

Figura 13 – Planta do pavimento superior

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 14 foi coletada de Legenda: Local da coleta da amostra 14.
revestimento que se destacava da parede.
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Amostra 15
Fotografia 41

Fotografia 42

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 15, coletada de parede
lateral da fachada frontal, com fechamento
construído em tijolos maciços, sobre muro de
arrimo em pedra. A seta amarela indica o
local da retirada da amostra.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 15 foi retirada da borda
de um buraco existente na parede, feito
possivelmente para a colocação de andaime.

Fotografia 43

Fotografia 44 – Amostra 15.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A continuação da parede de pedra Legenda: Local da coleta da amostra 15..
sustenta o arrimo da encosta.
Figura 14 – Planta do pavimento porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013). Legenda: Local da coleta da amostra 15.
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Amostras 16 e 17
Fotografia 45

Fotografia 46

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco
Legenda: Amostras 16 e 17, coletadas de coluna de (2013)
pedra localizada no porão.
Legenda: A seta indica de onde
foram retiradas as amostras.
Fotografias 47 e 48 – Amostras 16 e 17.

Figura 15– Planta do pavimento
porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco
Legenda: A amostra 16 é parte do revestimento, (2013)
enquanto a amostra 17 é parte da pedra da coluna. As Legenda: Local da coleta das
escalas são diferentes.
amostras 16 e 17.
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Amostras 18
Fotografias 49

Fotografia 50

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 18, coletada do revestimento de
uma das arestas de uma coluna remanescente no
porão. Essa coluna foi construída em pedra e
apresenta, aparentemente, o mesmo revestimento das
colunas e paredes construídas em tijolos maciços.

Fonte: Elizeu Marcos Franco
(2013)
Legenda: Local onde foi coletada a
amostra 18. Trata-se de outra
aresta da coluna de onde foram
coletadas as amostras 16 e 17.

Fotografia 51 – Amostra 18.

Figura 16– Planta do pavimento
porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 18

Fonte: Elizeu Marcos Franco
(2013)
Legenda: Local da coleta da
amostra 18
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Amostras 19
Fotografias 52

Fotografia 53

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: A amostra 19 é parte de um tijolo de Legenda: A amostra 19 é parte de um
adobe que está em uma pilha de tijolos tijolo de adobe
resultantes da demolição de paredes do
pavimento superior. Eles estão depositados em
uma das salas do pavimento porão, onde a
amostra foi coletada.
Fotografia 54 – Amostra 19.

Figura 17 – Planta do pavimento porão.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Amostra 19.

Fonte: Elizeu Marcos Franco (2013)
Legenda: Local onde estão depositados
os tijolos de adobe no porão.

