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Terminado o ciclo de ouro, as minas 

exauridas, exaurem-se também as 

possibilidades de afirmação dos mineiros. O 

povo desce das montanhas e espalha-se 

pelos campos, trocando as minas pelas 

gerais. No sul, o verde dos cafezais substitui 

o amarelo do ouro; no norte e no oeste, as 

boiadas ocupam os sertões. [...] Não se 

mistura, porém, com a cultura urbana antes 

estabelecida: emoldura-se apenas, 

circunscreve-a, paralisando-lhe expansões. 

[...] Na região que constitui hoje o Estado de 

Minas Gerais é indispensável distinguir as 

Minas das Gerais: os mineiros dos 

geralistas. São duas mentalidades 

absolutamente diversas, duas épocas, duas 

formações históricas diferentes, duas áreas 

geográficas. Agora, sim, aparece o 

contraste: a montanha e o campo. (Sylvio de 

Vasconcellos).1 

                                                                 
1 VASCONCELLOS, Sylvio de.  Mineiridade, ensaio da caracterização, Belo Horizonte. Imprensa Oficial, 

1960. 



 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto exemplares de fazendas surgidas desde o início da 
ocupação do território mineiro até o início do século XX e, de fazendas situadas em parte 
da região da antiga Comarca de Sabará, nos municípios da microrregião atualmente 

polarizada por Belo Horizonte. O objetivo final deste trabalho é a verificação da 
ocorrência de tipologias arquitetônicas e padrões de implantação dos edifícios nos 

terrenos e a investigação se a arquitetura rural da região em questão conformou tipologias 
arquitetônicas, principalmente para o edifício da moradia do proprietário, chamado de 
casa-sede. Quanto aos demais edifícios, busca-se verificar se eles apresentam esquemas 

reconhecíveis, configurando arranjos de implantação dos prédios no terreno que possam 
ser identificáveis e sistematizáveis. Foram propostos, inicialmente, um total de 29 

exemplares para serem analisados, sendo alguns deles excluídos por não preencherem os 
quesitos necessários aos critérios de análise estabelecidos. Para serem efetivadas as 
análises, partiu-se do conceito de tipologia, dado pelos arquitetos italianos, 

principalmente Giulio Carlo Argan e Bruno Zevi, que empreenderam questionamentos 
sobre a produção da arquitetura de caráter excepcional e popular. Foram, também, 

utilizados conceitos da contribuição antropológica de Amos Rapopport, principalmente 
para a leitura e interpretação dos conjuntos rurais. O estudo tipológico analisa os partidos 
arquitetônicos adotados, por meio do estudo das plantas de situação, dos esquemas de 

plantas das edificações isoladas e ainda das elevações. O trabalho pretende contribuir para 
ampliar a compreensão da trajetória dessa categoria de arquitetura (rural), despertando o 

questionamento da necessidade de se estabelecer formas para sua preservação.  

 

 

Palavras-chave: Fazendas. Conjuntos Rurais. Tipologias. Esquemas Compositivos. 
Arranjos arquitetônicos. Edificações. Implantação no terreno. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of this dissertation is some samples of farms which arose since the beginning 
of the occupation of the state of Minas Gerais territory until the beginning of the 20th 
Century, and of farms located in part of the old county of Sabará, in the cites of the micro 

region presently polarized by Belo Horizonte. 

The main purpose of this paper is the verification of the occurrence of architectural 

typology and patterns of implantation of the buildings on the land as well as the 
investigation if the rural architecture of the region in study conformed architectural 
typologies, especially the owner’s house, “casa-sede” the main house. As far as the 

adjoining buildings are concerned, an attempt is made to verify if they present 
recognizable schemes, configuring implantation sets of the buildings on the terrain which 

may be identifiable and systematized. At first, a total of 29 buildings were proposed for 
analysis, some of which were discarded for not meeting the requisites of established 
analysis criteria. For the analyses to be effective the concept of typology used was that 

given by the Italian authors, especially Giulio Carlo Argan and Bruno Zevi who have 
studied both types of architecture, of exceptional and popular character. Concepts of 

Amos Rapopport anthropological contribution were also used, especially for the 
interpretation of such rural architectural sets. The typological study analyzes the 
architectonic concepts adopted for the main house, the equipment, the constructive 

systems, and the economic development that ended up conforming the farms. This 
research intends to contribute to enlarge the understanding of those processes of 

production and of the development of such rural architecture, stimulating preservation of 
those types of constructions. 

 

Keywords: Farms. Rural Sets. Typology. Compositional Schemes. Architectural 
arrangements. Buildings. Buildings stands. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A origem e a evolução das chamadas fazendas remontam ao movimento português 

de exploração do território brasileiro, mais ligado ao fator econômico que ao fator 

político. O termo é proveniente do latim vulgar lusitano facenda, que significa “coisas 

que devem ser feitas, e também conjunto de bens, de haveres”. O significado comum é 

grande propriedade rural de lavoura ou de criação de gado. (FERREIRA, 1986).  

Em Minas Gerais, as fazendas ou conjuntos rurais teriam surgido desde o início 

do século XVIII, paralelamente às atividades de extração aurífera ocorrida na região e se 

caracterizam por sua complexidade arquitetônica. Apesar de sua importância para a 

consolidação da sociedade e para a economia do Estado de Minas Gerais, ainda não foram 

satisfatoriamente equacionadas as reais dimensões desses estabelecimentos rurais e de 

suas atividades rurais, assim como a sua influência nos campos das manifestações 

culturais, econômicos e sociais.  

Grande parte da bibliografia existente sobre a arquitetura rural acena para a 

suposição de que a grande maioria dos conjuntos rurais de Minas tenha se conformado 

segundo tradições culturais, principalmente em relação aos costumes da população que 

se instalou na região desde os primórdios de sua ocupação, com domínio do elemento  

português. As fazendas foram surgindo e sendo adaptadas ao longo dos séculos às 

condições locais e, eventualmente, influenciadas por contribuições diversas.   

Efetivamente, nota-se em muitos conjuntos rurais que os sistemas construtivos e 

os materiais, os programas, as soluções plásticas das casas-sede e das construções 

secundárias, bem como a implantação dos vários edifícios no terreno, tendem a se repetir 

em configurações sistematizáveis, segundo as épocas de constituição e a finalidade 

econômica.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar fazendas de parte da região 

da antiga Comarca de Sabará, denominada também Comarca do Rio das Velhas, nos 

municípios da microrregião2 polarizada por Belo Horizonte, desde o início da ocupação 

                                                                 
2 A microrregião metropolitana de Belo Horizonte compunha-se de 20 municípios em 1984/1985, época de 

realização do IPAC/MG: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Capim Branco, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, 

José de Melo, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, 

Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas, Vespasiano.  Atu almente, 

desmembraram-se os seguintes distritos, que se tornaram municípios, ampliando-se o número para 24: 

Ibirité: Mário Campos e Jardim das Rosas; Lagoa Santa: Confins e São José da Lapa. Matozinhos, Capim 
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do território mineiro até início do século XX, para verificar se ocorrem tipologias3 

arquitetônicas e padrões de implantação dos edifícios nos terrenos desses 

empreendimentos. 

 

1.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 

 

A presente pesquisa objetiva investigar se a arquitetura rural da região em questão 

conformou tipologias arquitetônicas e de implantação dos edifícios nos terrenos, 

principalmente para a edificação da moradia do proprietário, a casa-sede, e para a 

configuração do arranjo dos demais prédios no terreno, buscando verificar se estes se 

dispõem em padrões de implantação identificáveis. Pesquisou-se se essas configurações 

são sistematizáveis e passíveis de serem enquadradas em tipologias reconhecidas na 

análise da arquitetura rural nesta região de Minas Gerais.  

Por meio da análise de esquemas de plantas, da implantação do conjunto dos 

vários prédios no terreno e das fachadas, podem ser formuladas algumas questões 

específicas para a pesquisa: 

 Quais são os tipos de edifícios ou espaços que mais aparecem? 

 Quais são os edifícios ou espaços sempre presentes? 

 Esses edifícios estão presentes igualmente em todos os conjuntos? 

 Existe uma lógica na conformação dos edifícios e espaços no terreno? 

Se existe, que lógica é ou que fatores são esses? 

                                                                 

Branco e Prudente de Morais já não são considerados pertencentes à Região Metropolitana, mas ainda serão 

alvo da pesquisa, porque estavam enquadrados na microrregião em 1984, por ocasião do IPAC que serviu -

nos de referencial. Foram recentemente integrados à região metropolitana os municípios de Mateus Leme, 

Juatuba, Brumadinho e Igarapé, os quais não estão incluídos na pesquisa, porque em 1984 não faziam parte 

da microrregião. Abriu-se uma exceção para a Fazenda Minhocas, situada atualmente no município de 

Jaboticatubas, porque histórica e geograficamente ela pertenceu aos municípios de Lagoa Santa e Santa 

Luzia, e apenas recentemente passou a pertencer a Jaboticatubas, município desmembrado dos dois 

anteriores, quando a divisa passou a ser o Rio das Velhas.  
3 Por tipologia, entende-se: os tipos assemelhados tanto em termos de esquema de ordenação e articulação 

dos espaços em planta, arranjos de volumes e de fachadas cujos elementos de varanda, modenatura, acessos 

se configurem similarmente a ponto de conformarem tipos. Da mesma maneira, a implantação do s vários 

prédios-tipo ou espaços no terreno e sua relação funcional, quando criam semelhanças identificáveis, serão 

consideradas, também, tipologias. Melhor e mais completa definição será vista no Capítulo 2, TIPOLOGIA 

E ARQUITETURA: UM MARCO TEÓRICO. 
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 Quais são as forças sociais atuantes no ambiente capazes de conformar 

contextos possíveis de serem identificados (família, atividades 

individuais ou coletivas, divisão de trabalho)? 

 Os condicionantes históricos, sociais, funcionais, ambientais, culturais 

e temporais são capazes de conformar tipologias? 

 Há uma ordem dominante entre esses fatores? 

 Quais são as características arquitetônicas mais comuns das casas-sede 

(em termos de partido, agenciamento de planta, implantação de cada 

edifício no terreno, sistemas e materiais construtivos)? 

 Essas características configuram tipologias de plantas e fachadas? 

 A repetição de configurações confirma-se de maneira significativa, a 

ponto de se poderem estabelecer tipologias construtivas para o prédio 

da casa-sede? 

Pretende-se que essas questões estejam respondidas ao final deste trabalho. 

A delimitação territorial da pesquisa - regiões de extração mineral da microrregião 

de Belo Horizonte, na antiga Comarca de Sabará - justifica-se porque, nesta região, 

ocorreu grande parte das primeiras doações de sesmarias destinadas não só à mineração, 

mas à exploração de águas minerais4 e produção rural dentro da capitania. Hoje, 

polarizada pela capital do Estado, a região encontra-se submetida a um intenso processo 

de urbanização, ameaçando seus acervos históricos. Nesta região, tem ocorrido uma 

maior quantidade de parcelamentos de glebas rurais para constituição de chácaras ou de 

condomínios de médio e alto luxo.  Em todo o Estado, a região de Belo Horizonte aparece 

como competidora com as áreas reconhecidamente turísticas, detentoras de atrativos 

naturais e artificiais, tais como áreas de represas, lagos, rios, montanhas e parques, onde 

a divisão de fazendas ou de vastas áreas em pequenas chácaras tornou-se comum, bem 

como o desmembramento e até loteamento dessas propriedades. 

Quanto à delimitação temporal, escolheu-se o início da ocupação do território que 

depois conformou o Estado de Minas Gerais, o qual coincide com a época de implantação 

de uma política de maior controle de Portugal sobre sua colônia brasileira, por meio da 

                                                                 
4 No caso águas minerais significam as águas de qualquer natureza que eram desviadas para uso nas 

atividades de mineração do ouro e diamantes, conforme se depreende das cartas de sesmaria. 
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doação das primeiras sesmarias com a finalidade de povoamento do território interiorano. 

Como é difícil certificar as datas de construção dos conjuntos e, principalmente, de cada 

edifício nos conjuntos, selecionaram-se para os estudos, edifícios construídos até inícios 

do século XX, mas que apresentem nítidas características dos sistemas construtivos, de 

materiais e de formas tradicionais de se construir. A ênfase, portanto, deu-se não na 

cronologia, mas na presença dos sistemas construtivos vernaculares, isto é, de estrutura 

autônoma com vedações em pau a pique ou adobes. Foram aceitas vedações de tijolos, 

quando se verificou serem produtos de substituição pontual dos materiais originais. As 

fundações, necessariamente, deveriam mostrar sua autenticidade, sendo em pedra ou 

madeira, ou utilizando cortes dos próprios maciços do terreno, assim como, nas 

coberturas, o engradamento dos telhados deveria ser de madeira no sistema tradicional de 

tesouras ou caibro armado. O entelhamento, por ser elemento facilmente substituível, não 

foi fator condicionante nas análises, admitindo-se, portanto, variações quanto aos 

materiais da cobertura. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Exemplares reais foram analisados para se entender as conformações dos 

conjuntos rurais, não por meio da evolução histórica e hipotética dos possíveis 

condicionantes de tipologias, mas pela efetiva pesquisa de campo na área indicada.  

O marco teórico teve por base a bibliografia da história da arquitetura e da história 

da Capitania de Minas Gerais, sofrendo incursões de ordem social e mesmo antropológica 

quando necessário, abordando-se aspectos considerados relevantes e destacando-se o 

valor qualitativo do espaço físico em que se desenvolveram e se consolidaram os 

costumes que determinaram o atributo cultural dos objetos construídos. 

O trabalho sistematiza os principais aspectos pontuados na literatura a respeito de 

prédios-tipo5 e de suas composições nos terrenos, certificando-se da aplicabilidade, ou 

não, da teoria pela qual se optou.   

                                                                 
5 Por prédios-tipo entendem-se aqueles prédios existentes num conjunto rural, que se ligam claramente a 

alguma atividade ou uso: casa-sede, edifício-sede ou simplesmente sede, engenho, paiol, moinho, pocilga, 

casa de agregados, depósito, coberta, senzala, assim como se tipificam também os vários espaços 

funcionais, tais como pátios, currais, terreiros de secagem de produtos, quintais, pomares, hortas, etc. 
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As motivações para o estudo do tema da dissertação são de ordem pessoal e 

profissional. Lembranças da fase da infância numa fazenda antiga ficaram 

definitivamente na memória, além de uma grande nostalgia da perda do lugar físico e 

afetivo. Em 1984, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais – IEPHA/MG, por meio do Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Minas 

Gerais – IPAC/MG, realizou o registro de diversas fazendas na região metropolitana de 

Belo Horizonte. Embora este programa tivesse o objetivo precípuo de conhecer e 

quantificar o acervo cultural da região, foi possível perceber as perdas já então ocorridas, 

o avançado grau de degradação dos exemplares remanescentes, assim como o nível de 

descaracterizações ocorridas até então e, mais grave ainda, o risco iminente de perda de 

muitos exemplares. Essa percepção levou a uma preocupação com estas questões e, a 

partir daí, houve o início de uma coleta sistemática de notícias e informações sobre a 

arquitetura rural mineira. Viu-se que o assunto merecia maiores investigações e que 

ressentia de uma pesquisa mais efetiva e continuada. Verificou-se que no âmbito da 

pesquisa, na área de arquitetura, o tema tinha pouca repercussão e poucos produtos, 

merecendo o debruçar de pesquisadores sobre ele. Trata-se de um campo aberto à 

investigação em todas as regiões de Minas Gerais, que deve ser preenchido 

regionalmente. 

A realização desses estudos mostra-se urgente em função das transformações 

culturais e tecnológicas do País, que vêm provocando o desaparecimento de muitas 

fazendas. O futuro dos exemplares remanescentes é extremamente preocupante. Sua 

destruição representa uma enorme perda quantitativa e qualitativa para o patrimônio 

histórico-cultural mineiro, principalmente ao se constatar que tais exemplares ainda não 

se encontram plenamente estudados. O desaparecimento de exemplares da arquitetura 

rural levará, certamente, a perdas de tradições socioculturais locais e regionais.  

As obras dos pesquisadores anteriores, como aquelas do Professor Ivo Porto de 

Meneses, despertaram interesse em se verificar suas proposições e dar continuidade a seus 

estudos.  A arquiteta e professora de Arquitetura Brasileira Suzy de Mello, principalmente 

no capítulo dedicado ao assunto “Fazendas Mineiras”, no livro intitulado Barroco Mineiro 

(1985), supõe que não foi o acaso que moveu a constituição de cada uma das fazendas. 

Teria havido uma sistematização que originou a escolha dos sítios para implantação do 

conjunto e de cada um de seus elementos. Mello (1985) mostrou a repetição de certos 

elementos ou estratégias, que levaram ao surgimento de alguns conjuntos rurais bastante 
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característicos. Segundo a pesquisadora, a imposição de um planejamento da atividade 

funcional, somada às imposições das tradições e costumes sobre a implantação e a 

definição do partido dos edifícios, foram os principais fatores de sistematização e criação 

de semelhanças. Afirma, ainda, que algumas eventuais interferências de fatores aleatórios 

teriam levado a diferenciações.   

Desde o início dos trabalhos, não tivemos a pretensão de que estaríamos criando 

uma proposição original. Certamente, há certa similaridade temática com outros ensaios.   

O texto “Arquitetura rural em Minas Gerais nos séculos XVIII e inícios do XIX” (1981) 

do arquiteto professor Ivo Porto de Meneses aparece para citarmos um exemplo 

inspirador à presente proposta. Nosso trabalho distingue-se do elaborado por Meneses 

porque a pesquisa deteve-se numa região bastante delimitada, além do fato de que o 

resultado do trabalho do arquiteto foi o levantamento de elementos que se repetiam, não 

buscando identificar tipologias. 

Quanto à metodologia utilizada e aos procedimentos para investigação, buscou-se 

determinar a trajetória de conformação de parte da rede rural que se estabeleceu no solo 

mineiro, por meio de um trabalho de reconstrução histórica e de pesquisa nos inventários 

já existentes. Primeiramente, foram verificados os dois acervos disponíveis ao acesso 

público que disponibilizaram o inventário da arquitetura rural na região estudada: o 

Inventário de Proteção ao Acervo Cultural – IPAC/IEPHA/MG e os acervos da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Metodista Izabela Hendrix – IMIH, que vêm 

sendo realizados desde 1984. Ambos identificam e analisam vários conjuntos rurais na 

região de interesse. Desses acervos, foram selecionadas fazendas que tinham 

características construtivas e formais tradicionais e cuja perda de alguns edifícios não 

fosse prejudicial ao entendimento da trajetória do conjunto. Para cada um deles, foram 

analisados os levantamentos realizados e verificadas as pendências a serem completadas. 

Também foi pesquisada bibliografia escrita sobre o assunto. 

Para se atingir esse objetivo, a metodologia contemplou alguns aspectos: 

1. Levantamento de dados de caráter histórico, dentro das possibilidades e da 

existência de documentação; 

2. Levantamento de dados iconográficos; 

3. Aprofundamento na análise de aspectos teóricos.   
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Como “há grande dificuldade na busca de informações arquivísticas e cartoriais 

sobre os exemplares do século XVIII e mesmo do século XIX, uma vez que essas 

informações se dispersaram em função da fragmentação das propriedades e da 

transferência de proprietários”, (MENEZES, 1985) as datações dos exemplares foram 

pesquisadas pelo cruzamento de quatro níveis de dados: 

1. Identificação das fazendas surgidas em parte da comarca do Rio das Velhas 

nos inventários dos municípios já cadastrados pelo IPAC/IEPHA/MG; 

2. Seleção dos exemplares merecedores de estudos mais aprofundados, 

analisando, numa primeira fase, aqueles que apresentavam dados suficientes 

para dar início à pesquisa e correspondiam às exigências já descritas, quanto à 

prevalência dos sistemas construtivos vernaculares; 

3. Análise e entendimento da conformação dos conjuntos rurais e das motivações 

socioeconômicas e conjunturais que levaram a essas conformações. Nesta 

etapa, foram analisadas as características arquitetônicas e arranjos espaciais de 

cada um deles, destacando-se as características físicas do conjunto como um 

todo e dos prédios isoladamente e, finalmente, na relação de uns com os outros.  

4. Implementação sistemática do roteiro de estudos, balizado pela análise crítica 

empreendida anteriormente. 

A teorização deu-se sobre o viés da história da arquitetura brasileira e da 

antropologia cultural, principalmente tendo como referência pesquisadores como 

Rapoport (1984, 1969), Lemos (1979, 1989, 1999) e Coelho (1979), que se dedicaram ao 

estudo do sentido da arquitetura e das práticas construtivas das comunidades tradicionais. 

O objetivo da pesquisa, nessa fase, buscou analisar a existência de uma conformação de 

tipologias arquitetônicas e de implantação dos prédios no terreno. 

Sintetizando, as pesquisas foram efetuadas junto aos cadastros já citados: 

1. IEPHA/MG: inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais – 

IPAC/MG – Região Metropolitana de Belo Horizonte, 1984/1985 e processos 

e estudos para tombamentos e diagnóstico de projetos de restauração; 

2. Instituto Metodista Izabela Hendrix - IMIH: acervo bibliográfico das 

disciplinas de Arquitetura Brasileira, contando com cerca de 200 exemplares 

estudados num circuito helicoidal, partindo de Belo Horizonte, e de projetos 

de restauração da disciplina de Técnicas Retrospectivas. Limitou-se a pesquisa 
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aos exemplares da antiga Comarca de Sabará e que haviam sido pesquisados 

também pelo IPAC/MG; 

3. Instituto de Geociências Aplicadas/SECT e Arquivo Público Mineiro: foi 

pesquisado material cartográfico de diversas naturezas, principalmente os 

mapas monográficos de municípios. Encontraram-se duas séries de mapas: 

uma de 1939 e outra de 1978 a 1980. Poucos deles foram atualizados, seja na 

parte gráfica ou na parte textual.  

4. Arquivo Público Mineiro: pesquisas histórico-documentais foram realizadas, e 

também no Museu Casa Borba Gato, em alguns cartórios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Os acervos mais pesquisados foram os 

Registros de engenhos e casas de venda de aguardente, de 1836, os Registros 

de terras de 1855 a 1856, as Cartas de sesmarias e os inventários e testamentos 

dos proprietários e descendentes conhecidos. 

A pesquisa mostrou-se ainda falha e cheia de lacunas, no entanto, contribuiu para 

o levantamento da trajetória histórica de vários exemplares. De alguns destes exemplares, 

nada foi encontrado nos acervos pesquisados, mantendo-se as informações restritas 

estritamente ao levantamento de campo e notícias dos inventários anteriormente 

realizados. Em alguns casos, foi possível contar com entrevistas orais que muito 

esclareceram. Em outros, estas se misturaram a suposições e lendas, não tendo grande 

valor documental, não podendo ser negado o valor antropológico de alguns dos dados 

levantados.  

Todas as fazendas selecionadas foram vistoriadas durante os trabalhos de campo. 

Dentro das necessidades da pesquisa de campo, foram efetuados levantamentos métricos 

sumários e fotográficos suficientes ao desenvolvimento das análises. Em todos os 

exemplares, foi feito o levantamento métrico das casas-sede e conferidas as plantas já 

existentes, coletando-se as medidas de planta, além de pés direitos, alturas de baldrames 

e ponto de cobertura e beirais, quando possível. Não foram realizados levantamentos 

cadastrais rigorosos e aprofundados em seus detalhes construtivos e estéticos, uma vez 

que o objetivo foi realizar uma leitura semiótica e antropológica, mais que propriamente 

arquitetônica. Também elevações não necessitavam ser rigorosamente medidas, já que se 

desejava verificar sua relação com o terreno e com os significados do mundo 

sociocultural.  As informações retiradas dos esquemas de plantas foram importantes para 

se atentar para a composição física e a relação dos diversos ambientes entre si.  
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A composição do conjunto foi analisada a partir de croquis sumários, em função 

dos objetivos expostos anteriormente. A situação dos vários prédios nos terrenos foi 

levantada, e os anexos mais próximos às casas-sede locados. Suas características 

construtivas e produtivas foram verificadas com a finalidade de se apontar soluções às 

questões colocadas no item dos objetivos e à existência de similaridades. Nas 

interpretações, buscou-se destacar a confirmação de fatores sociais, culturais, ambientais 

e geográficos, econômicos ou político-administrativos e seu inter-relacionamento com os 

aspectos físicos das fazendas.  

Alguns critérios de análise foram desenvolvidos no sentido de clarear quais 

aspectos deveriam ser privilegiados e de que forma.  Esta fase significou a análise 

qualitativa dos dados e está exposta a seguir: 

 

1 Aspectos ligados às atividades produtivas: 

   1.1 Atividades originárias x atividades atuais; 

   1.2 Trajetória econômica: conservação e sustentabilidade dos conjuntos; 

   1.3 Prognóstico: estagnação x opções econômicas. 

2 Aspectos ligados ao arranjo dos conjuntos: 

   2.1 Análise planimétrica: 

 Tipo de implantação do conjunto de edificações no 

terreno/relação com os vários elementos do conjunto: presença de 

elemento organizador (pátio, alinhamento, casa-sede, cursos d'água, 

orientação solar, presença de anexos). 

   2.2 Análise altimétrica: 

 Presença de elementos dominantes no conjunto de 

edificações das fazendas; 

 Declividade dos terrenos imediatos. 

3 Análise da casa-sede: 

  3.1 Aspectos ligados à planimetria (planta) e à altimetria: 

- Formato de planta: 
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 Planta simples x planta composta (com puxados); 

 Evolução de planta: fases construtivas;  

 Presença e localização dos puxados; 

 Modulação da planta no bloco frontal; 

 Análise da trama oriunda do cruzamento de seções 

transversais e longitudinais. 

- Distribuição setorial das áreas e tipo de ligações entre as 

peças: 

 Número e característica dos cômodos; 

 Espaços sociais, íntimos e de serviços; 

 Forma das circulações. 

- Setorização por alas, seções ou dispersão funcional.  

- Presença de capelas ou oratórios acoplados à casa. 

3.2 Implantação e número de pavimentos, partido e volumetria. 

3.3 Aspectos ligados à estética da casa-sede: 

- Fachada Frontal: 

 Simetria x assimetria; 

 Modulações de panos; 

 Presença de varanda. 

- Fachada Posterior: 

  Simetria x assimetria; 

 Modulações de panos; 

 Presença de varanda; 

 Volumetria dos puxados. 

Os dados foram analisados e quantificados da forma mais simples possível, 

levantando-se quais deles se repetiam com frequência e que tipos configuravam. Os 

resultados foram obtidos de forma quase direta. Estes fatores foram dispostos em formato 
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de quadros para permitir uma maior visualização dos resultados. Não se trata, aqui, de 

uma abordagem estatística, que implique procedimentos de controle do universo de 

amostragem e dos parâmetros analíticos, mas simplesmente de uma quantificação 

numérica de ocorrências arquitetônicas e construtivas, isto é, uma abordagem 

eminentemente aritmética. 

A documentação gráfica-analítica dos exemplares, objeto dessa análise, carece de 

certa uniformidade da representação gráfica para as unidades cadastradas, pelo fato de 

que algumas contavam com levantamentos topográficos que nos foram cedidos pelos 

proprietários ou por profissionais que acabaram se interessando pelo tema. Outros 

exemplares, a maioria deles, receberam levantamentos sumários nos trabalhos de campo, 

entretanto foi estabelecido um nível de representação em escala e grau de detalhamento 

técnico compatível com a natureza e as necessidades do tema abordado, ou seja, 

implantação, levantamento e representação dos platôs e muros de contenção, níveis de 

pisos, cobertura, elevações e cortes. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO E ORDENAÇÃO DO TEXTO 

 

Esta Dissertação compõe-se de 1.152 páginas, nas quais se desenvolve a análise 

da arquitetura rural na microrregião metropolitana de Belo Horizonte, e investigam-se as 

tipologias arquitetônicas nos séculos XVIII e XIX, tendo a seguinte estrutura: Introdução; 

texto argumentativo composto de proposta, análises e conclusão, desenvolvido em 

catorze Seções; Considerações Finais, além de Referências Bibliográficas/Documentais 

e Glossário, parte desenvolvida em 325 páginas com 162 figuras ou conjuntos de figuras.  

A pesquisa contém, também, vinte e oito Estudos Individuais do Inventário 

Histórico-Arquitetônico, relativos às fazendas de Minas, no recorte regional escolhido, 

com os dados básicos resumidos de cada conjunto, croquis de implantação, plantas das 

casas-sede, fachadas frontal e posterior e estudo de modulação de cheios e vazios.  

Contém, ainda, o inventário completo de cada fazenda, formando Apêndices que, 

além das análises individuais, apresentam a transcrição de documentação e referências 

bibliográficas e arquivísticas/documentais, desenvolvidos em 827 páginas e 1.188 

figuras.  Além do volume do texto, configuraram-se mais dois volumes de Apêndices, 

sendo eles organizados pelos municípios existentes na Microrregião de Belo Horizonte, 
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segundo a normalização de 1984, época em que se procedeu ao IPAC/MG, conforme 

detalhado a seguir:  

Apêndices - A: Fazendas do Leitão; B: Taquaril ou Vista Alegre; C: Santa Cruz; 

D: Engenho Velho; E: Braga; F: Vista Alegre; G: Santo Antônio; H: Vereda; I: Salgada; 

J: Mato Grosso; K: Engenho Seco; L: São Sebastião; M: Saco; N: Quebra-Pratos; O: 

Jaguara; P: Porteiras; Q: Floresta; R: Alto da Alegria; S: Urubu; T: dos Borges; U: 

Goiabeiras; V: Viana; X: Cristais; W: São Vicente; Y: Boa Esperança; Z: Macuco; AA: 

São Joaquim; BB: Vargem dos Lopes e CC: Minhocas. 

  

1.4 CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

 

O Capítulo 2 apresenta os conceitos de tipologia, segundo Giulio Carlo Argan e 

teóricos anteriores a ele, e assinala-se a contraposição de seu conterrâneo Bruno Zevi, 

mostrando duas versões da questão. Neste Capítulo, são apresentados genericamente os 

critérios de aplicação e análise tipológica e aproveita-se para testá-los no quadro da 

arquitetura rural brasileira, mostrando algumas tipologias levantadas em trabalhos dos 

ensaístas de arquitetura, de alguns viajantes e de historiadores tradicionais. 

O Capítulo 3 faz uma caracterização da microrregião de Belo Horizonte, 

descrevendo-a sobre o ponto de vista de sua hidrografia, histórico, geomorfológico, 

fitogeográfico e climático, além das atividades econômicas e sua infraestrutura, na 

tentativa de relacionar o surgimento da arquitetura ao seu território.  Também neste 

terceiro Capítulo são apresentados os estudos individuais acerca do Inventário Histórico-

Arquitetônico, que destacam os 28 exemplares selecionados, por meio de fichas-resumo, 

com as informações utilizadas como referência para as análises de cada fazenda escolhida 

para os objetivos desta Dissertação.  

O Capítulo 4 aborda a arquitetura como linguagem, passível de ser lida pelos 

critérios de análise especialmente desenvolvidos para se atingir o entendimento dos 

fatores desejados, chamada de “análise qualitativa”.  Os conjuntos e o edifício da casa-

sede foram analisados por meio de poucos elementos: as plantas, volumetria e as 

elevações frontal e posterior, análise de alguns elementos tais como varandas e presença 

de capela e a locação dos diversos edifícios no terreno. Há também uma pequena 

exposição sobre a importância da agropecuária na capitania e posterior província de 
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Minas Gerais, utilizando-se de referências recentes de pesquisadores mineiros, que 

tentam aventar a hipótese de que a agricultura conviveu com a mineração desde o início 

da ocupação da capitania e criou excedentes econômicos. 

As Considerações Finais fazem a síntese das análises e relacionam a metodologia 

ao marco teórico utilizado, buscando responder às questões formuladas que foram a base 

da proposição desta Pesquisa. 

Finalmente, os Apêndices contêm os dossiês de cada uma das fazendas 

pesquisadas. Estes foram chamados de inventários, consolidando os levantamentos 

histórico-documentais, estático-construtivos e estético-críticos. Estes dossiês tinham o 

papel de concentrar toda a documentação existente e possibilitar um perfeito 

equacionamento dos valores e excepcionalidades de cada um dos exemplares de fazendas, 

permitindo proceder às análises das questões pontuadas.  

Confirma-se, portanto, a convicção de que o tema proposto para estudo é 

importante para o conhecimento da arquitetura, principalmente em Minas Gerais. Espera-

se que, após essa pequena contribuição, outros pesquisadores deem continuidade às 

investigações, abrindo outras frentes, tendo em vista a vastidão do território mineiro, e a 

grande gama de exemplares da arquitetura rural presente nas terras mineiras. As 

dificuldades salientadas são sempre desafios para os pesquisadores.  

 

1.5 ASPECTOS A SE CONSIDERAR 

 

Eventualmente, em alguns dos exemplares escolhidos, não se conseguiu 

autorização para realizar os levantamentos métricos e tirar fotografias internas. Isso não 

inviabilizou as análises totalmente, porque alguns destes exemplares já estavam 

vastamente documentados pelos inventários e trabalhos anteriores.  De alguns exemplares 

já se tinha material suficiente no próprio IEPHA ou em posse dos proprietários, o que nos 

permitiu desenvolver as necessárias análises. Trabalhos de alunos do IMIH foram usados 

eventualmente no sentido de detectar a trajetória de alguns dos conjuntos analisados e 

serviram para ilustrar o trabalho com esquemas de plantas de épocas passadas, fotografias 

e, principalmente, dados de entrevistas verbais com antigos proprietários. Essa 

informação está citada em cada uma das conclusões dos dossiês das fazendas analisadas, 
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no entanto é importante salientar as situações específicas, não só para ratificar as 

informações, mas para conferir os devidos créditos: 

1 - Fazenda do Leitão: existia projeto de restauração no IEPHA/MG. Existe um 

levantamento recente de autoria do arquiteto Gaston Oporto, contratado pela SUDECAP, 

que não foi cedido dentro do tempo pela Prefeitura de Belo Horizonte; 

2 - Fazenda Santo Antônio: na data do levantamento, o edifício estava em processo 

de restauração paralisado, não tendo íntegro o tabuado de piso. Não foi possível medir 

com precisão o edifício, porém existia projeto de restauração de autoria do escritório 

PLANA Arquitetura e equipe, de responsabilidade da arquiteta Carla Tiso. Esse projeto 

foi gentilmente cedido. Paralelamente, o IEPHA/MG desenvolvia o dossiê de 

tombamento estadual e laudo técnico sobre a intervenção de restauração efetuada em 

2002, ambos contando com a nossa participação, os quais o IEPHAMG cedeu 

institucional e profissionalmente. Foram feitas atualizações fotográficas que incluíram 

fotos dos arquitetos subcontratados Carlos Henrique Bicalho e Mariana Brandão, 

efetuadas no ano de 2001, que compuseram os levantamentos e diagnóstico que 

antecederam o projeto da PLANA Arquitetura.  

3 - Fazenda Salgada: o levantamento métrico não foi autorizado pela zeladoria no 

dia marcado para a visita, tendo sido então redesenhados dois levantamentos cadastrais 

efetuados por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Metodista Izabela 

Hendrix. Na visita, foi atualizado o levantamento fotográfico, conferindo-se com o dos 

trabalhos citados e o inventário fotográfico do IEPHA/MG, datado de 1984.  

4 - Fazenda São Sebastião: no dia da vistoria não se obteve autorização para se 

realizar medições internas, tendo sido, portanto utilizado o inventário do IEPHA/MG, de 

1984 (de minha autoria) e o processo de tombamento provisório elaborado em 1985, 

válido ainda.  Os dados utilizados foram levantados em 1984, e as fotografias atualizadas, 

o que tornou possível analisar o conjunto por meio de meus próprios croquis e da vistoria 

recente. 

5 - Fazenda das Porteiras: não foi obtida autorização para se efetuar o 

levantamento métrico. No entanto, esta fazenda foi inventariada em 1984 e teve elaborado 

um dossiê documental para certificar seu registro diante da possibilidade de sua 

ruína/demolição. Foram utilizados croquis de alunos do Instituto Metodista Izabela 

Hendrix, desenhados à régua, cuja base era os croquis realizados para o dossiê do 

IEPHA/MG (de minha autoria). A diferença em relação ao levantamento das demais 
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fazendas é a ausência de cotas métricas, embora as proporções sejam relativamente 

corretas.  

6 - Fazenda São Vicente: não houve autorização para medir o interior da 

edificação, mas o levantamento externo da casa-sede e de todo o conjunto foi executado. 

Também o levantamento fotográfico só foi feito exteriormente. Já existia inventário 

arquitetônico de 1984, realizado pela equipe do inventário do IEPHA/MG. 

7 - Fazenda São Joaquim: não foi obtida autorização para realizar medições, 

fotografar nem mesmo entrar na edificação, porém existia o inventário do IEPHA/MG, 

de 1984 e dois trabalhos acadêmicos de alunos da FAMIH, cujas plantas (dois níveis) 

foram utilizadas. 

8 - Fazenda das Minhocas: os proprietários gentilmente ofereceram os 

levantamentos já digitalizados contratados à arquiteta Janice do Nascimento (IPHAN), 

além de fotos antigas. Já existia o inventário do IEPHA/MG, de 1984, assim como dois 

trabalhos de alunos, cujas fotografias e informações compuseram o material que foi 

informativo. 

Esses detalhes são explicitados para tornar clara a contribuição de terceiros neste 

trabalho e tornar possível o correto dimensionamento do esforço próprio nesta 

Dissertação. 

Alguns exemplares já levantados tiveram suas medidas checadas e alguns, cuja 

grafia destoava muito da forma escolhida, foram redesenhados e alguns, eventualmente, 

por se tratar de documentação de época, foram escaneados diretamente de suas fontes, 

sejam trabalhos de alunos do curso de Arquitetura do IMIH, seja do IPAC/MG ou de 

processos de tombamento. Diante de todo o material existente, foram elaborados textos 

específicos sobre cada exemplar, catalogados na forma de fichas modelo-padrão a fim de 

homogeneizar as informações relativas a todos os exemplares estudados.  

Cada tópico dessa ficha está fartamente repetido na análise de cada fazenda, sendo 

desnecessária sua explanação. Essas fichas específicas conformam conjuntos de 

documentos organizados segundo a ordem alfabética de município e compõem a Seção 

3.5 do Capítulo 3 desta Dissertação. Embora chamados de fichas, algumas delas 

apresentam 80 páginas, sendo, portanto, bastante extensas, e apresentando um volume 

consistente de informação. 
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2 TIPOLOGIA E ARQUITETURA: UM MARCO TEÓRICO 

 

 

O termo tipologia significa estudo do tipo (do grego: modelo, figura). O conceito 

de tipologia surgiu com as primeiras análises dos naturalistas e mineralogistas nos séculos 

que antecederam ao Renascimento e se transferiu para outras práticas sendo, aos poucos, 

incorporado à arquitetura e às artes.  

Na história crítica da arte, tipologia significa o que é comum ou que tem uma 

função comum, o que imite numa produção formal em série, em contraste com os 

aspectos individuais. Fica implícita certa antinomia entre tipologia e invenção artística.  

O conceito de tipologia tornou-se imprescindível à arquitetura e às artes aplicadas, 

sobretudo no que se refere à forma funcional do edifício ou aos aspectos que assumem 

um valor de prevalência evidente e de continuidade. Porém, por extensão, pode-se aplicar 

o termo também à arte figurativa.  

Argan, no verbete Tipologia da Enciclopedia Universale dell' arte, (1966, vol. 

XIX, p.1-15) coloca a utilidade do conceito de tipologia como princípio de classificação 

dos fatos artísticos. Quando se tem um vasto repertório de fenômenos e há necessidade de 

reagrupá-los e ordenar por categorias ou classes, o termo é útil, funcionando por meio de 

analogias. O reagrupamento tipológico não tem a finalidade de valoração artística ou de 

definição histórica, mas opera no nível da produção. O critério tipológico não conduz a 

nenhum resultado definitivo, pois são muitos e diversos os termos nos quais se pode 

proceder à classificação - funcional, estrutural, e planimétrica, esquema formal, 

ornamentação, etc. - e também porque, formada uma classe, é sempre possível subdividi-

la posteriormente em outra classe específica, num processo contínuo, chegando ao final à 

obra de arte singular, ao único. Como método crítico, o ponto de vista tipológico não 

finaliza a análise da obra de arte, arrastando-se ao que se constitui o último nível de 

analogia com outra obra.  

O critério tipológico é aplicado para formar os repertórios. Argan (1966) 

exemplifica essa função da tipologia: "quando se acha estabelecido o tipo de edifício 

redondo, períptero da arquitetura clássica, passa-se a diferenciar o protótipo, ou a 

distinguir entre os exemplares gregos os romanos, ou a classificar por funções, época, 

estilo". Como critério de classificação assume naturalmente maior importância quanto 

mais vasta e variada for a série de fenômenos. No campo da arte aplicada, a distinção por 
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classe tipológica torna-se indispensável. Seria impossível orientar-se no campo da 

cerâmica clássica sem que se distinguisse a ânfora, a cratera, o cântaro, etc. Ou no campo 

das armas, se não se distinguir o elmo, o escudo, a cartela, etc. 

A tipologia aparece como uma condição ou uma componente concreta da própria 

produção. A configuração tradicional exige a funcionalidade, a verossimilhança, o 

reconhecimento e a adequação. A tipologia apresenta-se como componente ou fator de 

procedimento artístico ou determinante do valor estético. O valor do componente 

tipológico na arte mostra-se legítimo, mesmo que não seja uma constante.  

Quatremère de Quincy (1788), no seu dicionário Storico di Architectura, debate 

sobre o conceito de tipo, o qual representa muito mais a ideia de um elemento que deve 

servir de regra ou modelo que a imagem de uma coisa copiada ou imitada perfeitamente. 

O modelo, entendido como execução prática da arte torna-se a repetição de um objeto. O 

tipo, ao contrário, é um objeto segundo o qual se concebe a obra. Tudo é preciso no 

modelo, porém no tipo tudo é mais ou menos vago. Mas isso não significa que não se 

reconheça o tipo e seus atributos. A generalidade do tipo não pode influenciar diretamente 

sobre a invenção e qualidade estética da forma, mas estimular a gênese, o seu modo de se 

formar.  Isso não é fornecido a priori, mas é retirado de uma série de exemplares. 

O nascimento de um tipo é condicionado ao fato de existir uma série de edifícios 

que têm analogias funcionais e formais: quando o tipo se fixa na teoria e na prática 

arquitetônica, já existe em uma determinada condição histórico-cultural como resposta a 

uma exigência ideológica, religiosa ou prática. No processo de seleção da forma 

individual, para a determinação do tipo, elimina-se o caráter específico do edifício 

singular e conservam-se todos os elementos que compõem a unidade da série. O tipo 

configura-se como um esquema, por meio de um procedimento de redução de variantes 

formais a uma forma base ou esquema comum. Se o tipo é o resultado de um procedimento 

regressivo, a forma base que se encontra não pode ser entendida como mero suporte 

estrutural, mas como uma estrutura interna da forma no seu valor artístico autônomo ou 

como princípio que implica determinação formal. Há possibilidade de ulteriores variações 

e as modificações do próprio tipo se fazem necessárias.  

A tipologia relaciona-se, comumente, com o ambiente histórico já existente e com 

a simbologia das formas, podendo derivar a arquitetura do meio psicológico e das 

alegorias figurativas.    
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As já reconhecidas distinções dentro do campo da arquitetura rural brasileira serão 

utilizadas, proposta e aceita pela historiografia tradicional, verificando-se a possibilidade 

de se aplicar o critério tipológico. O estudo da arquitetura rural brasileira possibilita o 

entendimento da trajetória da colonização brasileira e o conhecimento das várias 

categorias de conjuntos surgidos pelas regiões brasileiras.  

Pode-se inferir que os próprios historiadores, na tentativa de ordenar os vários 

fatos referentes à trajetória histórica brasileira, tenham trabalhado com o critério 

tipológico, distinguindo ciclos e, dentro deles, fases, que gerassem produtos das mais 

diversas categorias - econômica, social e cultural - também, por sua vez, gerando tipos. 

Sinteticamente, a trajetória da civilização rural brasileira liga-se aos principais 

ciclos econômicos ocorridos no Brasil desde a sua ocupação pelos portugueses: o ciclo do 

pau-brasil, da cana de açúcar, do ouro, do café e mesmo do gado e da borracha. A 

economia brasileira do século XVI ao século XIX baseou-se em atividades agrárias e 

pastoris, alicerçada em três pilares mestres: o latifúndio, a monocultura e a escravidão, 

com dependência da metrópole para o transporte e a comercialização dos produtos. 

Nos séculos XVI e XVII, surgiu e difundiu-se no Nordeste o "engenho", tendo 

como produto principal a cana-de-açúcar e, como produtos secundários, a pecuária, o 

algodão e a agricultura de subsistência. Essa modalidade de conjunto rural caracteriza a 

“fase do engenho”, de meados do século XVI, ligada ao regime das capitanias 

hereditárias, ainda em caráter incipiente. Depois do primeiro Governo Geral na Bahia, o 

governo de Tomé de Souza, a “fase do engenho” assumiu caráter definitivo, expandindo-

se e tornando-se o grande empreendimento português na colônia. Os engenhos de açúcar 

ocorreram ao longo de todo o litoral, de norte a sul, desde Pernambuco, passando pelo 

recôncavo baiano, descendo pelos campos do Rio de Janeiro até o estado de São Paulo. 

Onde quer que tenham aparecido, em função da sua tipologia funcional, se tornaram 

perfeitamente reconhecíveis como uma categoria arquitetônica que gerou um tipo de 

arquitetura específica.  

Ainda no Nordeste e na Bahia, entre os séculos XVI e XIX, mantiveram-se as 

fazendas de criação de gado e cultura de fumo, separadas das plantações de cana, 

expandindo-se pelos sertões interioranos. Os rebanhos de gado, oriundos de Salvador ou 

do Recife, subiam pelo Rio São Francisco - por isso chamado rio dos currais - até a barra 

do Rio das Velhas, no território de Minas Gerais, ou então subiam para o Maranhão. Por 

meio das atividades predatórias dos paulistas ou das iniciativas jesuíticas, penetraram 



30 

também até o sul. Esse empreendimento gerou uma segunda "tipologia de arquitetura 

rural brasileira”, reconhecível em qualquer região do Brasil, com características de 

extrema rusticidade, que se mantém constante até os dias atuais e são as chamadas 

fazendas de criar ou currais, que surgiram nas regiões interioranas do Maranhão, Piauí, 

Ceará, Bahia e Minas Gerais. Essa tipologia de fazenda deriva da limitação estabelecida 

pela Ordem Régia, de 27 de dezembro de 1695, confirmada em disposições anteriores e 

que fixou a área das sesmarias a serem concedidas. Caio Prado Júnior (1965) faz a 

descrição deste tipo, levando ao entendimento de sua gênese: 

 

As instalações de uma fazenda são sumárias: currais e casas de vivenda, tudo 

de construção tosca, é quando nelas se encontra. O pessoal empregado é 

reduzido: o vaqueiro e alguns auxiliares, os fábricas. Aquele que dirige todos 

os serviços da fazenda é remunerado, com o próprio produto dela, uma quarta 

parte das crias [...] Os fábricas são em número de dois a quatro, conforme as 

proporções da fazenda; são subordinados aos vaqueiros e o auxiliam em todos 

os serviços. Às vezes são escravos, mais comumente assalariados, recebendo 

remuneração pecuniária por mês ou por ano. Estes fábricas também se ocupam 

das roças que lhes fornecem a subsistência, e que são plantadas nas  “vazantes”, 

isto é, no leito descoberto destes rios intermitentes do sertão e onde na estiagem 

se refugiam os últimos traços de umidade [...] vive o gado ali, à lei da natureza, 

pastando erva rala e as folhas coriáceas desta singular vegetação que encontra 

nas caatingas. Forragem miserável que supõe uma rusticidade excepcional, e 

não evita bois magros e musculosos que vão fornecer a pouco apetitosa carne 

que se consome na colônia. Os cuidados com o rebanho são mínimos: cura de 

feridas que produz a mosca varejeira, proteção contra as onças e morcegos, que 

abundam em todos os sertões. Nos pastos (...), não se faz mais que queimá-los 

anualmente antes das chuvas, para que, ao brotar de fresco, a vegetação forneça 

uma forragem mais tenra e viçosa. Não é hábito fazerem-se distribuições 

regulares de sal, que é fornecido pelos lambedouros. (PRADO JÚNIOR, 1965, 

p.15). 

 

 

Uma terceira tipologia de arquitetura rural surgiu na Bahia, a partir de meados do 

século XVII, quando prosperaram as "fazendas de cultivo de cacau" que, ao longo dos 

séculos, geraram importantes cidades. Estas fazendas eram verdadeiros complexos 

semiurbanos em meio a uma vasta área rural.  

Uma quarta "tipologia" ocorreu no Planalto Piratininga, interior de São Paulo. A 

"fazenda policultora, escravista e mameluca com sua casa bandeirista".  

No centro-sul, no século XVIII e séculos seguintes, surgiram fazendas que se 

diversificaram em criação de pecuária e de cultura de subsistência, além do incremento 

da cultura do algodão e gêneros agrícolas. Essa quinta "tipologia" será o objeto específico 
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de nossa análise, pois foi a que se desenvolveu na área de mineração da região escolhida. 

Sobre ela, arquitetos estudiosos mineiros têm um trabalho de pesquisa já evoluído. 

Suzy de Mello (1985) propõe uma periodização que, embora empírica, sistematiza 

o entendimento desta categoria de fazenda, a qual a autora analisa segundo uma evolução 

cronológica, estabelecendo três fases na arquitetura rural mineira, em função das análises 

da ocupação. 

Mello (1985) optou pela abordagem cronológica, mas poderia ter desenvolvido 

análises sobre inúmeras outras questões, tais como volumetria, formas das plantas, etc. 

No caso, seu interesse não era de conseguir uma forma base genérica, um tipo que servisse 

ao geral dos conjuntos da região. Ainda da época das atividades de mineração, chama de 

primeira fase aquela dos estabelecimentos rudimentares, que seriam ranchos precários, 

cobertos com fibras vegetais, de caráter transitório e rudimentar, dos quais nada restou., 

No sistema usual dos paulistas, estes ranchos feitos de taipa de pilão tinham reduzida 

escala e uma produção limitada de cachaça, fubá, farinha e mandioca, suficiente para 

alimentar os mineradores, provendo-lhes o beiju de tapioca para o almoço e a farofa ou 

pirão, para o escaldado de peixe ou de carne e também o feijão. 

Ainda em um período de prevalência das atividades minerais, surgiram atividades 

de subsistência em reduzidas propriedades, situadas muito próximas às áreas de 

mineração, não chegando a ter maior importância. Nessa segunda fase, a estudiosa 

identifica a persistência de soluções de planta e fachada que indicariam certa influência 

da casa bandeirista, havendo, porém, uma adequação das construções aos locais, pela 

substituição do sistema construtivo.  

Lemos (1999), discordando da filiação desta tipologia proposta por Mello, 

justifica: 

Pelo Brasil todo, sobretudo em Minas Gerais do século XVIII, surgiram vários 

exemplares rurais com frontispícios semelhantes aos das casas bandeiristas, 

que chegaram a sugerir a influência paulista naquela arquitetura. Acreditamos 

sejam exemplares de procedência lusitana, simplesmente transportados para o 

Brasil. Suas plantas e técnicas construtivas nada têm a ver com as casas rurais 

bandeiristas vindas do século XVII. A tradição dessa arquitetura popular rural 

portuguesa semelhante à bandeirista entrou no território de São Paulo, no início 

do século XIX, por via de presença de migrantes mineiros. (LEMOS, 1999, p. 

203). 

 

As fazendas maiores, evoluindo para uma terceira fase, surgiram em meados dos 

setecentos, quando a produção aurífera já dava sinais de esgotamento. Essas fazendas não 
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tiveram um claro plano regulador nas plantas, mas intui-se certo agenciamento interno, 

tanto nas edificações térreas quanto nas assobradadas, "uma tendência nacional" 

(MELLO, 1985). As salas de receber ficam na zona frontal, as alcovas na região 

intermediária, enquanto o estar familiar e os serviços ficam nos fundos. As casas-sede 

tornaram-se sobrados semelhantes aos urbanos, numa transposição clara da linguagem 

básica da arquitetura das vilas. As varandas fronteiras persistiram que, em função do 

aumento das dimensões transversais dos edifícios, se tornaram mais alongadas, como uma 

possibilidade de separação entre social e íntimo. A capela e o quarto de hóspedes foram 

mantidas, dando diretamente para a varanda, numa distinção entre as áreas sociais e 

íntimas.  

A estudiosa não distingue uma quarta fase, mas insinua que houve “soluções 

assobradadas com renque de janelas abrindo-se no pavimento superior, ao gosto da 

arquitetura urbana” (MELLO, 1985, p. 225), correspondente ao tipo de construção que 

era mais familiar ao minerador urbano. 

Quanto à implantação, a grande maioria aproveita o declive do terreno para 

instalação de porões. Quanto ao partido, verifica-se uma tendência a adotar a forma 

quadrada, a retangular ou a forma de ‘L’, principalmente o invertido, partindo-se de um 

núcleo original aproximadamente quadrado, que ampliado, atinge a forma final de ‘L’. 

Os demais componentes de funções técnicas e complementares são a senzala, o paiol, 

moinhos trituradores, engenho de serra, telheiros, currais, terreiros, pátio secundário ou 

de serviços, portões ou entrada de cavaleiros. A cana de açúcar, milho, feijão eram 

cultivados; com menor frequência, o trigo para a farinha, algodão, mamona e o coco 

macaúba do qual se extraía o azeite. 

Ainda no centro-sul, nas regiões do Vale do Paraíba, oeste paulista e sul mineiro, 

desenvolveu-se o cultivo do café, que chegou ao apogeu nos fins do século XIX e 

princípios do XX, gerando a tipologia das “fazendas de café”.  

No campo da arquitetura e do urbanismo, a questão da tipologia tem sido objeto 

de reflexões desde os filósofos da Antiguidade aos críticos da época moderna, passando 

pelos tratadistas da Renascença e pelos estudiosos do século XIX. O questionamento 

maior resume-se em algumas questões: existem pressupostos de validade universal? De 

onde eles procederiam? Originam-se de monumentos do passado?  Zevi (1969, p. 183) 

acredita que o ensino acadêmico reflete um equívoco, pois busca “regras para a arte e 

instrumentos para interpretar a evolução arquitetônica”. Muitas teorias buscam o 
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condicionamento urbanístico ou paisagístico dos edifícios, pesquisado por meio da 

paternidade arquitetônica e da presença de um extenso repertório de edifícios anônimos, 

conformado pelos fatores econômicos e os dados técnicos. Dessa maneira, essas teorias 

conceituam arquitetura como atividade suprapessoal, que atua segundo rígidos esquemas 

derivados da ''tipologia''. Por outro lado, um setor da historiografia empenhou-se em criar 

o culto da arquitetura sem arquitetos e encontra adesões dos partidários da construção 

chamada “menor”, “rural”, “indígena”, “espontânea”. 

Suzy de Mello (1985) entende que embora a arquitetura rural tenha atravessado 

muitas épocas, manteve-se estável quanto aos fatores que a caracterizam desde a sua fase 

inicial. O conhecimento dessa arquitetura levar-nos-ia à identificação de motivações 

construtivas, à leitura da persistência de tradições.  

Carlos Lemos (1989, p. 25) remontando mais ainda ao passado, pensa que ela se 

origina da arquitetura vernacular portuguesa, tendo se adaptado às condições locais e 

ainda aos critérios de cada proprietário e à disponibilidade de mão de obra e materiais, 

conformando as definições de tipologia propostas por Argan e Quatremère de Quincy. O 

conceito de tipologia explica-nos um pouco a questão da transposição de modelos de 

casas rurais portuguesas para o Brasil, que tem sido objeto de controvérsias por parte dos 

estudiosos do tema.  

Para Lemos (1989, p. 13), a arquitetura residencial brasileira, de um modo geral, 

seria oriunda da casa lusitana, com adaptações às técnicas locais e aos materiais 

disponíveis em cada região. As condições socioeconômicas e o clima determinaram 

plantas, agenciamentos e partidos arquitetônicos. No norte do País e em Minas Gerais 

surgiu uma grande quantidade de exemplares, que seriam “verdadeiras réplicas de casas 

lusitanas”. 

A pesquisadora Suzy de Melo duvidava da influência de engenheiros militares, 

frades das ordens primeira e de mestres estrangeiros na arquitetura mineira, sequer nas 

construções religiosas. Na arquitetura residencial, as influências teriam se dado por 

tradição, porque havia muitos portugueses no território das minas. Na arquitetura rural, o 

mesmo teria ocorrido, pois “vindos principalmente da Estremadura, das Beiras e do norte, 

refizeram sua arquitetura vernacular sem os modismos da corte ou as interferências 

oficiais”. (MELLO, 1985, p. 246).  
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A divergência entre esses autores demonstra-se pelo fato de que a arquitetura 

brasileira e, mais especificamente, a mineira, não utilizou mestres ou arquitetos eruditos, 

embora possivelmente tenha contado com bons carpinteiros e canteiros que se 

transportaram para se beneficiar da mineração e acharam serviço farto em suas profissões 

de origem.  

A propósito dos problemas historiográficos, Zevi (1969) entende que se criou o 

mito de uma arquitetura teórica, de uma forma baseada em princípios de composição a 

priori, que é o que pretende a investigação acadêmica. A historiografia baseada na 

tipologia é considerada um equívoco que se apresenta sob diversos aspectos: o 

construtivo, o funcional e o figurativo, geralmente uns ligados aos outros. Para ele, a 

tipologia construtiva liga-se à história dos sistemas e materiais construtivos, tendo o 

defeito de abstrair a técnica estrutural do fato arquitetônico. A tipologia funcional é a mais 

exercida e utilizada nas explicações teóricas. De certa maneira, pode-se pensar que a 

arquitetura rural privilegia-se dela, por estar extremamente ligada às questões funcionais 

e, também, por não contar com a presença de “arquitetos”, quando muito de mestres 

construtores, cuja experiência se devia ao saber fazer.   

Zevi (1969), um defensor da arte e arquitetura modernas, não admitiu, num 

primeiro momento, a existência de uma arquitetura leiga de qualidade. Para ele, os 

edifícios são documentos sociológicos, comprovando que a arte é antitipológica: ainda 

que um arquiteto assimile um ''esquema'' preexistente, elabora-o segundo sua 

interpretação pessoal. Os edifícios devem responder não só às exigências mecânicas e 

práticas, mas também às sociais e psicológicas, segundo ele.  

Ao longo dos anos 1960 e 1970, produziu-se um fenômeno novo no mundo da 

arquitetura: seus críticos e historiógrafos passaram a aceitar o relativismo cultural e 

antropológico, entendendo que nem todas as sociedades podem ser medidas segundo os 

mesmos padrões culturais e de desenvolvimento, aceitando a pluralidade e a diversidade 

cultural e, admitiram que a arquitetura também apresentasse soluções alternativas aos 

critérios culturais, econômicos, tecnológicos, urbanos e de projetos. Mais experimentais, 

audaciosas, versáteis e adequadas a cada contexto social, essas soluções não impõem 

modelos, mas os retiram de cada lugar ou são geradas por uma consciência antropológica, 

reconstituindo-se uma tendência ao humanismo e ao interesse pelo indivíduo comum. 

Autores como Lévi Strauss, Marvin Harris e outros defendem a diversidade de lógicas 

culturais (apud MONTANER, 1993). 
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A arquitetura e a cidade têm permanecido sempre submetidas ao homem e 

integradas ao entorno.  Esse sentido comum e de organicidade na relação entre os homens 

e o meio foi rompido pela pretensão racionalista modernista de criar novas cidades. Ainda 

nos anos 1950, vanguardas artísticas abriram tendências que propunham uma arquitetura 

participativa. Parte desses movimentos defendia uma arquitetura sem arquitetos, 

propondo a criação de um ambiente urbano como obra de arte coletiva, síntese criativa de 

todas as atividades humanas. Manifestos faziam claras referências à possibilidade de 

esgotamento dos recursos naturais, das fontes de energia e de matérias-primas e 

propunham uma substituição do modelo do culto ao crescimento econômico por outros 

mais humanistas e equilibrados com a natureza. Aos poucos, instalou-se a busca de 

métodos relacionados à economia de meios, aprendendo com o sentido comum e com as 

sociedades pobres. Esses fatos influenciariam decisivamente a crítica arquitetônica. 

Bernard Rudofsky (apud MONTANER, 1987) demonstrou com fotografias que a 

arquitetura dos arquitetos é incapaz de produzir a beleza no sentido comum, adequação e 

capacidade de permanência, como faziam as arquiteturas populares em suas diversidades 

culturais. 

Amos Rapoport (1984, p.26) propôs que as funções da casa não seriam somente 

as de abrigo e moradia de pessoas e de atividades e proteção de posses. Por meio das 

construções, o homem consegue também reforçar sua identidade social: estabelecer um 

lugar é criar uma área segura e humanizada num mundo profano e perigoso, além de 

indicar status do morador. Para este pesquisador, os fatores socioculturais são mais 

importantes que o clima, a tecnologia, os materiais e a economia.  A interação desses 

fatores explica-se na forma. As habitações são instituições e não objetos materiais ou 

estruturas, mas basicamente fenômenos culturais. Os edifícios são maneiras de codificar 

esquemas e os lugares sob a forma física, que resultam de escolhas feitas entre as 

alternativas possíveis, que refletem a cultura de cada povo. Esta se expressa no caráter 

das escolhas das coisas mais comuns, na maneira de as pessoas interagirem e de dar forma 

aos seus ambientes, estruturando-os, diferenciando o espaço como eles interpretam ou 

entendem os aspectos sociais. Assim, o homem dá sentido ao mundo. A arquitetura tem 

sido expressão de um impulso ligado à tradição popular, às edificações primitivas ou 

vernáculas. O sentido de “cultura” utilizado e adotado por Rapoport refere-se a um grupo 

de pessoas que tem um conjunto de valores e crenças e uma visão de mundo que constitui 

um ideal. A cultura vê os ambientes como normativos e significativos para o grupo, 
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criando uma maneira de viver que tipifica este grupo, um sistema de símbolos, 

significados e esquemas cognitivos. É um conjunto de estratégias adaptativas, 

relacionadas à ecologia e aos recursos que um grupo cria para sobreviver. As regras levam 

a escolhas sistemáticas e consistentes, que acabam por concretizar imagens ideais que 

representam as relações entre o espaço físico e social, conceitual e outros tipos de espaços.  

As construções são um sistema visível de ordenação dos ambientes. 

 Um processo básico da mente humana é dar significado ao mundo. O homem, ao 

ver o mundo como caótico e desordenado, passou a ordená-lo, organizando-o 

primeiramente por meio de seus pensamentos: o espaço, o tempo, a atividade, os papéis 

e os comportamentos.  A ordem seria pensada antes de ser construída. 

O meio ambiente construído representa a expressão física dos sistemas e esquemas 

de ordenação. Para a maioria dos povos tradicionais, os meios ambientes construídos são 

humanizados, tentam aproximar-se mais intimamente do esquema ideal.  “As edificações 

são metáforas de situações sociais, contextos e esquemas". (RAPOPORT, 1984, p.33). 

Quanto maior for a redundância de informações, mais fácil tornar-se-á o comportamento 

social, a congruência entre a atividade e a forma física, e mais fácil será conseguir o 

comportamento apropriado de todas as pessoas pertencentes ao grupo e, possivelmente, 

até os de fora dele.   

Assim, a arquitetura torna visíveis as distinções entre lugares, comunica 

informação sobre meios de ordenação da sociedade, comunica preferências, hierarquias, 

estilos de vida e outras coisas. A arquitetura torna-se intrinsecamente identificada com os 

grupos, culturas e estilo de vida. “A expressão física de diferenciação é um útil meio 

mnemônico que lembra às pessoas muitas coisas importantes, inclusive o 

comportamento”. (RAPOPORT, 1984, p. 40).  

O homem tem a tendência de criar ambientes congruentes com a cultura, 

compatíveis com a estrutura da família, com o estilo de vida, a hierarquia ou falta de 

hierarquia, etc. Os ambientes congruentes tendem a envolver os usuários em sua criação, 

quer diretamente (construindo-os) ou conceitualmente (compartilhando esquemas).  

Quando o meio ambiente é adaptado às pessoas, o ajuste, como também o esforço, é 

menor. Quando as pessoas têm de se adaptar ao meio ambiente, o esforço é maior. Para 

Rapoport, a diferenciação entre edificações e povoados é apenas questão de escala. 
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Essas teorias, cada vez mais reforçadas pelas pesquisas aplicadas à arquitetura, 

dão nova força à ideia de tipologia e sua validade. O tipo surge exatamente das adaptações 

do homem aos condicionantes físicos e psicológicos que seu grupo sofre ao longo do 

tempo e, principalmente, de sua capacidade de resposta a esses fatores. 

O homem diferencia espaço de lugar, por meio de diversas ações.  Ele descreve 

lugares pela linguagem, assim como faz lugares por meio da construção. As significações 

social e conceitual configuram domínios.  

A arquitetura sendo o resultado de fatores socioculturais, qualquer construção que 

muda deliberadamente o ambiente físico de acordo com algum esquema deve ser 

considerada arquitetura. Para dar significado ao mundo e humanizá-lo, as pessoas 

constroem o ambiente, impondo-lhe uma ordem cognitiva por meio da classificação, 

nominação e diferenciação.  

O meio ambiente é uma série de relações entre coisas, pessoas e, estas, entre si. O 

meio ambiente não é uma reunião dessas coisas ao acaso e nem é exclusivamente espacial. 

As organizações são expressões físicas de domínio. O espaço organizado adquire 

propriedades comunicativas e o significado é materializado por sinais. Nos casos 

tradicionais, o significado coincide com a organização do espaço, mas pode também 

representar um sistema de símbolos não coincidentes, indicando uma posição social 

diferenciada, distinguindo, então, identidades sociais. O significado é tanto mais claro 

quanto mais repetitivo ou congruente for; ajuda a comunicação social.  As pessoas e 

ambientes comunicam-se por meio dos significados. Se elas percebem os significados, 

comportam-se adequadamente e estabelecem contextos sociais. As mensagens do 

ambiente, quando compreendidas e percebidas, tornam os comportamentos adequados. 

(RAPOPORT, 1984, p. 33).  

Rapoport contribui significativamente para o entendimento e significado 

antropológico do "tipo". Ele garante a aderência do ambiente físico aos seus significados. 

Ao longo do tempo, nas comunidades tradicionais, o tipo passa de geração a geração, não 

só devido à vivência real no espaço que fica impresso na mente e nos costumes, mas 

também porque os elementos do ambiente já estão repletos de significados que definem 

domínios, hierarquias, papéis e comportamentos, somente quebrados quando estes 

deixam de ser valores para tal sociedade. 
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Pode-se dizer, portanto, que o conceito de tipologia é extremamente útil como 

critério de análise para a arquitetura rural, exatamente pelo caráter popular, leigo, rústico, 

anônimo e imensamente funcional, resultado de fatores socioculturais. 
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3 A MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

 

Embora haja lacunas no conhecimento da trajetória histórica da microrregião 

metropolitana e dos municípios que a compõem, sabe-se que a ocupação da região é 

antiga, que teve implicações específicas no seu posterior desenvolvimento e que o início 

e a efetivação do povoamento ligam-se às expedições auríferas6. Apesar disso, a atividade 

agropastoril teve peso na área em que mais se desenvolveu a mineração7.  

A região é cortada pelas bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba. Foi rota de tropas 

que as cruzaram em várias direções, formando o Caminho Geral do Sertão. Os caminhos 

fluviais e terrestres no período setecentista e oitocentista foram importantes para o 

povoamento e o desenvolvimento da economia de Minas Gerais. A área norte da Comarca 

do Rio das Velhas ligou-se mais à agropecuária em função do sertão do São Francisco, 

enquanto o sul notabilizou-se pela produção mineral. A região estudada destacou-se por 

suas atividades agropecuárias associadas ao abastecimento de núcleos urbanos da porção 

central de Minas Gerais, especialmente Sabará. (MARTINS E VIVEIROS, 2003).  

 Certa especialização do trabalho e das atividades econômicas dominantes por 

áreas dentro da região estabeleceu-se, fruto das próprias características físicas e das 

peculiaridades de ocupação.8 Neste ambiente, inserem-se as fazendas estudadas que 

assumem peculiaridades segundo, principalmente, sua região de localização. 

 

 

 

                                                                 
6 Trata-se de um artigo do José Newton Coelho de Meneses, intitulado “Além do ouro: para compreender 

a economia agropastoril mineira do período colonial”, pp. 41-63, Revista Cronos da Faculdade de Ciências 

Humanas de Pedro Leopoldo, v. 2, n. 2, 2000.  
7 A articulação entre a mineração e as atividades agropastoris e comerciais tem sido a tônica de mu itas 

conclusões a que têm chegado os estudiosos atuais da trajetória econômica. Quanto mais se pesquisa, “se 

verifica a diversidade da economia mineira desde os primórdios da colonização do território” (MENESES, 

2000, p. 49). Em Minas Gerais, alguns estudos estão demonstrando a diversidade da economia, desde os 

tempos do auge da mineração, prolongando-se por todo o século XIX, em um período em que a Capitania 

(e depois a Província) não estava envolvida em uma produção mineral exportadora. 
8  “Qualquer análise da sociedade mineira colonial que não considerar a atividade agropastoril na sua 

dimensão e dinâmica, por certo dará como produto uma visão distorcida da realidade histórica ” 

(GUIMARÃES e REIS, 1987, p. 85). Carlos Magno Guimarães e Liana Reis (1986) afirmam a importância 

da produção agrícola desde o início da colonização, com um caráter mercantil e escravista, permitindo e 

garantindo a montagem da atividade mineradora, tornando-se, com a decadência desta, a alternativa 

econômica adotada na região.  
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3.1 ASPECTOS CARACTERIZADORES DA REGIÃO 

Para análise dos fatores caracterizadores, a microrregião metropolitana de Belo 

Horizonte pode ser dividida em quatro subseções, obedecendo ao referencial dos pontos 

cardiais. Cada uma dessas quatro áreas apresenta características geomorfológicas 

semelhantes, o que de certa maneira condicionou o desenvolvimento e evolução de cada 

uma. Embora a origem do povoamento tenha sido praticamente a mesma, a evolução 

mostrou-se não só diferenciada nos quatro quadrantes, em função da situação e das 

relações de vizinhança, mas principalmente em função do relevo e da presença maior ou 

menor de terras agricultáveis ou minerárias.   

Ao norte, além da área hoje ocupada por parte do próprio município de Belo 

Horizonte, a partir do centro, incluem-se os municípios de Vespasiano, Lagoa Santa, São 

José da Lapa e Confins, a maior parte de Ribeirão das Neves e de Santa Luzia, metade de 

Taquaraçu de Minas, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.  

Estes três últimos já não são considerados pertencentes à Região Metropolitana, mas 

ainda serão alvo da pesquisa, porque estavam enquadrados na microrregião no ano de 

1984 quando foi realizado o IPAC que serviu-nos de referencial.   

A leste, se inscrevem os municípios de Sabará, Caeté, Raposos, pequena parte de 

Santa Luzia, Nova Lima e Rio Acima e cerca de metade de Taquaraçu de Minas.  

A oeste de Belo Horizonte, se situam os municípios de Esmeraldas, Contagem e 

Betim, parte de Ribeirão das Neves e de Ibirité, assim como os recém-integrados 

municípios de Mateus Leme, Juatuba e Igarapé que não estão incluídos na pesquisa 

porque no ano de 1984 não faziam parte da microrregião.   

Ao sul, se situa a maior parte de Nova Lima, Rio Acima e Ibirité (e seus 

desmembramentos recentes: Sarzedo e Mário Campos), além de Brumadinho, que antes 

não compunha a região e não está contemplado neste trabalho, embora tenha grande 

número de importantes fazendas. 

Assim, essas quatro grandes divisões da região serão analisadas, excluindo-se as 

recentes integrações que, no entanto, assemelham-se aos demais na sua área específica 

em termos de relevo, enquadramento de bacia hidrográfica, clima, dentre outros fatores. 

Será acrescida dos municípios que deixaram de compô-la, mas que dela faziam parte em 

1984. 
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Figura 1 - INSERÇÃO DE BELO HORIZONTE NAS MICRORREGIÕES DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 
Figura 2 - ATUAL MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 
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Figura 3 - A MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE EM 1984 

 

 

3.2 O POVOAMENTO E A OCUPAÇÃO DA MICRORREGIÃO 

 

Em fins do século XVII, Minas Gerais constituía a principal atração para 

bandeirantes e aventureiros que desbravavam os sertões brasileiros. Localizada na porção 

central do Estado, a Região Metropolitana de Belo Horizonte caracterizou-se 

especialmente pelo desenvolvimento de atividades de abastecimento e agropecuária, além 

da mineração. Seu povoamento iniciou-se no final do século XVII e nos primórdios do 

século XVIII, quando aí se instalaram famílias de sertanistas e mineradores do ouro: José 

Rodrigues Betim, em Betim; sargento-mor Leonardo Nardes e os paulistas Antônio e João 

Leme Guerra, em Caeté; o paulista Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, em Nova 

Lima; Pedro de Morais Raposo e sua família, às margens do rio das Velhas na região de 

Raposos; sargento-mor Domingos de Moura Migueis, no ''Estreito do Capão Grosso'' 

(depois Santa Quitéria), dentre outros. A região de Sabará, às margens do Rio das Velhas, 

foi rapidamente povoada por paulistas como Borba Gato, Dom Rodrigo de Menezes 

Castelo Branco, Bartolomeu Bueno e seus primos e, mais tarde, os futuros genros João 
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Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues Prado.  

Os sobrenomes desses desbravadores, muitas vezes, deram origem à denominação 

dos locais. Outras vezes, foram os nomes de características ou marcos do relevo, um posto 

fiscal ou de registro, nomes das fazendas que surgiam, como a do Cercado e a das 

Abóboras. A notícia da presença de ouro propagou-se rapidamente, dando origem a 

prósperas aglomerações humanas.  

Vários pesquisadores colocam a supremacia da ocupação do território mineiro 

pela região norte, entre os quais Prado Júnior (1965): “o território norte de Minas, 

assemelhando-se em quase tudo aos da Bahia e sul do Maranhão e Piauí, exceto por um 

índice maior de umidade, proporcionou a subida dos currais de gado para as cabeceiras 

do Rio São Francisco, durante o século XVII, chegando a atingir a confluência com seu 

afluente, o Rio das Velhas. Surgiu aí o arraial da Barra do Rio das Velhas, atual Barra do 

Guaicuí e vários outros neste intercurso" (PRADO JÚNIOR, 1965, p.15). O gado, vindo 

da Bahia, abastecia a região mineradora nos primeiros tempos até 1703, “quando se 

verifica a implantação do Regimento das Minas, quando então todo o gado passou a entrar 

por São Paulo” (PRADO JÚNIOR, 1965, p.190). 

Povoaram-se rapidamente os territórios das futuras Comarcas do Ouro Preto, do 

Rio das Velhas, do Rio das Mortes e do Serro Frio (e da Demarcação Diamantina, parte 

da última). A área, situada a leste de Belo Horizonte, foi também ocupada nos primórdios 

da exploração aurífera e teve como principais núcleos dois antigos arraiais, 

respectivamente elevados à categoria de vila: Vila de Nossa Senhora da Conceição do 

Sabará e Vila Nova da Rainha, atual cidade de Caeté, nos anos de 1711 e 1714, 

respectivamente. Esta última, em 1708, tornou-se palco de vários incidentes envolvendo 

paulistas e portugueses que disputavam a posse das minas, culminando no episódio 

conhecido como Guerra dos Emboabas, que resultou na criação das capitanias de São 

Paulo e Minas.   

Na área oeste da microrregião, o povoamento deu-se a partir da distribuição de 

sesmarias, por volta de 1720, junto à Passagem do Pitangui.  As terras da região do 

Paraopeba foram, aos poucos, invadidas e ocupadas por sesmeiros que desenvolveram 

suas propriedades e criaram seus patrimônios, nascendo os arraiais. À margem do 

caminho que ligava Sabará a Pitangui surgiram as Vilas de Santa Quitéria, a de São 

Gonçalo do Amarante da Contagem das Abóboras e a Capela Nova de Betim, dentre 

outras. Em meados do século XVIII, a decadência da mineração do ouro e a escassez de 
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alimentos fizeram surgir inúmeras fazendas no vale do Rio Paraopeba, dada a sua 

proximidade com a região das minas. 

O povoamento da área sul da região metropolitana liga-se também às expedições 

auríferas. A primeira denominação dada à região foi de Campos de Congonhas, uma vez 

que se designava por ''Congonhas'' toda a região compreendida entre a serra da Borda e o 

Itatiaia. Com a expansão das faisqueiras, o local passou a ser conhecido pelo nome 

Congonhas das Minas de Ouro, abrigando a população que trabalhava nas minas de Bela 

Fama, Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, Faria Garcês, Batista, Morro Velho e 

outras.   

O início do povoamento da área norte de Belo Horizonte deu-se muito 

precocemente, quando os remanescentes das bandeiras de Fernão Dias e de Dom Rodrigo 

de Castelo Branco chegaram à região. Também nesta área ocorreu a desavença entre 

Borba Gato e Dom Rodrigo de Castelo Branco, resultando no assassinato do fidalgo. Após 

a morte do bandeirante, seus companheiros dispersos procuraram apossar-se de terras na 

área, anteriormente habitada por índios Cataguás. A povoação de Sumidouro teria sido 

um dos acampamentos do bandeirante Fernão Dias, marcado pelo episódio da morte do 

próprio filho, José Dias. Depois disso, a bandeira perdeu vários de seus componentes, 

alguns dos quais ficaram nas imediações. As terras foram divididas e distribuídas na 

forma de sesmarias. Vários povoados surgiram dessas bandeiras e entradas paulistas e 

alguns foram desenvolvendo-se aos poucos, passando a exercer o papel de empório 

comercial para as zonas do Serro e de Paracatu. Havia um forte fluxo comercial em 

direção ao caminho da Bahia.  

A região integrava essa vasta rede de caminhos, formando-se, nela, fazendas onde 

se plantavam roças e se criava gado. No alto Rio das Velhas floresceram ricos depósitos 

de ouro, dando origem a núcleos urbanos como a já citada Vila de Sabará, partindo daí os 

caminhos para o sertão. Surgiu o Arraial do Bom Retiro, em 1797, a futura Santa Luzia, 

que logo se transformou em distrito da Vila de Sabará. O caminho da Bahia ligava o porto 

de Salvador ao empório comercial da Vila de Sabará, muito antes da abertura dos 

caminhos novo e velho. O eixo do Rio das Velhas foi o local de encontro dos criadores 

de gado nos currais do Rio São Francisco, que se deslocavam para sul, e os mineradores 

paulistas, que rumavam ao norte à procura de ouro. A construção das primeiras capelas, 

dedicadas a oragos diversos, em cada lugar, fez com que se desenvolvessem, ao seu redor, 

os arraiais. As rotas comerciais, tanto terrestres como fluviais, tendo o rio das Velhas 
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como seu principal eixo, criaram um dinâmico comércio, que fez progredir vários desses 

arraiais. 

Grande parte do território pertencia à Comarca do Rio das Velhas, sediada na 

antiga Vila de Nossa Senhora da Conceição do Sabarabuçu, fundada em 1714: 

 

Os núcleos urbanos formados nessa porção do território mineiro sob a 

influência de Sabará, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, têm suas origens 

diretamente ligadas à agropecuária e ao comércio. Esse é o caso da atual cidade 

de Santa Luzia, entreposto importante nas rotas que levavam ao norte mineiro 

e à Bahia, bem como nas rotas que buscavam as terras altas e frias do Serro e 

da Demarcação Diamantina. (...) Também lugares menores, situados nos 

domínios cársticos de Lagoa Santa.  (MARTINS e VIVEIROS, 2003, p.111). 

 

Toda a região carstica, incluindo Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, 

Prudente de Morais e parte de Sete Lagoas, onde a extração de ouro teve fôlego curto, foi 

ponto de pouso de bandeirantes e tropeiros. A produção de alimentos e a criação de gado, 

orientada para o mercado regional do centro de Minas, especialmente Sabará, 

promoveram a ocupação duradoura da área, o enriquecimento de grandes proprietários de 

terras e escravos e a multiplicação de sitiantes e pequenos fazendeiros.  

Em 1847, o território de Santa Luzia foi desmembrado do território de Sabará, 

sendo a antiga povoação alçada à condição de cidade em 1858. Santa Luzia teve vários 

dos atuais municípios vizinhos como seus distritos por longo tempo. Seus moradores 

seriam negociantes abastados que tornaram o arraial um importante núcleo de artesanato, 

onde se produziam oratórios e móveis trabalhados.   

Geograficamente, os arraiais de Fidalgo e Quinta do Sumidouro situavam-se na 

convergência dos caminhos da Bahia, do Caminho Novo (do Rio de Janeiro) e do 

Caminho Velho (de São Paulo), tendo como conexão o próprio rio.  

Segundo Martins (2003), a convergência das duas frentes de colonização, uma 

vinda do norte e outra do sul, teria se dado na altura da Barra do Rio das Velhas, em 

Guaicuí, atualmente pertencente ao município de Várzea da Palma. O rio seria navegável 

da Barra do Guaicuí até André Gomes, cerca de légua e meia ao norte de Sabará. No 

século XIX, a navegação em barcos de grande calado partia do porto da Jaguara. O 

comércio já era bastante próspero e diversificado em meados do século XVIII em arraiais 

como o de São Gonçalo de Contagem das Abóboras e o do Curral del Rey: 

Estimulada pelo trânsito de viajantes e pela facilidade de acesso  ao mercado 

de Sabará, a região ribeirinha do Rio das Velhas encheu-se de fazendas 
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escravistas e propriedades camponesas. (...) Sinal claro da importância da 

circulação mercantil na região é fornecida pela presença de registros e 

patrulhas. (...) Na região do Rio das Velhas, além dos registros da Jaguara e 

Zabelê, havia outros registros em Sete Lagoas, Jequitibá e Ribeirão de Areia. 

(MARTINS, 2003, p. 98).  

 

Na região estudada, até 1788 já havia quartel no Curral del Rey, uma patrulha em 

Venda Nova e destacamentos nos registros de Sete Lagoas, Jequitibá, Zabelê e na Guarda 

do Riacho da Areia, o que denota o grande fluxo de circulação mercantil neste trajeto. 

Santa Luzia destacou-se na lista que continha os nomes dos senhores mais ricos da 

Capitania de Minas, elaborada em 1746, pelo Provedor da Fazenda Real, Domingos 

Pinheiro (MARTINS apud COUTO, 1905, p. 124). Nos séculos XVIII e XIX, nas 

fazendas situadas às margens do Rio das Velhas, entre Jequitibá e Santa Luzia produzia-

se milho, arroz, feijão, mandioca e criava-se gado bovino para abastecer Sabará e as áreas 

centrais de Minas Gerais. Também se produzia alguma quantidade de cana-de-açúcar, 

mamona e um pouco de algodão e café. Em seus portos vendiam-se carne seca, carne de 

porco, toucinho, farinha de mandioca e de milho, rapadura e cachaça, fumo, óleo, couro, 

tecidos e fios grosseiros de algodão. Burton (1977) registrou a presença de engenhos, 

ranchos de tropeiros e muitas capelas e igrejas.  

Em toda essa região central, na segunda metade dos anos setecentos e primeira 

metade do século XIX, os arraiais foram elevados à categoria de freguesia e alguns deles 

tornaram-se vilas.  

A origem do arraial do Curral del Rey, atual cidade de Belo Horizonte, deu-se 

como toda a região central da capitania, em inícios do século XVIII, em decorrência da 

atividade mineradora. João Leite da Silva Ortiz, atraído pela serra das Congonhas, mais 

tarde denominada Serra do Curral, encontrou, em 1701, terras propícias à cultura e pastos 

para criação, ocupando-as. Em 1711, por meio de carta de sesmaria, foi-lhe concedido o 

sítio denominado Cercado, onde fundou fazenda com o mesmo nome.   

Com o correr do tempo, devido às excepcionais condições do local e a frequente 

importação de gado vindo dos sertões da Bahia pelos vales do Rio São Francisco, das 

Velhas e Paraopeba para o abastecimento das zonas auríferas, a Fazenda do Cercado teve 

um desenvolvimento relevante, dando origem ao arraial do Curral del Rei,  que se 

consolidou como fornecedor de gêneros alimentícios e ponto de apoio aos viajantes para 

abastecimento, descanso e troca de animais. Embora a mineração tenha nele se 

desenvolvido, predominaram as atividades agropastoris, não havendo notícias de lavras 
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de porte expressivo na região. Segundo Guimarães (1987), o movimento de pessoas nos 

caminhos para as Minas, no século XVIII, era intenso, tornando necessária a existência 

de locais que servissem aos viajantes como ponto de prestação de serviços e de 

escoamento de sua produção. Em torno desses locais, estabeleciam-se sesmeiros para este 

fim. As fazendas que se estabeleceram nos arredores do Curral del Rei dedicaram-se à 

criação de gado cavalar e vacum, lanígero, à plantação de mandioca, milho, cana-de-

açúcar e algodão: 

A decadência da exploração aurífera em Minas Gerais, acentuada em fins  do 

século XVIII, resultou em processo de ruralização e estagnação do crescimento 

urbano. Embora a população continuasse a crescer, as atividades econômicas 

voltaram-se para a produção de subsistência e para o mercado local. 

(MARTINS, 2003). 

 

O número de casas e a população reduziram-se comparativamente ao ano de 1865. 

Ao longo do século XIX, o arraial manteve sua vida estável e fechada, com o predomínio 

de uma economia de subsistência voltada para o mercado local, não fugindo à regra do 

quadro geral da região central de Minas Gerais.   

Os antigos arraiais perderam seu vigor econômico e passaram por relativo 

empobrecimento. A decadência perpetuou uma arquitetura típica, composta por casas 

térreas primitivas e rústicas de paredes de pau a pique e chão de terra batida. As 

construções espalhavam-se pelos caminhos, que se amoldavam à topografia 

movimentada, criando traçados irregulares de aspecto aleatório e sem ordenamento 

urbano. De um modo geral, eram desprovidos dos benefícios de iluminação, 

abastecimento de água e sistema de esgoto. Quase todas as demandas eram supridas pelos 

produtos do próprio trabalho doméstico local.  

No final dos anos oitocentos, a construção da nova capital do Estado iniciou um 

processo paulatino de modernização da região. Vários desses municípios passaram a 

sofrer forte influência de Belo Horizonte, funcionando como fornecedores de materiais 

para construção civil e até mesmo como celeiro de mão de obra. O intenso crescimento 

que atualmente caracteriza os municípios da região data do século XX, tendo-se iniciado 

depois de 1910, com a inauguração das estradas de ferro. A facilidade de escoamento de 

mercadorias, ampliada na década de 1930 com a construção das rodovias, favoreceu a 

exploração das ricas pedreiras na região. O crescimento acentuou-se enormemente nos 

anos 1960.   
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3.3 O TERRITÓRIO DA MICRORREGIÃO 

 

Geomorfologicamente, a microrregião pertence à Depressão Periférica de Belo 

Horizonte, constituída por extensa faixa de terreno do Pré-Cambriano Indiviso, situada, 

parcialmente, dentro do Quadrilátero Ferrífero, entre sua borda setentrional e os limites 

da Bacia Sedimentar. Ela tem predomínio das altas superfícies modeladas em rochas de 

embasamento indiviso do Supergrupo do Rio das Velhas e Supergrupo Minas, dominada 

por colinas côncavo-convexas, que se iniciam com as primeiras elevações da Serra do 

Curral e avançam até às proximidades dos municípios de Vespasiano, Pedro Leopoldo, 

Betim e Santa Luzia. Às colinas de topo aplainado, associam-se grandes cristas, devido a 

falhamentos ou outras feições geológicas lineares, nas quais predominam as rochas 

granito-gnáissicas. A estrutura geológica da região é constituída, principalmente, de 

rochas do denominado Complexo Basal Indiferenciado, de idade Arqueana, e cujos 

principais tipos litológicos são: 

 Biotita-gnaisses, constituídas de quartzo e feldspato, na faixa que corta 

a região em direção nordeste, a partir da Lagoa Vargem das Flores até 

o extremo oeste; 

 Rochas básicas, que afloram nas regiões de fraqueza do embasamento 

gnáissico sob a forma de diques e orientadas segundo direções 

aproximadamente ortogonais entre si, também da idade Arqueana.   

Aluviões recentes ocorrem superpondo-se a essas rochas, do Quaternário, com 

sedimentos cuja granulometria varia de areia e argila e estão confinados às áreas das 

principais drenagens da região.  

O território ao norte, do ponto de vista geológico, enquadra-se na região de rochas 

do grupo Bambuí, datadas do Pré-Cambriano Superior (Siluriano), apresentando duas 

litologias bem distintas: uma caracterizada pela presença de grandes pacotes calco-

silicatados, dando origem ao típico relevo cárstico, localizado na porção ocidental e, 

outra, mais ao norte, marcada por afloramentos calcários revestidos de vegetação arbórea. 

O mergulho dessas camadas é fraco e em direção ao Rio das Velhas; a outra, localizada 

na porção oriental, apresenta predomínio de filitos, originando um relevo de morros 

arredondados, com drenagem superficial do tipo dendrítico.  

A região sul compõe-se de rochas atribuíveis ao embasamento granito-gnáissico 
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e de rochas da Formação Sabará (Supergrupo Minas). O primeiro é constituído 

predominantemente de xistos e filitos; o segundo, de quartzitos e itabiritos. Trata-se de 

terrenos de grande importância do ponto de vista econômico, por apresentarem 

consideráveis jazidas de ouro, ferro e outros minerais. Na escarpa pertencente ao 

município de Brumadinho, há uma série de minerações de ferro, o que não ocorre na 

escarpa que se situa em Ibirité, onde as minerações em funcionamento são em pequeno 

número.  

Dentro das unidades geomorfológicas da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, deve-se destacar a Depressão como a mais importante do ponto de vista 

urbano, porque é nela, área de colinas arredondadas e vales planos, que a expansão urbana 

se processa mais rapidamente.   

O clima da microrregião é classificado como tropical de altitude ou subúmido, 

com verões brandos ou quentes (outubro a março) e invernos secos.  

Registra-se uma temperatura média anual da ordem de 22º C, com média das 

máximas de 27º C e das mínimas de 12º C, sendo, portanto, agradável todo o ano, propício 

à ocupação humana e ao desenvolvimento de qualquer tipo de cultura e criação.  

As áreas a sul-sudeste e nordeste são as que apresentam as altitudes mais elevadas 

das regiões, com cotas em torno de mil metros. Na região sul, em direção ao norte e a 

oeste (calha do Rio Paraopeba), as altitudes vão diminuindo, situando-se em torno de 800 

a 900 metros. As chuvas predominam no semestre mais quente, ou seja, de outubro a 

abril, variando os totais pluviométricos entre 400 e 1.600 mm/ano. Observam-se 

normalmente cinco meses de seca (maio a setembro). 

A vegetação que ocupava a maior área, cobrindo toda a região de colinas, era a 

antiga mata tropical perenifólia, hoje quase totalmente devastada pela intensa ocupação 

humana e substituída por pastagens. O desmatamento sistemático reduziu a vegetação 

original a meros resquícios, os quais são encontrados apenas em alguns vales úmidos, sob 

a forma de mata de galerias, ao longo de nascentes e de alguns cursos d'água, fundos de 

vales, capões isolados e em determinados trechos elevados da zona rural, formando 

importantes reservas naturais. Nas partes mais altas, nota-se a presença de vegetação 

campestre. A expressiva presença do coqueiro-macaúba comprova a existência de 

vegetação primitiva do tipo mata tropical. 

A região oeste apresentava originalmente um recobrimento de cerrado, intercalado 



50 

com manchas florestais. Atualmente, predomina a vegetação secundária de cerrado, 

composta de arbustos e vegetação rasteira, não apresentando, entretanto, um grande 

adensamento. Muitas dessas áreas de cerrado, exatamente pela qualidade de suas terras, 

foram transformadas em pastos ou aproveitadas para culturas, geralmente anuais, 

necessitando-se de práticas especiais de conservação para que pudessem ser utilizadas. 

A região norte, do ponto de vista fitogeográfico, mostra dois tipos de vegetação 

típica: ao norte, ocupando as terras de origem calcária, aparecem matas secas e cerrados, 

bastante devastados, com ocorrências de mata no fundo dos vales e nos afloramentos 

calcários; essa área mostra-se também propícia ao desenvolvimento de plantações 

sazonais. 

A região sul apresentava-se originalmente recoberta pela mata tropical 

semidecídua, hoje quase inteiramente devastada, aparecendo apenas nas áreas de encostas 

mais íngremes e nos fundos de vales. Nas partes mais elevadas do sinclinal da Moeda e 

da Serra do Curral predomina a vegetação de campo. Entre as áreas de florestas ocorrem 

pequenas manchas de cerrado, formado de arbustos baixos e vegetação rasteira. Nesta 

região, de relevo mais difícil, encontram-se ainda remanescentes em forma de matas 

ciliares, ao longo das nascentes situadas nos pequenos vales de encosta. 

O relevo da região oeste é formado por colinas côncavo-convexas e algumas áreas 

montanhosas podem ser divididas em três unidades, com relação à altitude: 

 As áreas consideradas planas (declividades inferiores a 12%) correspondem às 

encostas suaves, aos topos de colinas e às planícies fluviais. A porção oeste é 

homogênea, pois fica limitada pelas cotas entre 648 e 800 metros, 

correspondente ao vale do Rio Paraopeba e seus afluentes diretos, à planície do 

Ribeirão Betim e seus afluentes, constituindo a área menos elevada da região 

(menor altitude de 648 metros). Estes terrenos, que admitem a mecanização 

plena, também devem ser trabalhados em curvas de nível;  

 A porção central, a noroeste e sul dessa área situada a oeste, definida pelas 

cotas entre 800 e 900 metros, apresenta alguns trechos serranos: Serra do 

Cupim (996 metros), do Grotão (900 metros) e do Urucuia (974 metros), na 

área central, Serra da Laginha (1025 metros), no noroeste, na divisa com 

Fortuna de Minas; 
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 Na porção oeste, de altitudes entre 900 e 1000 metros, destaca-se a Serra Negra 

com 1163 metros ao sul na divisa com Betim; a do Campelo ou Alto do 

Dependurado (1071 metros) e da Ranhosa (1064 metros) no centro; a do Chico 

Gomo (1015 metros) e do Caeté (1010 metros) ao norte. Encostas muito 

íngremes, com declividades superiores a 50% não são encontradas na região a 

norte da capital. Esse tipo de topografia, favorecendo a construção de vias de 

transporte e a expansão urbana de Belo Horizonte, determinou a escolha dessa 

área para a implantação de diversas indústrias de grande porte, assim como 

antes foi local propício para a implantação de fazendas de produção agrícola e 

criação de rebanhos.  

De modo geral, o relevo da área situada ao norte do município de Belo Horizonte 

apresenta-se levemente ondulado, salvo na parte oriental da região, que é mais acidentada. 

A porção ocidental é constituída por colinas côncavas e vales de fundo chato, com 

altitudes que variam entre 650 e 1350 metros. Esta área caracterizava-se pela presença de 

numerosas dolinas9, ocupadas por lagoas perenes e temporárias, como a Lagoa dos Mares, 

a de Confins e a do Sumidouro, e pela intensa rede de drenagem subterrânea, típica do 

relevo Cárstico. Na sua parte central e meridional apresenta colinas suaves, elaboradas 

em rochas granito-gnáissicas. Os vales de fundo chato, preenchidos com depósitos 

aluviais, resultam do processo de arredondamento das vertentes, sendo aproveitados, 

economicamente, para instalação de cerâmicas, extração de materiais de construção, 

implantação de áreas industriais e, também, para expansão dos sítios urbanos. Nesta área 

consta o surgimento de vários loteamentos novos na região, feitos na forma de 

chacreamentos e condomínios. 

Quanto à declividade deste quadrante norte, pode-se dividi-lo em duas áreas 

distintas: 

                                                                 

 9 Dolinas são depressões ocasionadas pela depressão no solo consequente a dissolução química 

de rochas calcárias abaixo da superfície em regiões de relevos cársticos ou pelo desmoronamento 

súbito ou paulatino consequente de tais dissoluções. Geralmente tais depressões possuem 

formato aproximadamente circular e são mais largas que profundas, apresentam tamanhos 

consideráveis e formas afuniladas, sendo conhecidas popularmente como “sumidouros”. 

KARMANN, I. Ciclo da Água: Água Subterrânea e sua Ação Geológica. In TEIXEIRA, Wilson 
et. al. (organiz.). Decifrando a Terra. 1ª edição São Paulo: Oficina de Textos, 2001. p. 113-138. 
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 A oeste apresentam-se, em grande parte, declividades referentes à classe de 0 

a 12, correspondendo a superfícies onduladas, podendo ser trabalhadas 

mecanicamente em curvas de nível. Nesta área são encontradas também as 

declividades inseridas na classe 12 a 50, correspondentes às vertentes de 

algumas formas colinosas. Nos limites inferiores desta classe ainda se pode 

trabalhar mecanicamente em curvas de nível. Em função desse solo de brandas 

declividades e do terreno cárstico, nesta área desenvolveram-se muitas 

fazendas.  

 A leste há uma maior ocorrência das declividades de 12 a 50, condicionadas a 

formas de relevo mais acidentado. Também ocorrem declividades acima de 50, 

embora em pequena escala, que devem ser preservadas. Nestas áreas não se 

pode trabalhar mecanicamente a terra, mesmo com máquinas simples. Esse 

relevo traz grandes vantagens para o desenvolvimento da agricultura, assim 

como o solo cárstico. 

O relevo da região leste, de modo geral, é acidentado, caracterizando-se por um 

alinhamento de cristas entremeadas de vertentes rapinadas e vales encaixados. Essas 

rochas podem ser classificadas como granito-gnaisses, xistos, filitos, quartzitos e 

itabiritos que, por sua vez, são dobradas e falhadas em diversas escalas de grandeza. As 

cotas altimétricas estão orientadas em correspondência com as características litológicas 

e estruturais da região, localizando-se os pontos culminantes nos terrenos mais resistentes 

da Série Minas.   

Suas altitudes variam de 715 metros (nas margens do Rio das Velhas) a 1.715 

metros na Serra da Piedade, a noroeste do município de Caeté e a nordeste de Sabará, 

passando de 800 metros na foz do Ribeirão Juca Vieira a 1.332 metros na Serra dos 

Tomases.  

A microrregião abrange terras pertencentes a três províncias geomorfológicas: 

 O Rebordo Setentrional do Quadrilátero Ferrífero, representado pela Serra do 

Curral, com cristas orientadas principalmente na direção SW–NE. A encosta 

voltada para o sul mostra-se menos abrupta que a voltada para o norte (em 

direção a Belo Horizonte), apresentando rede fluvial mais organizada.  

 O Sinclinal Moeda, com cristas na direção N-S, sobressai na paisagem por suas 

elevações mais importantes. Destaca-se aí a Serra da Moeda, da Lagoa Grande 
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e do Jorge. Sua linha de cumeada constitui o limite ocidental da região. Esse 

Sinclinal é geomorfologicamente suspenso, sendo importante do ponto de vista 

hidrográfico, uma vez que estabelece o divisor de águas entre as bacias dos rios 

das Velhas e Paraopeba.  

 O Anticlinal Invertido do Rio das Velhas, que se estende de Itabirito a Sabará 

tem o Rio das Velhas como eixo principal. A província é formada inteiramente 

por terrenos do Grupo Rio das Velhas, constituindo-se em zona 

topograficamente deprimida, circundada por cristas. Além da formação Sabará, 

abrange as formações Barreiro, Fecho do Funil (quartzito tabões), Cercadinho, 

Gandarela e Cauê, compondo uma das secções que definem estratigráfica e 

estruturalmente a Serra do Curral. A Formação Cauê deve ser considerada a 

linha de cumeada que limita a região ao sul, caracterizando-se por cotas 

elevadas. Esse alinhamento recebe denominações locais como Serra do Fecho 

do Funil, Três Irmãos, Jangada, Rola Roça e Piedade. Litologicamente, é 

composta por itabiritos, hematita compacta e filitos hematíticos, em grande 

parte alterados. Abrange a maior parte dos municípios de Nova Lima e Ibirité.  

  

Funcionando como limite oriental da região, a Serra do Espinhaço ou Geral recebe 

os nomes locais de Serra de Gandarela, Maquiné, Piacó, do Maremba, do Gongo Soco, 

da Água Limpa, do Cambota, entre outros, e atua como interflúvio de importantes bacias 

hidrográficas regionais (do Rio Doce e do Rio São Francisco). 

O relevo de difícil acesso é o principal responsável pela manutenção de reservas 

florestais, por ser um grande obstáculo à prática do desmatamento. As principais espécies 

vegetais aí encontradas são a canela, o cedro, a peroba, além de animais já raros em muitos 

lugares, como o porco-vermelho, o sabiá, o pintassilgo, etc. 

Em relação à declividade, as áreas planas pertencentes ao intervalo 0–12% 

predominam nos municípios de Nova Lima e Ibirité. São áreas referentes a planícies 

fluviais e a colinas, representadas pelos vales dos Córregos Lambari e do Corredor e pelos 

Ribeirões Sarzedo e Capão Grande; ao norte, representadas pela Represa de Ibirité e no 

extremo nordeste, pelo vale do Córrego Jatobá. Estes terrenos, para fins de melhor 

utilização do solo, podem ser trabalhados mecanicamente, por tratores de roda, em curvas 

de nível.  
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As áreas muito íngremes, com declividade superior a 50%, associadas às áreas 

limítrofes (SE, E) da região sul (Serra da Moeda, Três Irmãos, da Calçada, do Cachimbo 

e Serra do Curral) e na porção sul da área leste, correspondendo, em sua maioria, às 

vertentes da Serra do Espinhaço (vertentes das serras da Piedade e da Água Limpa), por 

constituírem regiões de cristas, não podem ser trabalhadas mecanicamente para 

agricultura nem mesmo pelas máquinas simples de tração animal, formando áreas que 

devem ser preservadas.  

Na região leste e sul predominam as declividades entre 12 a 50%, que se 

restringem às vertentes próximas às cristas, sendo regiões propícias a algumas formas de 

utilização do solo. Estas encostas podem ser trabalhadas mecanicamente apenas em 

curvas de nível e por máquinas simples de tração animal ou, em certos limites, por tratores 

de esteira.  

Toda a região situada a leste de Belo Horizonte apresenta focos de erosão situados 

ao norte e ao sul e nas proximidades das cidades. Há incidência de rapinas e erosão 

laminares a norte dessa região e, na porção central, há uma intensificação dos processos 

erosivos, com maior ocorrência de voçorocas, sendo que algumas chegam a atingir 

grandes proporções. O norte do município de Nova Lima apresenta um quadro 

significativo quanto à erosão acelerada. Estas se aglomeram principalmente às margens 

do Rio das Velhas, chegando a atingir grandes proporções. A região sul, apesar de menor 

incidência de voçorocas, apresenta uma grande susceptibilidade erosiva, com processos 

erosivos ativos. Certas partes encontram-se preservadas, com poucos indícios de erosão.   

Quanto à capacidade de uso do solo, as regiões apresentam, em mais de 70% de 

sua área, a predominância de terrenos caracterizados por fraca fertilidade, erosão severa, 

relevo movimentado e solos rasos, com a presença de cascalho, matacões e canga.   

As áreas mais erodidas na região a sul estão localizadas nas vertentes do divisor 

de águas entre o Córrego de Lambari e o Córrego Capão da Serra. Nesta área, há maior 

número de rapinamentos, com a presença de voçorocas. Na porção oriental, há uma 

pequena incidência de formas erosivas que se dispõem de maneira dispersa, não 

constituindo um problema de ordem ambiental. As formas de relevo predominantes na 

região, principalmente em Ibirité, são caracterizadas por uma zona de vertentes com vales 

abertos, aproveitadas para diversos cultivos hortigranjeiros.  

A microrregião de Belo Horizonte está inteiramente compreendida na Bacia 
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Hidrográfica do Rio São Francisco, sendo a drenagem do tipo dendrítica. Várias sedes 

municipais são atravessadas pelos rios Paraopeba e das Velhas ou por seus afluentes. A 

oeste, existe o Ribeirão Betim, os córregos da Água Suja, Morro Redondo e Abóboras, 

entre outros, que são afluentes do Paraopeba; e os ribeirões Bom Jesus, do Cabral e 

Arrudas e os córregos São João, Água Branca e Riacho das Pedras, que são tributários do 

Rio das Velhas.   

A região norte está totalmente inserida na Bacia do Rio das Velhas, recebendo 

importantes afluentes, como o Ribeirão da Mata, o Vermelho, o Taquaraçu, o Córrego 

Samambaia e o Ribeirão de Bebedouro, presumível sangradouro da lagoa de Lagoa Santa. 

O Rio das Velhas foi um dos principais dinamizadores da região situada a norte de Belo 

Horizonte. 

Os cursos d'água mais importantes da área leste da microrregião são o Rio das 

Velhas, o Rio Vermelho, os ribeirões da Prata, Juca Vieira, Comprido, Bonito, do Gaia, 

do Peixe e os córregos Caeté, Pimenta, Ojeriza e da Cachoeira. Quanto às lagoas, a maior 

é formada pela represa do Córrego Ojeriza em Caeté. Muitas são as quedas d’água.  

A região sul é drenada de norte a sul pelo Rio das Velhas e seus tributários, entre 

os quais o Rio do Peixe e os ribeirões dos Macacos, dos Cristais, da Água Suja, entre 

outros. O Rio Paraopeba constitui o limite entre os municípios de Ibirité e de Igarapé e 

faz parte da Bacia do Rio São Francisco. Trata-se de um curso d’água bastante poluído 

por detritos provenientes das minerações localizadas ao longo do seu alto curso. Os 

ribeirões Sarzedo (ou Ibirité) e Capão Grande, e os córregos Barreirinho, Rola-Moça, 

Corredor são afluentes do Paraopeba. Além de servirem ao abastecimento de água à 

população, são utilizados para a irrigação de culturas hortigranjeiras.   

A maior represa é a de Ibirité (3 km2 de área inundada), conhecida popularmente 

como ''Lagoa Petrobrás''. Suas águas são utilizadas em sistemas de resfriamento e geração 

de vapor para a Refinaria Gabriel Passos. Uma barragem construída no Ribeirão Betim 

deu origem à Represa Vargem das Flores, tendo como objetivo o abastecimento do 

município de Contagem e da Capital.   
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3.3.1 Organização Econômica das Regiões 

 

A agricultura e a pecuária constituíram, por muito tempo, as principais fontes de 

renda das regiões a oeste e a norte de Belo Horizonte. Até 1950, a maior parte da mão de 

obra ativa da área oeste era empregada nesse setor e, em plano secundário, havia os 

operários empregados na indústria de transformação e na atividade extrativa. A região 

oeste integrava, até há pouco tempo o cinturão verde de Belo Horizonte. Betim, Contagem 

e parte de Ibirité desenvolveram vocação industrial nos últimos anos face à privilegiada 

localização, em direção a São Paulo, e às suas condições topográficas e infraestruturais. 

Atualmente, o setor industrial domina a economia da região oeste, exceto no município 

de Esmeraldas, onde a principal atividade econômica é a agropecuária - pecuária leiteira 

e horticultura. 

As unidades fabris da região concentram-se na Cidade Industrial Coronel 

Juventino Dias, em Contagem, criada em 1941, com as indústrias Cia. Cimento Portland 

Itaú, a Cia. Industrial de Estamparia e a Magnesita S.A. A proximidade de um grande 

mercado consumidor, a facilidade de acesso à Capital e de escoamento da produção 

foram, entre outros, os fatores que motivaram a implantação muita rápida de várias novas 

indústrias. Hoje, a Cidade Industrial é a maior concentração industrial diversificada do 

Estado, com centenas de fábricas nos setor de alimentos, de borracha, cimento, editorial 

e gráfico, elétrico, de material de construção civil, pré-moldados, mecânico, metalúrgico, 

químico, têxtil, estrutura metálica, de móveis e embalagens.  

Os recursos minerais da região oeste resumem-se a substâncias minerais de 

emprego imediato na construção civil e quartzo, enquanto na região norte a indústria 

extrativa mineral está ligada diretamente à presença do Rio das Velhas, principal curso 

d'água da área, ao longo do qual se verifica uma antiga e considerável extração de areia e 

cascalho. Esse material extraído é enviado em sua quase totalidade para Belo Horizonte, 

onde é utilizado na indústria da construção civil. Além do comércio, as atividades sociais 

e de administração, de prestação de serviços, de transportes e comunicações, dentre 

outras, devem ser destacadas.   

Quanto à organização econômica da região norte, tem-se o setor de atividade 

terciária (prestação de serviço e comércio), responsável pela maior absorção da população 

economicamente ativa, empregando 49,6% da mão de obra. O setor primário (agricultura, 
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pecuária, silvicultura e extrativismo mineral e vegetal) e o secundário (indústria) 

absorvem 29,3% e 21,1%, respectivamente (IGA, 1978). A economia da região, até a 

metade da década de 1970, esteve voltada para as atividades primárias. A atividade 

secundária tem crescido na economia da área com a implantação de cimenteiras, de 

metalúrgicas, pré-fabricados (postes de concreto, estruturas para transmissão, etc.) e de 

fábricas diversas (espumas e colchões, pedras, calcinações, etc.). Dentre as firmas que se 

dedicam à produção extrativa mineral, destacam-se a Mineração Lapa Vermelha Ltda. 

(areia, calcário e brita para construção civil), a SOEICON S.A (calcário para a fabricação 

de cimento), a Cauê e a Ciminas.   

O setor industrial tem crescido e se constituído a base econômica de alguns dos 

municípios da região, tais como Santa Luzia e outros. Os ramos mais destacados são os 

das indústrias extrativas minerais e de transformação. A introdução de indústrias na região 

é relativamente recente.   

A existência de excelentes áreas planas em terraços do Rio das Velhas, o fácil 

acesso e a proximidade da capital são fatores que contribuíram para a fixação de várias 

indústrias de transformação na região, distribuídas pelos seus distritos industriais, que 

têm se desenvolvido de modo acelerado.  

Apesar da importância da indústria e comércio na economia de ambas as regiões, 

a agropecuária ainda constitui ponderável atividade econômica, especialmente no que se 

refere à produção de hortifrutigranjeiros, boa parte dos quais enviada para Belo 

Horizonte. Dentre os principais cultivos da área oeste destacam-se o milho, o feijão e o 

arroz, que ocupam as maiores áreas, e a mandioca. Toda a produção de milho é utilizada 

na própria região para alimentação do gado, sendo ainda necessário complementá-la com 

a importação de outras zonas produtoras. A mandioca e o feijão são comercializados, 

assim como a produção do arroz, voltada à produção de sementes para comercialização.  

O cadastro rural registra que, entre as propriedades da região oeste, 70% delas 

possuem superfície inferior a 10 hectares (EMATER, 1977). Na exploração da terra 

predominam os meeiros, com 75% do total, utilizando a mão de obra familiar. Entre os 

produtos cultivados, destacam-se o tomate, a abóbora, o jiló, o quiabo, o pimentão, o alho, 

a cana-de-açúcar, a mandioca e o milho, sendo ainda também digna de menção à 

fruticultura. A cafeicultura, datando do final do século passado, foi a primeira lavoura 

economicamente rentável na região oeste e sua produção se destinava ao abastecimento 

da Cia. Industrial Contagense. Com o desaparecimento desta empresa, o cultivo do café 
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extinguiu-se. 

Já em relação à estrutura fundiária da região norte, há uma expressiva dominância 

numérica das pequenas propriedades, mas aí com menos de 50 ha, que representam cerca 

de 70% do número de estabelecimentos cadastrados, embora abranjam apenas 20% da 

superfície rural da área. Milho e banana são os principais produtos agrícolas da área norte. 

Destaca-se, ainda, o cultivo de frutas, especialmente o abacaxi, a manga e o limão. Esses 

produtos, além de abastecer o mercado local têm seus excedentes comercializados em 

Belo Horizonte, nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CEASA).  

A pecuária é atualmente pouco expressiva na área oeste, mas é grande ao norte, 

voltada para a produção de gado leiteiro e de corte, e rebanho de boa qualidade. 

Predominam as raças holandesa e zebu, sobressaindo-se a criação de gado leiteiro, em 

pastagens nas extensas áreas de cerrado. O leite é comercializado nas cooperativas de 

Pedro Leopoldo, Vespasiano e Santa Luzia e o gado é vendido para Belo Horizonte. As 

pastagens, constituídas quase que inteiramente de pastos naturais, ocupavam, segundo o 

Censo Agropecuário de 1970, 72,3% da área rural da região norte. Entre os anos de 1970-

75 houve um aumento da área ocupada por lavouras temporárias e um declínio das áreas 

de pastagens. Isto se deve à expansão do cultivo do abacaxi e à introdução de novos 

produtos, como o pimentão.  

As regiões sobressaem ainda na produção de ovos e de frangos para corte 

destinada, em sua maioria, ao mercado consumidor de Belo Horizonte. Completam o 

quadro os suinocultores, apicultores, caprinocultores e piscicultores (camarão e carpa).  

A economia das regiões leste e sul baseia-se principalmente na indústria extrativa 

mineral, verificando-se a exploração de jazidas de ferro, ouro, prata, argila e bauxita. Das 

empresas atuantes nesse ramo, a principal é a Mineração Anglo Gold, antiga Morro Velho 

S.A, companhia de capital nacional e inglês, conhecida como Saint John d'El Rey Mining 

Co., que atua desde 1834. A Companhia garante metade da produção aurífera brasileira 

(cerca de 4 toneladas por ano), nas minas do Espírito Santo, em Raposos, e Cuiabá, em 

Sabará. Nos próprios locais da extração é feito o primeiro beneficiamento. 

Além da extração de ouro e prata, a Anglo Gold atua no ramo de óxidos de ferro, 

por meio da sua subsidiária Ferrox do Brasil Cerâmicas Magnéticas Ltda e produz 

matéria-prima utilizada na fabricação de telefones, rádios e televisores, e São Paulo é o 

principal mercado consumidor. 
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O minério de ferro é extraído nas serras do Curral e Três Irmãos, e o carvão vegetal 

é obtido no carvoejamento produzido nas baterias instaladas próximo aos hortos florestais 

das regiões. A instalação das usinas, como a Gorceix (Cia Ferro Brasileiro S/A) em Caeté, 

impulsionou o desenvolvimento, fortaleceu o comércio e propiciou maior dinamismo 

urbano. As indústrias de ferro são a principal fonte de absorção da mão de obra local e 

concorrem com a maior parte dos 61% da arrecadação industrial das regiões. Ao sul, 

aproximadamente 12 empresas exercem atividades mineradoras, salientando-se a 

Minerações Brasileiras Reunidas - MBR (30 jazidas em exploração), a Alumínio Poços 

de Caldas S.A, a Companhia Siderúrgica Mogi das Cruzes, a Mannesmann Mineração 

Ltda, dentre outras. No setor metalúrgico, destaca-se a Metalúrgica Agropecuária S.A - 

Mefisa, fábrica de porcas e parafusos.  

Devido às condições físicas desfavoráveis, a atividade agropecuária jamais 

ocupou lugar de destaque em ambas as áreas leste e sul, exceto o norte do município de 

Caeté. Os cultivos são de subsistência, e a pecuária, embora predominantemente voltada 

para a produção de leite, não é suficiente para abastecer toda a população, que é obrigada 

a importar a quase totalidade dos gêneros de primeira necessidade. O rebanho bovino é 

pequeno, não ultrapassando 20 mil cabeças.   

Segundo o Censo Agropecuário de 1975, houve um sensível decréscimo, tanto de 

produção quanto em áreas ocupadas nessa atividade. Apenas a produção de banana prata 

se destaca em área cultivada, contribuindo em 14% para o total dessa produção na 

microrregião.  Parte da produção é comercializada na CEASA. Outros produtos como o 

milho, o feijão e o tomate são cultivados, mas a produção é modesta e sem expressão 

comercial.   

Em Caeté, destaca-se a Fazenda Experimental do Ministério da Agricultura, que 

possui plantações de chá-preto, num total de 110 mil pés em produtividade, e dedica-se 

também à horticultura.  

O extrativismo vegetal limita-se, hoje, principalmente, à poda do eucalipto para 

carvoejamento nas áreas de reflorestamento.  

Em relação à estrutura agrária de ambas as regiões, observa-se uma expressiva 

dominância numérica de pequenas propriedades (menos de 50 ha), que representam 70% 

do total dos estabelecimentos cadastrados.   
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3.3.2 Infraestrutura Básica e Estrutura Urbana 

 

Os municípios de Contagem e Betim são cortados por duas rodovias federais – 

BR 381/Fernão Dias (Belo Horizonte - Sul de Minas - São Paulo) e BR 262 (Vitória - 

Triângulo Mineiro - Cuiabá); por duas rodovias estaduais – MG 050 e MG 060 – que 

atendem à região de Passos e o norte do Estado de São Paulo; pela MG 432 e por diversas 

estradas municipais, sendo ainda servidos pela Rede Ferroviária Federal.  Os municípios 

interligam-se facilmente com a BR 040 (Rio-Brasília) e as demais rodovias que 

convergem para Belo Horizonte.  

A mancha urbana de Contagem, com a instalação da Cidade Industrial e, 

posteriormente, do Centro Industrial de Contagem (CINCO), integrou-se quase 

totalmente à região de Belo Horizonte e de Betim. É bastante urbanizada, foco de diversos 

loteamentos e condomínios que começaram a aparecer por volta de 1977 e concentram-

se às margens da BR-040 e BR 381 e, geralmente, pertencem a moradores de Belo 

Horizonte, que visam à construção de residências de fim de semana.  

A industrialização da região norte tem acarretado um expressivo aumento de sua 

população. Na periferia das sedes têm surgido, continuamente, novos loteamentos e 

bairros, constatando-se uma considerável e crescente especulação imobiliária. A 

proximidade da Capital e a facilidade de acesso aos municípios mais próximos, tais como 

Vespasiano, Neves, Santa Luzia, com acessos por vias asfaltadas e grande número de 

ônibus diários, tolhem, em parte, o desenvolvimento desses locais, já que boa parte da 

população utiliza os serviços médico-hospitalares, as escolas de nível Médio e Superior 

e as casas comerciais em Belo Horizonte.   

A região é ainda muito ruralizada, embora praticamente já estejam urbanizados os 

eixos viários que ligam os vários municípios entre si e Belo Horizonte. Às margens da 

BR-040 (Belo Horizonte-Brasília) localiza-se a Central de Abastecimento de Minas 

Gerais S.A. - CEASA que, embora pertencendo a Contagem, dinamiza o eixo a norte de 

Belo Horizonte. A Central ocupa, no gênero, o 2 lugar no País quanto à dimensão (2,8 

milhões de m2), abrange em sua área de influência cerca de 240 municípios, com mais de 

mil produtores rurais cadastrados, atende aos mercados atacadista, varejista e 

consumidores individuais de produtos hortigranjeiros.   

Em 1935, foi instalado, pelo Ministério da Aeronáutica, o Parque de Material 
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Aeronáutico de Lagoa Santa. Apesar da boa estrutura urbana da Capital, a área norte é a 

que mais tem apresentado um processo de favelamento, não só ao longo das vias de 

acesso, mas nos interstícios vagos. Desde a década de 1970, uma imensa população ocupa 

essa região, a qual apresenta a pior urbanização da área metropolitana. 

Na década de 1980, a instalação do aeroporto de Confins acelerou esse processo, 

expandindo-o, assim como aqueceu a instalação de empresas prestadoras de serviços na 

região de Vespasiano e Lagoa Santa.  

Em vista da proximidade e da facilidade de acesso a Belo Horizonte, hoje a região, 

principalmente Lagoa Santa, é disputada como área de lazer pelos belo-horizontinos. Pelo 

potencial natural de que dispõe, com suas lagoas, grutas e outros locais aprazíveis e de 

fácil acesso, a exploração turística é ainda muito modesta e não há infraestrutura adequada 

para atrair turistas de maneira mais eficiente.  

A região leste é servida pela BR-381 e a BR-262, que têm maior trânsito de 

caminhões. Várias estradas municipais interligam os distritos, os povoados e as fazendas.  

No tocante à rede viária, a região sul é cortada por duas rodovias federais, a BR-

040 (Rio – Belo Horizonte – Brasília) e a BR-356 (Belo Horizonte – Ouro Preto – 

Vitória), sendo ainda servida por duas estradas estaduais asfaltadas, a MG-030 (Belo 

Horizonte – Itabirito, Via Nova Lima e Rio Acima) e a MG-437 (Nova Lima – Raposos). 

Ainda completam o quadro diversas estradas municipais sem revestimento asfáltico, além 

dos trilhos da RFFSA, responsável pela maior parte do transporte de minério na região.   

A grande influência exercida por Belo Horizonte sobre Nova Lima e Rio Acima 

é proporcionada pelo intenso fluxo de veículos entre as duas cidades, interligadas por 

diversas linhas de ônibus. 



62 

 
Figura 4 - RODOVIAS QUE CORTAM A REGIÃO 

 

A partir de 1944, o impulso dado à industrialização na direção oeste de Belo 

Horizonte teve reflexos em Ibirité e Nova Lima, e estas cidades passaram a exercer a 

função de cidades-dormitório para parte da população ocupada nos setores secundário e 

terciário da Região Metropolitana. A ocupação da área onde hoje se localiza o Distrito de 

Parque Durval de Barros foi uma consequência direta dessa industrialização.   

Concluindo de forma sumária, nota-se que as quatro regiões se assemelham, seja 

no que diz respeito ao povoamento, seja no concernente ao clima e à fitogeografia. 

Diferem quanto à geomorfologia, ao relevo e à hidrografia. As regiões foram unidas em 

dois grandes grupos de municípios, aglutinando-se o grupo oeste com o norte e 

integrando-se o leste e o sul, exatamente porque cada um desses dois conjuntos tinha mais 

semelhanças que diferenças.  

Num primeiro momento, todas essas regiões foram assoladas por sertanistas em 

busca de ouro. As regiões leste e sul tinham-nos em grande quantidade, exatamente em 

função de um solo rico em minerais. As regiões norte e oeste, com terras mais planas e 

mais propícias à agricultura, com menor quantidade de afloramentos auríferos, exceto nas 

margens do Rio das Velhas, foi o lugar onde mais fazendas surgiram, ligadas às atividades 
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agropecuárias. Se fosse possível identificar, nas cartas de sesmarias, as localizações 

exatas, talvez concluíssemos que nestas últimas o maior número de concessões tenha se 

dado na segunda metade do século XVIII para plantio e cultura de gado, enquanto que 

nas regiões sul e leste, as sesmarias destinaram-se primeiramente à extração mineral, 

embora todas elas se ligassem à demanda de nutrir a escravaria e as famílias.   

Isso pode ser confirmado pelo número de fazendas cadastradas na coleção de 

mapas monográficos, realizados pelo IGA entre os anos de 1978 a 1982, que apresenta 

várias centenas de exemplares cadastrados nos municípios das regiões oeste e norte e 

número bastante reduzido nas regiões leste e sul. 

 

3.4 AS FAZENDAS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELO HORIZONTE 

 

Um total de 28 (vinte e oito) exemplares de Fazendas Mineiras foi estudado: 

 

Município de Belo Horizonte: Fazenda do Leitão; 

Município de Betim: Fazenda Santa Cruz; 

Município de Caeté: Fazenda Engenho Velho; 

Município de Capim Branco: Fazenda do Braga; 

Município de Contagem: Fazenda Vista Alegre; 

Município de Esmeraldas: Fazenda Santo Antônio, Fazenda Vereda, Fazenda 

Salgada; 

Município de Ibirité: Fazenda Mato Grosso e Fazenda Engenho Seco; 

Município de Lagoa Santa: Fazenda São Sebastião, Fazenda do Saco, Quebra- 

Pratos; 

Município de Matozinhos: Fazenda da Jaguara, Fazenda das Porteiras, Floresta; 

Município de Nova Lima: Fazenda Alto da Alegria; 

Município de Pedro Leopoldo: Fazenda do Urubu, Fazenda dos Borges; 

Município de Prudente de Morais: Fazenda Goiabeiras; 

Município de Rio Acima: Fazenda do Viana; 

Município de Sabará: Fazenda dos Cristais; 
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Município de Santa Luzia: Fazenda São Vicente, Fazenda Boa Esperança; 

Município de Taquaraçu de Minas: Fazenda Macuco, Fazenda São Joaquim; 

Município de Vespasiano: Fazenda Vargem dos Lopes; 

Município de Jaboticatubas: Fazenda Minhocas. 

  

Na região em análise, as fazendas implantam-se próximas ao principal rio da 

região, o Rio das Velhas e de seus principais afluentes, o Ribeirão da Mata, o Ribeirão 

Vermelho e o Rio Taquaraçu. São cortadas pelo Ribeirão da Mata as fazendas da Floresta, 

além do Córrego Braúnas, e a Fazenda Porteiras, junto com o Januária. A Fazenda do 

Urubu é cortada pelo Córrego do Urubu; a Vargem dos Lopes pelo Córrego Ignácia de 

Carvalho, que deságua no Areias e, este, por sua vez, no Ribeirão da Mata. A Fazenda do 

Saco é cortada pelo Córrego do Jaque e seus afluentes menores, enquanto a Quebra-Pratos 

pelo Córrego Quebra-Pratos ou Olhos d'água, todos afluentes do Ribeirão da Mata. As 

fazendas São Vicente, das Minhocas, São Sebastião e Jaguara situam-se às margens do 

Rio das Velhas, muito próximas a ele, tendo tido, inclusive, portos, pousos e vendas para 

suprir os viajantes usuários dos cursos fluviais.  As vendas eram geralmente urbanas, 

destacando-se, porém, ainda nos finais do século XIX, o velho armazém da Fazenda da 

Jaguara. Também a Fazenda dos Borges, situada na região imediata entre a Quinta do 

Sumidouro, Fidalgo e Lapinha, em pleno sistema cárstico de dolinas, confirma-se como 

ponto de pouso de tropas de comércio. 

Às margens de afluentes menores, ficam Alto da Alegria, no Córrego Macacos, a 

Goiabeiras, no córrego de mesmo nome e a dos Cristais, ao longo do Rio Sabará. Às 

margens do Ribeirão Vermelho ou de tributários seus, ficam a Macuco e o Engenho 

Velho. Da mesma maneira, a fazenda São Joaquim é irrigada, a leste pelo ribeirão 

Taquaraçu. Ainda nutridas pelo sistema do Rio das Velhas, tem-se a Fazenda do Viana e 

Boa Esperança. 

As que se afastam da bacia do Rio das Velhas e ligam-se a do Rio Paraopeba, as 

Fazendas Vereda, Salgada e Santo Antônio, são nutridas por afluentes diversos do Rio 

Paraopeba, porém estão bastante afastadas deste rio, tendo suas origens e 

desenvolvimento ligados mais ao fluxo terrestre que corre paralelo e interno aos cursos 

maiores destes dois rios.  
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  As fazendas Engenho Seco e Mato Grosso, cortadas por afluentes do Rio 

Paraopeba, cujo Córrego Engenho Seco cai no Córrego Sarzedo e este, por sua vez, 

deságua no Ribeirão Ibirité que, finalmente, deságua no Rio Paraopeba. As fazendas 

Santa Cruz e Vista Alegre, embora mais distantes dos afluentes que as irrigam, têm a 

mesma condição.  

A fertilidade das terras ribeirinhas e das várzeas e lagoas e a facilidade de 

formação de pastos nas dolinas e encostas suaves da região foram fatores que a tornaram 

atraente para fazendeiros nela se instalarem.  

Diante dessas observações é possível estabelecer-se a cronologia dessas fazendas 

em função do seu surgimento isolado ou às margens dos cursos fluviais e terrestres.  

As Fazendas que apresentam datações levantadas documentalmente são a da 

Jaguara (1724) e das Minhocas (1720). Das várias outras Fazendas não se encontraram 

os documentos de sesmarias, mas, sim, registros do século XIX. De algumas, há somente 

informações recentes ou orais, não se permitindo uma datação precisa. Os levantamentos 

histórico-documentais encontram-se compilados e descritos no roteiro do Inventário, 

resumidos nos estudos individuais apresentados neste Capítulo, a seguir. 

 
Figura 5 - MAPA RODOVÁRIO COM A SINALIZAÇÃO DAS VIAS E DESTINOS DOS 

MUNICÍPIOS ANALISADOS 
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3.5 AS FAZENDAS DA MICRORREGIÃO DE BELO HORIZONTE – ESTUDOS 

INDIVIDUAIS 

 

3.5.1 - Fazenda do Leitão 10 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Atual Museu Abílio Barreto 

Município: Belo Horizonte. Distrito: sede. 

Situação/Vias de acesso: atualmente fica inserido em plena malha urbana do Bairro 

Cidade Jardim, em meio a edificações modernas e contemporâneas. 

Rios/córregos próximos: Córrego do Leitão, já totalmente canalizado, transformado em 

leito da Avenida Prudente de Morais. 

Propriedade: pública, Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras e carta de sesmarias ficam no próprio local, algumas expostas 

ao público.  

Data da construção: possivelmente em 1883.  

Atividades econômicas: 

 - antigas: produção de cachaça e rapadura, açúcar, mandioca, farinha, pecuária de leite, 

culturas de cereais, café, cana e madeira para construção. 

- atuais: tem uso cultural: museu e centro de convenções. 

Forma escoamento de produção: - antiga: a produção era quase toda vendida para Sabará 

e as madeiras iam para escorar as galerias da Mina do Morro Velho. O transporte 

utilizado se dava por meio de tropas de burros. 

                                                                 
10 Fonte: IEPHA: IPAC (1984) e relatórios de obras (1986). DATA DO LEVANTAMENTO: houve 

atualização do levantamento, realizado pelo IEPHA de 1980 em 20/12/2002. RESPONSÁVEL PELO 

DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio. 
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2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em plena zona urbana.  O ponto mais baixo é o leito da 

avenida que tem o córrego do Leitão canalizado.  

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede era o centro do 

conjunto.  Hoje se perdeu em meio aos prédios do loteamento do bairro. 

Verificação de algum esquema formal: a casa-sede tinha posição dominante no conjunto, 

ficando em meio às outras peças, topografia e paisagem que a privilegiavam.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica hoje uma 

área irregular tratada como jardim urbano.  Hoje as edificações de uso rural já 

desapareceram. 

 

Partido casa-sede: "retangular" com puxado, configurando "L", 2 pavimentos e um 

puxado posterior na lateral direita. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3 X 

3, excluindo varanda frontal. Varanda parcial corrida.  

 

 

 

Figura 6 - PLANTA DA FAZENDA DO LEITÃO 
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Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações originalmente de pau a 

pique, hoje substituídas por tijolos cerâmicos. Os acréscimos recentes foram construídos 

em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: eventualmente. Fechaduras ferro: sim, 

mas há modelos recentes.  

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para a varanda e para o puxado.  Utiliza 

telhas curvas tendo beirais em cachorrada. 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As áreas de serviços são mais isoladas. Hoje todas as áreas são para uso 

expositivo. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, duas etapas antes da 

reforma de adaptação para museu. 

 

Fachada frontal: c / 11 (esquerda) - fachada de dois pavimentos completos, com varanda 

corrida no superior, com acesso por escada paralela à varanda. As esquadrias são 

idênticas, exceto as novas intervenções. 

Figura 7 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: c / 9 - fachada de dois pavimentos completos, sem varanda, com bloco 

principal afastado em relação ao puxado de serviços, vãos de tratamento diferenciado no 

pavimento superior e também no inferior. 
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Figura 8 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: é constituída pelo plano avançado do módulo principal e um 

afastado do puxado de serviços, todos em dois pavimentos.  O bloco frontal é finalizado 

com a seção transversal da varanda e iniciado pelo prolongamento fechado da varanda 

dos fundos, mais baixo. 

 

Fachada lateral direita: e / 5 - tem um único plano alongado de dois pavimentos, unindo 

o bloco principal ao puxado. Tem varanda à direita da fachada.  As envasaduras são 

semelhantes, mas têm proporções diferenciadas. 

 

Presença de equipamentos: 

Presença de guarda-corpo: de réguas de madeira.  

Fornos de barro: não. 

Pias ou tanques externos: não.  

Carneiros de bombear água: não. 

Mesas de pedra: não. 

Chafarizes ou fontes naturais: não, água fornecida pela COPASA.   

Casa servida diretamente por água: sim; 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções não muito adequadas do ponto de vista histórico. 
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4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não tem mais, mas há informações de terem existido engenhos de pilão, para 

moer cana e farinha de mandioca.   

Roda d’agua: certamente tinha, junto ao engenho. 

Paiol: não há informações. 

Currais descobertos: há informações sobre a existência.  

Currais cobertos: existiram.  

Senzala: não há informações de ter existido. 

Moinho: há informações sobre sua existência. 

Cobertas: demolidas. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: não foram encontrados vestígios de bicames que nutrissem a casa e demais 

benfeitorias.  

Outros: terreiro de secar café e depósito de aguardente. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: consta ter havido várias demolições - currais, 

engenho, moinhos, cobertas. 
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3.5.2 – Fazenda Vista Alegre11  

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Atuais Fazenda Corumim e Fazenda Vista Alegre 

Município: Belo Horizonte (MG)                 Distrito: sede  

Situação: em área urbana ou semiurbana.  

Vias de acesso: antiga estrada de acesso ao município de Nova Lima.   

 Rios/córregos próximos: nascentes variadas. 

Propriedade: particular - Herdeiros de Navantino Alves e Família Paiva Ferreira. 

 

2 - ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: Presumivelmente originada da extração de ouro, depois em nível 

industrial, explorada pela Taquaril Mining Company 

Atividades econômicas: 

- antigas: extração de ouro. 

- atuais: mínima pecuária de leite e uso de serviço e lazer (Centro Hípico). 

Forma escoamento de produção: atualmente consumida no próprio local / não consta a 

forma antiga, possivelmente era feita por carroças. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: o 

conjunto não tem unidade, nem organização planejada, possivelmente em função da 

topografia difícil.  Na Fazenda Vista Alegre as várias edificações se implantam ao longo 

de vias que surgiram espontaneamente, ora contrariando a topografia, ora obedecendo as 

curvas de nível, mas nunca promovendo grandes rasgos de terreno. 

                                                                 
11 Antiga Fazenda Taquaril - DATA DO LEVANTAMENTO: 31/10/2002.  
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Na Fazenda Corumim, o conjunto de edificações situa-se ao longo de uma curva de nível 

na encosta íngreme, implantando-se ao longo de uma única via cheia de curvas.  Num 

platô, artificialmente aberto, se desenvolveram as edificações e área de pistas do Centro 

Hípico, antigamente ocupada por currais. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: na Fazenda Corumim a nova casa-

sede ocupa posição de destaque, frontal a todo o conjunto. A capela loca-se discretamente, 

mas ocupa nível superior ao da casa.  Na Vista Alegre, o conjunto de edificações 

produtivas fica mais elevado e mais próximo ao acesso.  As casas-sede implantam-se 

discretamente, mas destacam-se pelo tratamento individual. 

Análise situação: não se tem informações.   

Partido da casa-sede: não se tem informações.   

Planta: não existe mais. Tassini fala em edificação térrea, mas com porão de aspecto 

fortificado. 

Sistema construtivo: não se tem informações. Bandeiras: não se tem informações.   

Fechaduras e dobradiças de ferro: não se tem informações.  

Cobertura: não se tem informações.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim. 

Fachada frontal: não se tem informações.   

Fachada posterior: fachadas laterais: 2 pavimentos inteiros. Lateral esquerda e direita sem 

varanda.  

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.   

Pias ou tanques externos: não se tem informações.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não visto.   

Chafarizes ou fontes naturais: valas existentes e bicames de pedra e muitos muros 

de pedra;  



73 

Casa servida diretamente por água: não se tem informações. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: não se tem informações.     

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: se é que existiram edificações antigas nada mais 

resta.  Quanto às atuais, estão em bom estado de conservação.     

  

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO:  

Engenho: não consta. 

Roda d’água: não consta. 

Paiol: não consta. 

Currais descobertos: existentes, em uso.  

Currais cobertos: existentes, em uso.  

Senzala: não há informações. 

Moinho: não há informações. 

Cobertas: várias de todos os tipos de materiais e épocas. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: Fazenda Vista Alegre tem. 

Bicames: Fazenda Corumim tem elevados do solo, às vezes correndo em vala. 

Outros: chiqueiro na Fazenda Vista Alegre. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: casa-sede antiga, não se sabendo se houve apenas 

uma para a área da antiga Fazenda Taquaril. 
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3.5.3 Fazenda Santa Cruz12 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Município: Betim  Distrito: sede, próximo ao bairro de Vianópolis. 

Situação / Vias de acesso: proximidades da estrada que leva a Esmeraldas. 

Rios/córregos próximos: córrego do Paiol 

Propriedade: particular - Assentamento do INCRA, chamado de “Serra Negra”. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data): não se tem informações documentais. 

Data construção da casa-sede: segundo análise do sistema construtivo e materiais 

utilizados deve situar-se em inícios do século XX. 

Atividades econômicas: 

- antigas: gado leiteiro, cultivo de café. 

- atuais: pequena produção de leite, verduras e milho. 

Forma de escoamento de produção: 

- antigas: girico ou caminhão. 

- atuais: no momento ainda está para consumo dos assentados, com trocas na cooperativa 

local. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto, não por seu porte, mas por sua posição. A sua frente fica o curral que se destaca 

devido a sua construção em pedra com paredes altas e grossas.   

                                                                 
12 Fonte: Dossiê de tombamento. Secretaria Municipal de Cultura de Betim.  DATA DO 

LEVANTAMENTO: 17/12/2002 RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Ágora Arquitetura e 

Urbanismo (André Miranda e outros). 
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Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede, assim como as demais edificações se implanta ao longo de um pátio. 

Casa-sede - análise da situação: meia encosta de ligeira inclinação. 

Planta Casa-sede: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo 

principal, 3x4. Varanda: frontal e semientalada. 

Partido: praticamente quadrado, com presença de puxado alongado na lateral esquerda, 

assumindo forma "L", com 1 pavimento e puxado lateral de garagem e posterior na lateral 

esquerda. 

 

Figura 9 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SANTA CRUZ 
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Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços e íntimas são 

setorizadas em alas longitudinais, embora quase todos os cômodos sejam 

intercomunicantes.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim.  

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e porão 

de pedras.  

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas. Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: não, modelo 

recente.  

Cobertura: quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada  roliças.   

 

 

Figura 10 - PLANTA DA FAZENDA SANTA CRUZ 

 

Fachada frontal: a / 3 modificada- fachada semielevada por baldrame, com varanda 

finalizada por um cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso 

ao centro da varanda.  



77 

Figura 11 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 modificada - fachada elevada por meio porão, sem varanda, com 

distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por renque de degraus no 

puxado. 

Figura 12 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada Lateral direita: sem varanda, com porão utilizado como depósito de pequenas 

ferramentas.  

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.  

Pias ou tanques externos: não se tem informações.   

Carneiros de bombear água: não visto.    

Mesas de pedra: não. 

Chafarizes ou fontes naturais: não existem, mas sim represa artificial.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: não foram encontrados 

vestígios. 
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3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: a casa-sede está em precário estado de conservação. 

Os demais equipamentos estão razoáveis, embora merecendo obras de manutenção.  O 

silo merece trabalhos de estabilização e reconstituição da cobertura. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO 

Engenho: não há informações de ter havido. 

Roda d'água: não há informações de ter havido. 

Paiol: os depósitos servem de paiol. 

Currais descobertos: existem dois, um construído em pedra e outro em madeira.  

Currais cobertos: um, em precário estado.  

Senzala: um depósito tem trecho que se assemelha à senzala. Segundo informações da 

Prefeitura, o porão da casa pode ter sido utilizado como senzala. 

Moinho: sem informações. 

Cobertas: há duas, uma do silo e outra como curral coberto. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: existente. 

Bicames: ainda existentes e em uso. 

Chiqueiro: existente, pequeno. 

Casa de agregados: existente, duas, uma em uso atualmente por família de assentados. 

Outros: silo 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não há vestígios de demolições ou arruinamentos. 
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3.5.4 Fazenda Engenho Velho13 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Caeté.  Distrito: Roças Novas. 

Situação: distância do mais próximo aglomerado urbano de Roças Novas - cerca de 4 km. 

Vias de acesso: estrada de acesso vicinal à BR381, km 408.   

Rios/córregos próximos: Córrego do Engenho. 

Propriedade: particular - Antônia Luíza de Melo.   

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente, texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não há informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: todas as atividades de subsistência, incluindo gado de leite e criação de porcos. 

- atuais: gado leiteiro, cultura de alho. 

Forma escoamento de produção: caminhões da Empresa Cotochés. 

                                                                 
13 DATA DO LEVANTAMENTO: 08/10/2001. RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter 

Aparecido Florêncio.  
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Figura 13 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA ENGENHO VELHO 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: encosta ligeiramente em aclive. Prédio da casa-sede situada em uma 

encosta de leve declividade.  

Partido: composto por vários anexos e puxados que acompanham o aclive do terreno, 

criando forma denteada e escalonada semelhante a um “F” deitado e invertido.  

Planta Casa-sede: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo 

principal, 4x3, com um pavimento. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique ou adobes. 
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Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: em quatro águas em telhas cerâmicas curvas, com prolongamento para 

puxados e beirais em cachorrada.   

Figura 14 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA ENGENHO VELHO 

 

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede é o centro do conjunto, sendo ela 

rodeada pelas demais edificações e espaços funcionais. 

Verificação de algum esquema formal: estrada vicinal corta o terreno como rua interna, 

passando lateralmente à casa, organizando construções no seu alinhamento.  O pátio 

frontal é organizador de fluxos, assim como outros caminhos que levam ao moinho e aos 

pastos. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, limitado à entrada de estranhos.  Rua lateral leva às áreas de serviço e ao curral. 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas; 

distintas. 
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Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim. 

 

Fachada frontal: b / 3 - Fachada ligeiramente elevada, com varanda, finalizada por um 

cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de 

degraus no lado oposto ao do cômodo. 

Figura 15 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: a / 4 - Fachada térrea, com varanda fechada e entalada por puxado 

de um lado e cômodo lateral de outro, com distribuição de vãos de tratamentos 

diferenciados. 

Figura 16 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais: pavimento reto, com embasamento de pedra nivelando o terreno.  

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim.  

Corrida: sim, com guarda-corpo de madeira recortada.  

Fornos de barro: externo.   

Pias ou tanques externos: sim.   

Carneiros de bombear água: sim.  
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Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim.  

Bicame: desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, exceto pelo ataque de cupins nas partes de 

madeira e degradação dos panos de vedação em pau a pique. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: embora o nome da fazenda seja Engenho Velho, a proprietária não sabe se já 

teve algum engenho na área dela. 

Roda d’agua: não há informações. 

Paiol: existente, sendo dividido com espaço de estrebaria e depósitos. 

Currais descobertos: existentes, de pedra e em uso.  

Curral coberto: existente, em uso. 

Senzala: não há informações, só suposições. 

Moinho: tem, mas desativado. 

Cobertas: várias para fabrico de doces e pães, para guarda de madeira, lenha. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: existente, mas novo. 

Bicames: elevados do solo por muros de pedra, 

Outros: várias casas de agregados, chiqueiro, garagem. 

 

5 - INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não constam demolições. 
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3.5.5 Fazenda do Braga14 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Capim Branco. Distrito: Sede, povoado de Matos 

Situação: proximidades da estrada que leva ao povoado de matos. 

Vias de acesso: idem 

Rios/córregos próximos: Córrego do Braga  

Propriedade: particular - Sra. Naná de Bilú  

 

2 ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente, texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não se tem informações. 

Data construção da casa-sede: não se tem informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: agropecuária, engenho de cana, de farinha. 

- atuais: desativada, partes vendidas. 

Forma escoamento de produção: não se aplica. 

 

2b-ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Análise da situação: meia encosta de ligeira inclinação. 

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a 

casa-sede, assim como as demais edificações, se implanta em correnteza, na forma de 

rua urbana ao longo da estrada local, que leva a outras fazendas.  

                                                                 
14 Fontes: IEPHA: IPAC. 1984. DATA DO LEVANTAMENTO: 15/10/2001. RESPONSÁVEL PELO 

DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio. 
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Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede não ocupa posição especial no 

conjunto, estando afastada em relação ao moinho. A sua frente fica a casa de agregados, 

que, por sua posição, se destaca mais que ela.  Seu partido alongado a diferencia das 

demais construções do conjunto. 

 

Figura 17 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO BRAGA 

 

Partido da casa-sede: retângulo alongado, com presença de puxado na lateral esquerda, 

com um pavimento. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal: 4x5, 

com pequena varanda frontal entalada. 



86 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique, e adobe, 

parte vazia do porão sustentada por burros e esteios.  

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas. Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: duas águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada roliça.   

 

Figura 18 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DO BRAGA 

 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas são bem 

setorizadas, embora quase todos os cômodos sejam intercomunicantes.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim (N)  

Estado de conservação: em processo avançado de arruinamento. 

 

Fachada frontal: b / 3 - fachada ligeiramente elevada, com varanda, finalizada por um 

cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de 

degraus; tem um pavimento, com meio-porão no 4/5 esquerdo. 
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Figura 19 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 modificada - fachada ligeiramente elevada, sem varanda, com 

distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por renque de degraus. 

 

Figura 20 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais: lateral esquerda: sem varanda, 1 pavimento. Lateral direita: sem 

varanda, com porão quase inteiro, utilizado como depósito de pequenas ferramentas e 

máquinas. 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.   

Pias ou tanques externos: tem.   

Carneiros de bombear água: não vistos.  

Mesas de pedra: não vistas.   

Chafarizes ou fontes naturais: valas existentes 
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Bicames de pedra: sim.   

Casa servida diretamente por água: sim, vinda pelo bicame, passando pelo 

moinho. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, mas construída 

posteriormente. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: todo o conjunto está precário, a casa-sede 

praticamente arruinada, assim como as demais construções, à exceção do moinho. 

 

4- OUTROS PREDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: já teve de cana, em ruínas, movido a água. 

Roda d’agua: há informações de ter havido. 

Paiol: não há informações. 

Currais descobertos: restou o pátio frontal.  

Currais cobertos: em ruínas.  

Senzala: há informações de ter havido várias, mas hoje não há vestígios. 

Moinho: existente. 

Cobertas: não existem, nem se têm notícias. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: não se têm notícias. 

Bicames: existentes elevados do solo e aptos a funcionar. 

Outros: chiqueiro, não se têm notícias. 

Outros: casa de agregados, em ruínas. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: sem informações. 
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3.5.6 Fazenda Vista Alegre15 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Contagem.   Distrito: sede, próximo da comunidade dos Arturos. 

Situação / Vias de acesso: proximidades da estrada que leva a Esmeraldas. 

Rios/córregos próximos: Córrego Ibirapitinga 

Propriedade: Prefeitura de Contagem. 

 

2-  ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data): não se tem informações documentais. 

Data construção da casa-sede: segundo análise do sistema construtivo e materiais 

utilizados deve situar-se no século XIX. 

Atividades econômicas: 

- antigas: gado leiteiro, cultivo de café, cultivo de mandioca com produção de farinha. 

- atuais: verduras para abastecimento de entidades municipais. 

Forma de escoamento de produção: 

- antigas: carroças ou carros de bois, girico ou caminhão. 

- atuais: veículos da prefeitura local. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto, não por seu porte, mas por sua posição. A sua frente fica uma grande área, 

atualmente livre de edificações.   

 

                                                                 
15 Fonte: IEPHA: IPAC.1984. DATA DO LEVANTAMENTO: 19/12/2002. RESPONSÁVEL PELO 

DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio. 
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Figura 21 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a 

casa-sede, assim como as demais edificações, se implantava ao redor de um pátio. 

Destes, nada mais resta. Algumas edificações remanescem aos fundos do terreno que 

sobrou. 

Casa-sede - análise situação: meia encosta de ligeira inclinação, no sentido transversal 

à fachada frontal da casa. 

Partido da casa-sede: praticamente quadrado, com presença de puxado alongado na 

lateral direita, assumindo forma "L" deformado, com  1 e ½ pavimentos.  

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4 

com varanda: frontal e entalada, em ambos os lados. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique, e 

fundações de pedras.  
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Esquadrias: madeira.  Vergas: retas. Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: não, modelos 

antigos e recentes.  

Cobertura: quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada roliça.   

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas são 

setorizadas em alas longitudinais, embora quase todos os cômodos sejam 

intercomunicantes.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, inclusive para o 

puxado. 

 

 

Figura 22 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

 

Fachada frontal: a / 3 modificada- fachada semielevada por baldrame, com um meio porão 

no quinto lateral esquerdo, com varanda entalada por dois cômodos nas extremidades, 

com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por escada de dois lances a 

varanda. 
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Figura 23 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 modificada - fachada elevada por meio porão, sem varanda, com 

distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por renque de degraus no 

puxado. 

Figura 24 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: sem varanda, 1 pavimento com baldrame elevado no corpo 

principal e puxado de fundos . 

 

Fachada Lateral direita: térrea e linear, sem varanda.  

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.  

Pias ou tanques externos: não se tem informações.  

Carneiros de bombear água: não tem.  

Mesas de pedra: não. 

Chafarizes ou fontes naturais: não existem mais, mas já existiram.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: duas. 
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3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: a casa-sede está em precário estado de 

conservação, prestes a desabar, em função da alta degradação da cobertura. Os demais 

equipamentos estão também em mau estado, merecendo obras de manutenção.  O 

engenho e moinho merecem trabalhos de estabilização e reconstituição da cobertura. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: resta ainda parte da gaiola estrutural de madeira. 

Roda d'água: existente, mas em precário estado. 

Paiol: não existe. 

Currais descobertos: há notícias.  

Currais cobertos: há notícias.  

Senzala: não se tem notícias. 

Moinho: restam ruínas das paredes, sem cobertura. 

Cobertas: já teve. 

Quitungo: há informações e vestígios de ter sido anexo à casa-sede. 

Galinheiro: não existente. 

Bicames: ainda existentes e em possibilidade de uso. 

Chiqueiro: não há informações. 

Casa de agregados: não há informações. 

Outros: atualmente tem uma casa de alvenaria de tijolos como apoio, uma estufa de 

mudas, uma caixa d'água. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não há vestígios de demolições ou arruinamentos, 

no entanto há informações de fontes primárias da existência de currais e cobertas. 
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3.5.7 Fazenda Santo Antônio16 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Esmeraldas.                 Distrito: sede  

Situação: aguardando finalização de restauração iniciada.  

Vias de acesso: estrada de acesso ao povoado de Urucuia, e a 4 km da sede do município.   

Rios/córregos próximos: Ribeirão Filipão e Córrego Santo Antônio. 

Propriedade: particular - Família Lara. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: presumivelmente edificada em meados do século XIX (1822), em terras 

anteriormente pertencentes ao Capitão-mor Dionizio Martins Soares, que passaram ao 

Visconde de Caeté.   

Atividades econômicas: 

- antigas: o conjunto era autossuficiente, tendo tido produção de todo o necessário ao 

sustento da família e ao plantel de escravos, incluindo produção de cana e cachaça, 

tecelagem rústica.  

- atuais: pecuária de leite e de corte, e produção de milho e arroz. 

Forma escoamento de produção: atualmente por caminhões / não consta forma antiga, 

possivelmente era feita por carroças. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Prédios: casa-sede: situada em um platô de leve declividade  

Análise situação: esplanada, terreno praticamente plano.  

                                                                 
16Fonte: APM; IEPHA:IPAC/84, IEPHA: Processo tombamento/2002; TISO, Carla. Projeto arquitetônico 

de restauração. 2001; HENDRIX: TPs diversos. DATA DO LEVANTAMENTO: 21/10/2002. 

RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Arquiteta Carla Tiso e Érika Jorge. 
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Figura 25 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SANTO ANTONIO 

 

Partido da casa-sede: retangular com puxado posterior, conformando um "T" com 2 

pavimentos.    

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3, 

com puxado posterior de um pavimento. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de adobe, e internas em 

pau a pique, embasamento de pedras. Não há porão, mas dois pavimentos nobres.  

Esquadrias: madeira.  Vergas: alteadas na fachada. Frontal e laterais e retas na posterior.  

Bandeiras: Sim, na fachada, frontal.  Fechaduras e dobradiças de ferro: Sim.  

Cobertura: composta, bloco central em quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais 

em cimalha nas fachadas frontal e laterais, cachorrada com guarda-pó na posterior.   
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Figura 26 - PLANTAS DA CASA-SEDE DA FAZENDA SANTO ANTONIO 

 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas, mistas; 

essas áreas são difusamente setorizadas, embora separadas por corredores ou cômodos 

intermediários, em função da grande extensão da casa.  Os andares são mais definidores 

do uso íntimo e do de serviços.  Um aspecto relevante é a existência de muitos cômodos 

de receber. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: Sim (x) Puxado. 

 

Fachada frontal: c / 11 - fachada de dois pavimentos completos, sem varanda, com vãos 

de idêntico tratamento no pavimento superior e também no inferior, diferenciados em 

cada pavimento, mas com vãos correspondentes. Apresenta aspecto de sobrado urbano.   

 

Figura 27 - FACHADA FRONTAL 
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Fachada posterior: c / 10 - fachada de dois pavimentos completos, sem varanda, com vãos 

de idêntico tratamento no pavimento superior e também no inferior, mas com vãos não 

correspondentes entre os pavimentos. 

Figura 28 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais esquerda e direita: 2 pavimentos inteiros, sem varanda.  

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: tem.   

Pias ou tanques externos: tem.   

Carneiros de bombear água, não visto.  

Mesas de pedra: não visto.   

Chafarizes ou fontes naturais: valas existentes e bicames de pedra.   

Casa servida diretamente por água: hoje desativada. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, mas no puxado. 

Hoje demolida. 

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede centraliza todo o conjunto de edificações, embora hoje seja utilizada como depósito. 

Os vários pátios têm funções diferenciadas de serviços, social, de uso íntimo, embora hoje 

todos sejam de serviços.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto não só por seu porte monumental, mas por seu posicionamento no terreno.  Está 
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a cerca de 100 metros da estrada, tendo grande visibilidade, em função de seu porte 

monumental. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: precário, apesar de estar num intervalo de 

restauração.  Se a obra não se reiniciar rapidamente, toda a etapa já realizada se perderá. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: já teve de cana, movido à água. 

Roda d’água: deve ter tido em função do engenho. 

Paiol: existente. 

Currais descobertos: existentes, em uso.  

Currais cobertos: existentes, em uso.  

Senzala: há informações de ter havido várias, mas hoje não há vestígios. 

Moinho: tem, mas seus panos arruinaram-se e foram reconstruídos em tijolos furados. 

Cobertas: várias, de todos os tipos de materiais e épocas. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: existentes (2) 

Bicames: elevados do solo, às vezes correndo em vala, abaixo da superfície, a céu aberto, 

Outros: chiqueiro. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: engenho, senzalas, área de tecelagem de panos. 
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3.5.8 Fazenda da Vereda17 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Esmeraldas.          Distrito: sede, povoado de Boa Vista  

Situação/ Vias de acesso:  Zona Rural. Estrada de acesso ao povoado São José a 20 km 

da sede. 

Distância entre o mais próximo núcleo produtivo rural ou aglomerado urbano (povoado): 

a cerca de 10 km.  

Rios/córregos próximos: Rio Paraopeba e afluentes. 

Propriedade: particular - Gui Geo.  

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA  

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: existe documentação cartorial e nos arquivos históricos da Casa Borba 

Gato em Sabará. Presumivelmente edificada em 1741, em terras anteriormente 

pertencentes ao Capitão-mor Dionísio Martins Soares, adquiridas por José Teixeira de 

Carvalho.  

Atividades econômicas: 

- antigas: pecuária de leite e de corte e produção de cachaça. 

- atuais: sem produção. 

Forma escoamento de produção: não consta a de antigamente. Atualmente sem produção. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Prédios: casa-sede situada em um vale de leve declividade  

Análise situação: esplanada, terreno com leve declividade tendo vários platôs planos.   

                                                                 
17 Fonte: APM, EPHA: IPAC, 1984; HENDRIX: TPs diversos. DATA DO LEVANTAMENTO: 

07/07/2002. RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio e Érika Jorge. 
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Figura 30 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VEREDA 

 

Partido da casa-sede: retangular de um pavimentos com um pequeno e recente puxado 

posterior à direita, com um pequeno puxado. 

Esquema de Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo 

principal: 5 x 3, uma varanda parcial entalada posteriormente.  

Identificação de setorização funcional na casa: não há rígida separação entre áreas sociais, 

de serviços, íntimas e mistas. 
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Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim. 

Data da construção: meados do século XVIII, conforme pesquisa do IEPHA, por volta de 

1741. 

Figura 29 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA VEREDA 

 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique, com 

algumas intervenções em tijolos cerâmicos. 

Esquadrias: Madeira. Vergas: arqueadas na fachada frontal e retas na fachada posterior. 

Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: em quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais em cachorrada com 

guarda-pó.   

Presença de trajetos de circulação interna-verificação de algum esquema formal: a estrada 

vicinal que corta o terreno como rua interna, passando à frente da casa. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede há relação 

semelhante à rua, embora haja pátios e currais, estes pouco delineados atualmente. 

 

Fachada Frontal: a / 1 – Fachada térrea, sem varanda, com distribuição de vãos de 

idêntico tratamento; com embasamento baixo. 
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Figura 31- FACHADA FRONTAL 

 

Fachada Posterior: a / 4 - Fachada térrea, com varanda entalada por dois cômodos laterais, 

com distribuição de vãos de idêntico tratamento com acesso centrado; 

 

Figura 32 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas Laterais: um vão por pano da estrutura de madeira 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: sim.   

Pias ou tanques externos: sim.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: não.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 
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3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: precário - o conjunto está abandonado, sem 

moradores nem cuidados. Os panos de vedações da casa-sede estão em desarticulação e 

deterioração. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO 

Senzala: há informações de ter havido. 

Moinho: tem, desativado. 

Cobertas: nenhuma. 

Quitungo (farinha de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: foi adaptado no antigo chiqueiro, mas hoje foi demolido. 

Bicames: elevados do solo, às vezes subterrâneo, às vezes exposto. 

Outros: casas de agregados, alojamento de empregado, chiqueiros. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: chiqueiro-galinheiro, alojamento de empregados, 

quarto, garagem lateral à casa, engenho, senzala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

3.5.9 Fazenda Salgada18  

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Esmeraldas.                        Distrito: povoado de Urucuia. 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 20 km do distrito sede, variante da estrada que vai 

para o povoado de Urucuia a norte do município.  Está rodeada por mata nativa, chamada 

de Mata da Salgada.  Os próximos núcleos são fazendas. 

Rios/córregos próximos: o Córrego Mata da Salgada e represamento artificial. 

Propriedade: particular - Vicente Brets. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório de Esmeraldas.  

Data da construção: possivelmente 1830.   

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cachaça e rapadura, pecuária de leite, culturas de cereais. 

- atuais: sem produtividade. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: era para uso próprio.                              

- atual: caminhões de terceiros. 

 

2 b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise de situação: situa-se em um capão aberto, circundada por serras.  O ponto mais 

baixo é o lago artificial formado pelo represamento do Córrego Mata da Salgada.  

                                                                 
18 Também chamada de Casa Grande ou Haras Scala.  FONTES: APM, IEPHA: IPAC, 1984; HENDRIX: 

TPs diversos. DATA DO LEVANTAMENTO: 07/07/2002. RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM 

CAD: alunos Izabela Hendrix. 
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Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede e a senzala eram o 

centro do conjunto.  Hoje o lago toma todas as atenções. 

Verificação de algum esquema formal: a casa-sede tem posição dominante no conjunto, 

embora o lago e a área do haras chame a atenção.  

Figura 33 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SALGADA 

 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica uma área 

irregular que não chega a ser um pátio, em torno da qual se dispõem o antigo engenho, o 

moinho e o alambique.  Os currais situam-se na parte posterior em relação à casa. 

Partido da casa-sede: "retangular", com parte assobradada e parte térrea.   

Planta: Rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 7x2, 

excluindo varanda aos fundos 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobes. 

Os acréscimos recentes foram construídos em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.   Bandeiras: eventualmente. Fechaduras ferro: sim, 

mas há modelos recentes.  
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Cobertura: em quatro águas com prolongamento para as varandas.  Utiliza telhas curvas 

tendo beirais em cachorrada. 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As de serviços são mais isoladas. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, incluindo reformas. 

Figura 34 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA SALGADA 

 

Fachada frontal: d / 3 modificada - fachada escalonada em um pavimento corrido com 

parte semielevada sobre porão, com varanda parcial, com distribuição de vãos de 

tratamento diferenciado, com acesso por escada perpendicular à varanda.  

Figura 35 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: d / 3 modificada - fachada escalonada em um pavimento corrido com 

parte semielevada sobre porão, com varanda parcial, com distribuição de vãos de 

tratamento diferenciado, com acesso por escada paralela e interna à varanda.  
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Figura 36 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral direita: e / 5 - tem dois pavimentos no bloco principal, e varanda à direita 

da fachada. As envasaduras são semelhantes, mas têm proporções diferenciadas. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, três.  

Presença de guarda-corpo: de réguas de madeira.  

Puxado: não, a não ser que se considere a varanda da fachada lateral esquerda um 

puxado. 

Fornos de barro: não.  

Pias ou tanques externos: não.  

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: sim, como decoração contemporânea.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim, água cai por gravidade e pressão do córrego.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções não muito adequadas do ponto de vista histórico. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não tem mais, mas há informações de já ter existido. 
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Roda d’água: certamente tinha, junto ao engenho, que era movido à água. 

Paiol: há um prédio específico para tal, em mau estado. 

Currais descobertos: existe e em uso, mas pertencentes ao haras. 

Currais cobertos: existe e em uso, na área do haras.  

Senzala: foi adaptada para casas de caseiros, primeiramente, mas agora é casa de 

hóspedes. 

Moinho: existente e apto ao uso. 

Cobertas: demolidas. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: restam vestígios em alvenaria de pedras, que nutriam a casa, o engenho, o 

moinho.  

Outros: depósito de aguardente. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: consta ter havido várias demolições - currais, 

engenho, partes da própria casa-sede. 
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3.5.10 Fazenda Mato Grosso19 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Ibirité.                  Distrito: sede  

Situação: rodeada pela malha urbana da periferia da cidade. Distância entre o mais 

próximo núcleo produtivo rural ou aglomerado urbano (povoado): cerca de 500 metros. 

Vias de acesso: estrada direta do bairro Jardim das Rosas, próximo ao CAIQUE.   

Rios/córregos próximos: 

Propriedade: particular - Hugo Camargo 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: somente encontradas informações orais.  

Data provável da construção: não há informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: culturas de farinha, milho, feijão, arroz, verduras, legumes e pecuária de leite e 

de corte e produção de cachaça. 

- atuais: milho, chuchu, pecuária de leite. 

Forma escoamento de produção: caminhonete própria. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Prédios: casa-sede situada em um vale de leve declividade, dentro de uma fenda 

geológica.  

Análise da situação: encosta ligeiramente em aclive.   

                                                                 
19 Fontes: APM, IEPHA: IPAC, 1984; HENDRIX: TP. DATA DO LEVANTAMENTO: 21/11/2002. 

RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio e Érika Jorge. 



110 

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede é o centro do conjunto, sendo que 

sua fachada frontal e lateral esquerda conformam quadrantes, onde se situam as demais 

construções e espaços funcionais. 

Verificação de algum esquema formal: somente a estrada vicinal que corta o terreno como 

rua interna, passando à frente da casa. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, vedado à entrada de estranhos, constantemente fechado com cadeado.  

Antigamente era aberto e dava passagem ao engenho e alambique e à usina. 

Partido: "L", com um pavimento.   

Planta: rede quadriculada de tramas transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3 

 

Figura 37 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA MATO GROSSO 
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Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de tijolos cerâmicos em 

substituição às antigas vedações de adobes. 

Esquadrias: madeira.   Vergas: retas.   Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: em quatro águas em telhas francesas e beirais em cachorrada.   

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas; mistura 

entre elas. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não, só de reformas. 

Figura 38 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA MATO GROSSO 

 

Fachada Frontal: a / 1 - Fachada térrea, pouco elevada do solo por embasamento, sem 

varanda, com distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

Figura 39 - FACHADA FRONTAL 
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Fachada Posterior: a / 4 - Fachada térrea, com varanda fechada e entalada por puxado de 

um lado e cômodo lateral de outro, com distribuição de vãos de idêntico tratamento com 

acesso centrado. 

Figura 40 - FACHADA POSTERIOR 

Fachadas Laterais: pavimento reto, com embasamento de pedra nivelando o terreno. 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim; corrida: não, fechada por parede com vãos.  

Fornos de barro: interno.   

Pias ou tanques externos: não.   

Carneiros de bombear água: sim.  

Mesas de pedra: não.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim, bicame, hoje desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, exceto pelo ataque de cupins nas partes de 

madeira: marcos e folhas de portas e janelas. 
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3.5.11 Fazenda do Engenho Seco20  

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Sarzedo, antigo distrito de Ibirité.                  Distrito: Bairro Brasília 

Situação: encostas dos morros baixos da Serra Três Irmãos, divisa entre os territórios de 

Sarzedo e o município de Brumadinho, no Bairro Brasília, nos terrenos da Itaminas. 

Vias de acesso: Km 1 estrada Lapinha. 

Rios/córregos próximos: córregos Boa Esperança, Engenho Seco e Porteiras.  

Propriedade: Itaminas Comércio de Minérios 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: somente encontradas informações orais.  

Data provável da construção: não há informações. 

 Atividades econômicas: 

- antigas: culturas de farinha, milho, feijão, arroz, verduras, legumes e pecuária de leite e 

de corte, produção de cachaça, farinha e rapadura. 

- atuais: nenhuma. 

Forma escoamento de produção: 

 - antiga: distribuição local. 

-atual: nenhuma. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

 Análise da situação: encosta ligeiramente em aclive.   

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede era o centro do conjunto. 

                                                                 
20 Também chamada Fazenda do Crispim. Fontes: IPAC, 1984; IEPHA: dossiê informativo 1985. DATA 

DO LEVANTAMENTO: 21/11/2002. RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido  

Florêncio. 
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Verificação de algum esquema formal: a estrada passa à frente dos terrenos e da casa. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal e à frente dele os currais, com um pequeno estábulo.   

Figura 41 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA ENGENHO SECO 

 

Prédios: casa-sede: situada em uma encosta de leve declividade.  

Partido da casa-sede: "L" de um pavimento com parte frontal ligeiramente elevada.   

Planta: Rede quadriculada de tramas transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobes 

com substituições de alvenaria de tijolos cerâmicos. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.   Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim. 

Cobertura: em quatro águas em telhas cerâmicas curvas e beirais em cachorrada. 
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Figura 42 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA ENGENHO SECO 

 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais e íntimas paralelas; de 

serviços, aos fundos. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não. 

Fachada Frontal: a / 4 Fachada Térrea, com varanda finalizada por um cômodo, com 

distribuição de vãos de idêntico tratamento, acesso centro da varanda. 

 

Figura 43- FACHADA FRONTAL 

 

Fachada Posterior: a / 1 Fachada Térrea, sem varanda, com distribuição de vãos de 

idêntico tratamento. 
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Figura 44 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas Laterais: pavimento reto, com embasamento de pedra nivelando o terreno. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, corrida: sim. Aos fundos tem varanda fechada por parede 

com vãos; Puxado: sim. 

Fornos de barro: não consta.  

Pias ou tanques externos: não.  

Carneiros de bombear água: não.  

Mesas de pedra: não. 

Chafarizes ou fontes naturais: sim. 

Bicame: sim.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: não. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: a casa-sede, assim como outros edifícios já se 

arruinaram, os remanescentes de engenho e moinho encontram-se em processo avançado 

de arruinamento. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: de cana e tem de farinha, mas fora de uso. 

Roda d'água: em processo de degradação. 

Paiol: já havia sido substituído desde 1984. 
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Currais descobertos: foram perfurados com poços de água.  

Currais cobertos: foram perfurados com poços de água.  

Senzala: não consta ter havido. 

Moinho: tem ainda um, mas desativado. 

Cobertas: já teve várias, hoje desaparecidas ou em ruínas. 

Quitungo: existente, junto ao engenho. 

Galinheiro: não consta, embora o fazendeiro criasse galinhas soltas no terreno. 

Bicames: em pedra, elevados. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: tulha de café, moinhos, estábulo, casa-sede. 
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3.5.12 Fazenda São Sebastião21 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Lagoa Santa.                  Distrito: Lagoinha de Fora  

Situação/Vias de acesso: estrada de acesso ao povoado de Lagoinha de Fora, a 9 km da 

sede do município.   

Rios/córregos próximos: Rio das Velhas. 

Propriedade: particular - Família Rabelo. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: o IPAC/MG cita a data de 1751, sem referenciá-la. Foi cadastrada no 

Registro de Terras de 1855/6. 

Atividades econômicas: 

- antigas: o conjunto era autossuficiente, tendo tido produção de todo o necessário ao 

sustento da família e ao plantel de escravos, incluindo produção de cana e cachaça. No 

ano de 1867 tinha grande plantação de algodão. 

- atuais: Centro Hípico de lazer. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: o comércio se fazia majoritariamente no próprio local, com barcos que 

circulavam no Rio das Velhas, mas também por veículos de tração animal. 

- atual: por caminhões. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Prédios: casa-sede.  

Análise da situação: situada em um platô, a partir do qual se iniciam leves declives.  

                                                                 
21 Fontes: APM; IEPHA: IPAC, 1984; IEPHA: Processo de Tombamento, 1985; Levantamento topográfico 

2000. DATA DO LEVANTAMENTO: 30/10/2002.  RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: 

Walter Aparecido Florêncio e Érika Jorge. 
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Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede centraliza todo o conjunto de edificações. Os vários pátios têm funções diferenciadas 

de serviços, social, de uso íntimo.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto não só por seu porte monumental, mas por seu posicionamento no terreno. 

 

Figura 46 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO 

 

Partido da casa-sede: retangular com puxado posterior, conformando um "L" invertido, 

com dois pavimentos.   

Fachada frontal com aspecto de sobrado urbano.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 4x4 
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Figura 45 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO 

 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de adobe, e internas em 

pau a pique, embasamento de pedras. Não há porão, mas dois pavimentos nobres. 

Esquadrias: madeira. Vergas: alteadas na fachada. Frontal e laterais e retas na posterior.  

Bandeiras: sim, na fachada, frontal.  Fechaduras e dobradiças de ferro: sim.  

Cobertura: composta, bloco central em quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais 

em cimalha nas fachadas frontal e laterais, cachorrada com guarda-pó na posterior.   

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais e íntimas se interpenetram; 

as de serviços são difusamente setorizadas entre os dois pavimentos do puxado.  No bloco 

frontal os andares são mais definidores do uso íntimo e do de serviços.  Hoje, no 

pavimento térreo, há muitos cômodos de receber que antes eram de serviços. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim (x) puxado. 

 

Fachada frontal: c / 11 – Fachada de dois pavimentos completos, sem varanda, com vãos 

de idêntico tratamento no pavimento superior e também no inferior, diferenciados em 

cada pavimento, mas com vãos correspondentes. 
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Figura 47 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: c / 10 - fachada de dois pavimentos completos, com varanda, com vãos 

de idêntico tratamento nos pavimentos, mas não correspondentes entre os pavimentos. 

Figura 48 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada Lateral esquerda: 2 pavimentos inteiros, com varanda no puxado e no bloco 

principal.  

Fachada Lateral direita: reta, num mesmo alinhamento, com dois pavimentos e sem 

varanda. 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: tinha, no puxado.  

Pias ou tanques externos: tinha, no puxado.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não visto.  

Chafarizes ou fontes naturais: valas existentes e bicames de pedra.   

Casa servida diretamente por água: foi, mas hoje está desativada. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, mas no puxado. 



122 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: sem informações 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: a edificação está sendo reformada para salão de festas. 

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: não há informações. 

Currais descobertos: existiam e estavam em uso em 1984.  

Currais cobertos: existiam e estavam em uso em 1984.  

Senzala: há informações de ter havido várias, mas hoje já não há vestígios. 

Moinho: tem, mas seus panos arruinaram-se e foram reconstruídos em tijolos furados. 

Cobertas: havia várias e de todos os tipos de materiais e épocas, em 1984. 

Quitungo de mandioca: não há informações. 

Galinheiro: existiam dois em 1984, hoje demolidos. 

Bicames: elevados do solo, às vezes correndo em vala, abaixo da superfície, a céu 

aberto. 

Outros: já existiram chiqueiros. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: currais, senzalas, área de tecelagem de panos. 
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3.5.13 Fazenda do Saco22 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Lagoa Santa.                        Distrito: Lapinha 

Situação/Vias de acesso: situa-se em estrada vicinal de terra, a 1 km da estrada para o 

distrito de Lapinha. 

Rios/córregos próximos: Córrego do Jaque. 

Propriedade: particular - herdeiros de João Vieira de Freitas. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros): não se tem informações 

documentais, só orais. 

Data construção da casa-sede: não se tem informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: agropecuária, engenho de cana, de farinha. 

- atuais: pequena agropecuária, lavoura de subsistência. 

Forma escoamento de produção:  

- antigas: veículos de tração animal. 

- atuais: cooperativa de Lagoa Santa, caminhões da cooperativa pegam o leite. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Análise da situação: meia encosta de ligeira inclinação. 

                                                                 
22 Fontes: APM; IEPHA: IPAC, 1984: DATA DO LEVANTAMENTO: 30/10/2002. RESPONSÁVEL 

PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio 
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Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede, assim como as demais edificações se implantam em correnteza, na forma de rua 

urbana ao longo da estrada local, que leva aos pastos.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupava posição especial no 

conjunto; era a primeira edificação acessível. A sua frente ficava o estábulo.  Seu partido 

alongado a diferencia das demais construções do conjunto. 

Partido da casa-sede: retângulo alongado, com presença de puxado na lateral direita, com 

um pavimento, sobre embasamento ligeiramente elevado ; varanda: corrida , frontal, 

posterior e lateral. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 6x2. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique. Parte 

vazia do porão sustentada por burros e esteios. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: duas águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada roliça.   

 

Figura 49 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO SACO 
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Figura 50 - PLANTA SUPOSTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DO SACO 

 

Estado de conservação: arruinou-se e foi demolida em 1998. 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas são bem 

interligadas, quase todos os cômodos eram intercomunicantes.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim (N) puxado (N). 

Fachada frontal: b / 2 – fachada ligeiramente elevada, com varanda corrida, com 

distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de degraus; tem um 

pavimento, com meio-porão no 4/5 esquerdo. 

 
Figura 51 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 3 – Fachada ligeiramente elevada, com varanda finalizada por 

cômodo na lateral finalizada por cômodo na lateral, com distribuição de vãos de idêntico 
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tratamento, com acesso por renque de degraus; tem um pavimento, com meio porão no 

4/5 esquerdo. 

 

Figura 52 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada Lateral esquerda: com varanda, 1 pavimento. 

Fachada Lateral direita: sem varanda, com meio-porão, dado pelo desnível do terreno.  

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.   

Pias ou tanques externos: não se tem informações.   

Carneiros de bombear água: não se tem informações.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim.   

Bicames de pedra: sim.   

Casa servida diretamente por água: sim, vinda pelo bicame, passando pelo 

moinho. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: não. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: todo o conjunto está precário, a casa-sede 

praticamente arruinada, assim como as demais construções, à exceção do moinho. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  
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Engenho: em precário estado, movido à água. 

Roda d’água: existente. 

Paiol: existente. 

Currais descobertos: em número de dois.  

Currais cobertos: existentes, em número de dois.  

Senzala: transformada em cômodo de oficina, despejo. 

Moinho: existente. 

Cobertas: existentes. 

Quitungo de mandioca: não há informações. 

Galinheiro: não se têm notícias. 

Bicames: existentes elevados do solo em funcionamento. 

Outros: chiqueiro, existente, senzala tomou outras funções; casa de agregados. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: antiga casa-sede, engenho e estábulos. 
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3.5.14 Fazenda Quebra-Pratos23 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Lagoa Santa.                       Distrito: sede 

Situação/Vias de acesso: bem próximo da malha urbana do centro, em meio a um intenso 

chacreamento e o Clube Água-parque BH. 

Rios/córregos próximos: o Córrego do Fidalgo ou Olhos d'água. 

Propriedade: particular - herdeiros de Calixto Dias Ferreira. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: a carta de sesmaria da Fazenda do Fidalgo não contempla o nome 

Quebra-Pratos.  

Data da construção: possivelmente em inícios do século XX.  

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cana, milho e mandioca, pecuária de leite, culturas de cereais. 

- atuais: manteve o uso de produção para subsistência dos herdeiros, todos profissionais 

liberais. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: a produção era quase toda consumida pela família proprietária. O transporte     

utilizado era carroças e carros de bois. 

-atual: a produção é entregue na cidade pelo caseiro. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se nas proximidades da zona urbana, em meio a chacreamentos.  

O ponto mais baixo é o leito do córrego do Fidalgo, ou Olhos D'água. 

                                                                 
23 Fontes: APM, IEPHA: IPAC, 1984: DATA DO LEVANTAMENTO: 24/10/2001.  RESPONSÁVEL 

PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio. 
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Figura 53 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA QUEBRA-PRATOS 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: todas as edificações dispunham-

se alinhadas em "correnteza", embora afastadas umas das outras. 

Verificação de algum esquema formal: a casa-sede tinha posição dominante no conjunto, 

sendo a primeira a ser acessada.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da via que organiza as 

edificações fica uma elevação em aclive.  Depois do acesso ela continua em declive. 

Partido da casa-sede: em "L" invertido, de um pavimento, com puxado que apresenta 

porão parcial aos fundos.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3. 
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Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As áreas de serviços são mais isoladas no puxado.  

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: possivelmente, pode ser que 

o flanco direito, incluindo o puxado seja de época posterior.  A modenatura sugere isso. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique.  O 

baldrame foi vedado por adobes. Os acréscimos recentes foram construídos em alvenaria 

de tijolos. 

Esquadrias: madeira.   Vergas: retas.  Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim, mas há 

modelos recentes.  

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para o puxado.  Utiliza telhas curvas 

tendo beirais em cachorrada. 

 
 

Figura 54 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA QUEBRA-PRATOS 

 

Fachada frontal: a / 1- fachada térrea sem varanda, com acesso por porta e um degrau.  As 

esquadrias não têm tratamento idêntico, sendo algumas em caixotes e outras utilizam 

esteios estruturais. 
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Figura 55 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: c / 9 - o bloco principal e mais afastado em relação ao puxado de 

serviços é semielevado, enquanto o puxado tem porão.  Os vãos têm tratamento 

diferenciado, sendo alguns em caixotões e outros em esteios estruturais. 

 
 

Figura 56 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: constituída pelo plano avançado do módulo principal, vedado 

por intervenções para a construção de sanitários e um plano afastado do puxado de 

serviços, este com porão semielevado, tendo varanda parcial.   

 

Fachada lateral direita: e / 5 - tem um único plano alongado cujos dois últimos quintos 

eleva-se sobre porão. As envasaduras são todas semelhantes. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, no puxado.   

Presença de guarda-corpo: de réguas de madeira.  

Puxado: sim na lateral direita. 

Fornos de barro: não.   

Pias ou tanques externos: sim, mas de modelo atual.   
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Carneiros de bombear água: não.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: não, água fornecida pela COPASA.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, duas, uma voltada para 

dentro da casa e outra para fora. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: precário. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não tem, nem há informações de já terem existido.   

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: existe um novo de alvenaria de tijolos. 

Currais descobertos: existem dois.  

Currais cobertos: existe ainda uma coberta.  

Senzala: não há informações de ter existido, possivelmente nunca. 

Moinho: existe a chamada casa de máquinas ou casa de moer milho e ração. 

Cobertas: demolidas. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: existe. 

Bicames: não foram encontrados vestígios de bicames que nutrissem a casa e demais 

benfeitorias.  

Outros: teve chiqueiro. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não consta ter havido demolições. 
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3.5.15 Fazenda da Jaguara24 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Matozinhos.  Distrito: Mocambeiro 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 10 km do distrito sede, estrada que vai para o distrito 

de Mocambeiro, a nordeste do município, seguindo para Jaboticatubas. Os próximos 

núcleos são fazendas, haras e o povoado de Mocambeiro. 

Rios/córregos próximos: Rio das Velhas e outros. 

Propriedade: particular - Galeno e Lêda Torres de Andrade. 

 

ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório de Sabará, Santa Luzia, Matozinhos. Outras 

informações no Arquivo Público Mineiro. 

Data  da construção: possivelmente entre 1724 e 1789.   

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cachaça e rapadura, pecuária de leite, culturas de cereais, carne, 

extração de pedras e minerais, de madeira, trocas e escambo, etc. 

- atuais: cultura de subsistência, leite, extração de pedras, madeira, pousada de lazer. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: era para uso próprio, troca, escambo, venda no próprio porto a viajantes, e para 

a nutrição de instituições de caridade e religiosas. 

- atual: fretamento de caminhões de terceiros. 

 

                                                                 
24 Fontes: APM; IEPHA: IPAC, 1984; IEPHA: Processo de tombamento, 1987. DATA DO 

LEVANTAMENTO: 11/10/2002 e 18/10/2002.  RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter 

Aparecido Florêncio e Érika Jorge. 
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2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise situação: situa-se em um platô elevado, circundada por serras e matas.  O ponto 

mais baixo é o Rio das Velhas. 

 

Figura 57 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DA JAGUARA 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede não era o centro do 

conjunto, mas sim o porto, o pouso e a venda.  Em fins do século XVIII, a capela tornou-

se o ponto mais importante, e no início do século XX a casa foi ganhando importância. 

Verificação de algum esquema formal: a capela e a casa-sede têm posição dominante no 

conjunto, embora existam outros edifícios importantes.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o adro da 

capela, na forma de um grande pátio. Conformando um sistema de vias quase ortogonal 

ficam o antigo pouso, a serraria, a usina, e já ficaram o engenho e o alambique.  Os currais 

situam-se na parte baixa, na estrada que dá acesso à sede e demais edifícios. 
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Partido da casa-sede:: "P" deitado, sendo praticamente quase toda térrea, mas construída 

em patamares de diferentes níveis e escalonados, tendo um pequeno porão no quinto 

direito. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 7x3, 

excluindo varanda frontal e contando a dos fundos. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobes. 

Os acréscimos recentes foram construídos em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas, na maioria, de arco abatido na parte construída em 

1787.  Bandeiras: eventualmente. Fechaduras ferro: sim, mas há modelos recentes. 

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para as varandas.  Utiliza telhas curvas 

tendo beirais em cachorrada, alguns de fatura elaborada, outros roliços. 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas.  As de serviços são mais isoladas, no corpo esquerdo da edificação. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, incluindo reformas. 

 

Figura 58 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DA JAGUARA 
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Fachada frontal: d / 3 modificada – fachada térrea, em um pavimento corrido com parte 

semielevada sobre embasamento, com varanda em quase toda a extensão da fachada, 

finalizada por cômodo à esquerda, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, 

com acesso no mesmo nível e perpendicular à varanda.  

Figura 59 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: d / 3 modificada - fachada escalonada em um pavimento corrido com 

parte semielevada sobre porão, com varanda parcial, com distribuição de vãos de 

tratamento diferenciado, com acesso por uma escada paralela à copa e outra à varanda 

do apartamento. 

Figura 60 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: b / 1 - fachada térrea, com varanda parcial saliente, com 

distribuição de vãos de tratamento diferenciados. 

Fachada lateral direita: e / 5 - é muito recortada, tendo dois pavimentos no bloco principal, 

e varanda à esquerda desta fachada. Um bloco mais afastado é de tipologia diferenciada.  

As envasaduras são semelhantes, mas têm proporções diferenciadas. 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, três.  

Presença de guarda-corpo: frontal é cheio, e aos fundos é de réguas de madeira.  

Puxado: de cozinha e dos apartamentos de hóspedes; há um puxado que 

corresponde ao acréscimo do escritório do inglês. 

Fornos de barro: sim.  
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Pias ou tanques externos: sim, atuais.   

Carneiros de bombear água: sim, dois, que suprem todas as edificações e serviços.  

Mesas de pedra: sim, como decoração contemporânea; é um dos degraus laterais 

da capela.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim, água cai por gravidade e pressão do Córrego 

da Jaguara.  Casa servida diretamente por água: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções realizadas ao longo de sua trajetória e vários donos. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não tem mais, mas há informações de já ter existido vários. 

Roda d’água: ainda se mantém e toca o engenho de serra, atual, era movido à água. 

Paiol: fica anexo à "casinha". 

Currais descobertos: existe e em uso.  

Currais cobertos: existe e em uso.  

Senzala: fotografia do início do século mostra vários prédios para este uso. 

Moinho: existente e apto ao uso. 

Cobertas: há cobertas para oficinas, serraria e serralheria, usina de força e fábrica de gelo. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: há dois prédios novos, construídos em madeira e sobre esteios elevados. 

Bicames: restam vestígios em alvenaria de pedras, que nutriam a casa, o engenho, o 

moinho.  

Outros: cobertas. Já teve porto, tem chiqueiro. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: consta ter havido várias demolições: currais, 

alambique, depósito de aguardente, engenho, senzalas, partes da própria casa-sede, canis, 

estábulo. 
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3.5.16 Fazenda das Porteiras25 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Matozinhos.  Distrito: sede 

Situação/Vias de acesso: a 5 km da saída de Pedro Leopoldo, ao longo da estrada MG 10. 

Está rodeada por sítios e chácaras e uma das divisas limita-se com a malha urbana da 

periferia da cidade de Matozinhos, loteamento Presidente, recentemente desmembrado da 

fazenda vizinha de nome Floresta.  Os mais próximos núcleos produtivos rurais são a 

Fazenda da Floresta, Leite ao Pé da Vaca, Balneário do Quiqui. 

Rios/córregos próximos: corre dentro dos terrenos da fazenda o Ribeirão da Mata. 

Propriedade: particular 

 

2a- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede é o centro do conjunto. 

Verificação de algum esquema formal: a estrada local corta o terreno, passando dentro do 

curral lateral à casa. Dá passagem ao rio e à cidade de Pedro Leopoldo. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, limitado à entrada de estranhos.  

Análise da situação: casa-sede situada em uma encosta de leve declividade, cujo ponto 

mais baixo é o Ribeirão da Mata.  

                                                                 
25 Fontes: APM; IEPHA: IPAC, 1984; IEPHA: dossiê documental. DATA DO LEVANTAMENTO: 

02/12/2002.  RESPONSÁVEL PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio. 
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Figura 61 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DAS PORTEIRAS 

 

Partido da casa-sede: "L", com um e meio pavimentoso.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 4x2, 

excluindo varanda corrida. 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais parcialmente faceando as 

íntimas. As de serviços são bem isoladas, assim como parte da íntima. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não, só de reformas. 
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Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique com 

trechos em tijolos cerâmicos em substituição às antigas vedações. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim, modelos 

antigos e recentes. 

Cobertura: em quatro águas em telhas curvas e beirais em cachorrada.   

 

 

Figura 62 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DAS PORTEIRAS 

 

Fachada frontal: d/3 – fachada de um e meio pavimentos com varanda corrida, 

distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por uma das laterais. O porão 

é parcial.  
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Figura 63 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: e/1 – tem dois pavimentos no bloco principal e puxado de serviços de 

um andar elevado sobre baldrame, à direita da fachada. 

Figura 64 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: a/3 Modificada.  fachada térrea, com varanda na extremidade, 

sem distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

Fachada lateral direita: tem dois pavimentos no bloco frontal e puxado de um pavimento 

sobre baldrame elevado. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, corrida: sim, presença de guarda-corpo de réguas de 

madeira.  

Puxado: sim. 

Fornos de barro: externo.  

Pias ou tanques externos: sim, demolidos.  

Carneiros de bombear água: sim. 

Mesas de pedra: não.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim, carneiro, hoje desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 
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Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: ruim, por ataque de cupins nas 

partes de madeira, desprendimento das articulações estruturais e perdas de trechos do 

telhado. 

 

4- OUTROS PREDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não consta ter havido. 

Roda d’água: não consta ter havido. 

Paiol: existente, modificado para casa de agregado. 

Currais descobertos: existente, e em uso.  

Currais cobertos: demolido recentemente. 

Senzala: reformada para paiol e depois para casa de agregado. 

Moinho: teve, mas degradou-se. 

Cobertas: várias, de usos variados. 

Quitungo de mandioca: não consta ter havido. 

Galinheiro: em alvenaria de tijolos, já demolido. 

Bicames: em alvenaria de tijolos, elevados do solo, nutria a casa e as hortas. Hoje estão 

em precário estado de conservação. 

Outros: casas de agregados, chiqueiros. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: casas de agregados, chiqueiros, galinheiros, caixa 

d'agua, currais cobertos, senzala. 
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3.5.17 Fazenda Floresta26 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Matozinhos. Distrito: sede 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 1 km da periferia de Matozinhos, junto ao loteamento 

Presidente, ao longo da estrada MG 10. Está rodeada pela malha urbana; uma das divisas 

limita-se com a malha urbana da periferia da cidade de Matozinhos, outra com o 

loteamento Presidente, recentemente desmembrado da fazenda.  Os mais próximos 

núcleos produtivos rurais são a Fazenda das Porteiras, Laticínios Dona Vaca, e várias 

indústrias ao longo da rodovia. 

Rios/córregos próximos: corre dentro dos terrenos da fazenda o Ribeirão da Mata, o 

ribeirão Braúnas e o rego da Januária. 

Propriedade: particular -: Walter Santana e sócios 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório Beatriz Alvarenga de Santa Luzia.  

Data  da construção: não encontrada.  Possivelmente inícios do século XIX. 

Atividades econômicas: 

- antigas: pecuária de leite, culturas de milho, feijão, arroz, verduras, legumes e 

exploração da mata. 

- atuais: alguma pecuária de leite e recria de gado de corte. 

Forma escoamento de produção  

-antiga: carroças - atual: caminhões próprios e de terceiros. 

 

                                                                 
26 Fontes: APM; IEPHA: IPAC, 1984.  DATA DO LEVANTAMENTO: 02/12/2002. RESPONSÁVEL 

PELO DESENHO EM CAD: Walter Aparecido Florêncio 
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2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situada em uma encosta de leve declividade, cujo ponto mais baixo 

é o Ribeirão da Mata. 

Figura 65 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA FLORESTA 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede é o centro do conjunto. 

De sua varanda se observam os serviços nos currais frontais. 

Verificação de algum esquema formal: a estrada local corta o terreno, passando dentro do 

curral lateral à casa.  
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Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede ficam os currais, 

ao invés de pátios. Os currais laterais fazem o acesso à casa. 

Partido da casa-sede: "L", com dois e meio pavimentos. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4, 

incluindo varanda corrida e puxado na lateral posterior  

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As de serviços são bem isoladas. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não, só de reformas. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de tijolos cerâmicos em 

substituição às antigas vedações de adobes. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim, modelos 

antigos e recentes.  

Cobertura: em quatro águas em telhas curvas e beirais em cachorrada.   

 

Figura 66 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA FLORESTA 
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Fachada frontal: d/3 modificada – fachada de dois pavimentos, elevada sobre baldrame 

com varanda corrida, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso 

por escada interna à varanda. O porão deve ser considerado pavimento. 

Figura 67 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: e/1 – tem dois pavimentos no bloco principal e puxado de serviços de 

um andar elevado sobre baldrame. 

Figura 68 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: a/3modificada.  Fachada escalonada, com varanda na 

extremidade, sem distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

Fachada lateral direita: tem dois pavimentos do bloco frontal e puxado de um pavimento 

sobre baldrame elevado. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, corrida: sim, presença de guarda-corpo de réguas de 

madeira.  

Fornos de barro: externo.  
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Pias ou tanques externos: sim, demolidos.  

Carneiros de bombear água: sim.  

Mesas de pedra: não.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim, carneiro, hoje desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: ruim, por ataque de cupins nas 

partes de madeira, desprendimento das articulações estruturais e perdas de trechos do 

telhado. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não consta ter havido. 

Roda d’agua: não consta ter havido. 

Paiol: existente. 

Currais descobertos: existem vários, e em uso.  

Currais cobertos: existem vários, e em uso, incluindo bezerreira.  

Senzala: teria funcionado no porão da casa. 

Moinho: tem dois, mas fora de uso. 

Cobertas: várias, de usos variados. 

Quitungo de mandioca: não consta ter havido. 

Galinheiro: em alvenaria de tijolos, pequeno. 

Bicames: em alvenaria de tijolos, elevados do solo, que nutrem a casa, a área de lazer, os 

currais, os agregados e as hortas. Hoje estão em precário estado de conservação. 

Outros: galpões de serviços, pontilhões e ETE municipal. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: casas de agregados. 
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3.5.18 Fazenda Alto da Alegria 27 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Nova Lima.   Distrito: Honório Bicalho 

Situação / Vias de acesso:  estrada vicinal  que  leva a Rio Acima e Raposos. 

Rios/córregos próximos: Córrego dos Macacos. 

Propriedade: particular - Pérsio e Lúcia Franco. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data): não se tem informações documentais. 

Data construção da casa-sede: segundo análise do sistema construtivo e materiais 

utilizados parece tratar-se de edificação de grande ancianidade. 

Atividades econômicas: 

- antigas: cultura de frutas e cereais. 

- atuais: pequena produção de húmus e plantas medicinais. 

Forma de escoamento de produção: 

- antigas: não há informações. 

- atuais: os consumidores vão ao local comprar e usam seu próprio transporte ou 

fretamento. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto, não por seu porte, mas por sua posição. À sua frente fica a estrada e um morro 

de grande declividade.   

                                                                 
27 Sítio Alto da Alegria, parte da antiga Fazenda Alto da Alegria. 
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Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede se implanta ao longo da antiga estrada que leva a outras fazendas. 

 

 

Figura 69 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA ALTO DA ALEGRIA 

 

Casa-sede - análise da situação: meia encosta de ligeira inclinação, que logo se torna 

íngreme para todos os lados. 

Partido da casa-sede: praticamente retangular alongado com pequeno prolongamento em 

parte dos fundos formando um "L" deformado, tendo um pavimento em três níveis.  

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 6x2 

sendo três fachadas circundadas por varandas, apostas em época posterior à construção. 
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Figura 70 - PLANTA DA CASA-SEDE 

 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique, e 

baldrame de pedras.  

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: em duas delas.  Fechaduras ferro: sim, 

mas tem também modelos recentes; 

Cobertura: composta por duas estruturas independentes, uma de quatro águas e outra de 

duas, unidas por uma terceira de duas águas.  As águas principais utilizam telhas do tipo 

capa e bica.   

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais e íntimas são setorizadas no 

corpo da casa, e as de serviços são localizadas em extremidades.  Quase todos os cômodos 

são intercomunicantes.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, várias, além da união 

de edificações antes independentes. 

Fachada frontal: a / 2 modificada - fachada térrea, sem baldrame aparente, com varanda 

parcial, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso pela varanda e 

pela extremidade oposta. 
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Figura 71 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 modificada - fachada elevada por baldrame, com duas varandas, 

uma entalada e outra no terço final da fachada, com distribuição de vãos de tratamento 

diferenciado, havendo a presença de três acessos, dois pela área de serviços e outro pela 

varanda (também próximo de outra área de serviços). 

 

Figura 72 - FACHADA POSTERIOR 

Fachada lateral esquerda: com varanda em dois níveis, obedecendo ao nível do piso 

interno. 

 

Fachada Lateral direita: sem varanda, térrea, de pé direito reduzido, em função de sua 

locação, próxima à encosta. Compõe-se por um volume que avança sobre o outro. 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.  

Pias ou tanques externos: sim.   

Carneiros de bombear água: não visto.    

Mesas de pedra: sim. 

Chafarizes ou fontes naturais: não existem, mas sim banqueta artificial.   
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Casa servida diretamente por água sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, duas. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: A casa-sede está merecendo intervenções de 

manutenção, embora a casa receba adequada conservação. Os demais equipamentos estão 

também merecendo obras de manutenção.  Os elementos ruídos foram documentados. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não há informações de ter havido. 

Roda d'água: não há informações de ter havido. 

Paiol: o depósito serviu como paiol. 

Currais descobertos: há informações de sua existência.  

Currais cobertos: em precário estado.  

Senzala: não há informações a respeito. 

Moinho: sem informações. 

Cobertas: há duas, uma foi utilizada como depósito ou paiol e outra como curral coberto. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: existente, arruinado. 

Bicames: ainda existentes, estruturas largas chamadas banqueta, e em uso. 

Chiqueiro: não há informações. 

Casa de agregados: existente, uma. 

Outros: galpão de trabalho com a terra e fabricação de húmus e minhocas. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não há vestígios de demolições, mas há 

informação da existência de currais descobertos. 
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3.5.19 Fazenda do Urubu28 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Pedro Leopoldo. Distrito: sede, povoado de Vista Alegre 

Situação/Vias de acesso: próxima do povoado de Vista Alegre e da zona suburbana da 

cidade, a cerca de 7 km da sede do município de Pedro Leopoldo.           

Rios/córregos próximos: Ribeirão do Urubu, que à jusante toma o nome de córrego 

Palmital. 

Propriedade: particular.  

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório de Santa Luzia.  

Data da construção: possivelmente em inícios do século XIX. 

Atividades econômicas: 

- antigas: culturas de cereais (milho, feijão, arroz, cana) produção de cachaça e açúcar, 

com venda do excedente e pecuária de leite, para subsistência. 

- atuais: criação de gado de leite, para venda à cooperativa de Pedro Leopoldo. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: carros de bois. 

- atual: recolhimento por caminhões da Cooperativa. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em um platô, em encosta de leve declividade, em meio a 

elevações e colinas.  O ponto mais baixo do terreno é o ribeirão do Urubu e o mais alto a 

colina onde se situa a capela.  

                                                                 
28 Também chamada de Fazenda das Lajes . 
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Figura 73 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO URUBU 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: o conjunto antigo fica ao final da 

estrada local, em terrenos praticamente isolados e bem protegidos pela topografia. Outro 

conjunto destinado aos serviços e moradia foi construído em local mais reservado, adiante 

na mesma estrada. 
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Verificação de algum esquema formal: a casa-sede era o centro do conjunto.  De sua 

varanda se podia observar os serviços.  Hoje a casa-sede foi isolada por muro, dominando 

o conjunto apenas visualmente. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio, em 

torno do qual se dispõem o antigo moinho e a usina.  Os currais situam-se afastados em 

relação à casa, em novo conjunto edificado. 

Partido da casa-sede em "L", com um pavimento e meio porão em pequeno trecho 

frontal.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4, 

incluindo varanda corrida frontal. 

Figura 74 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DO URUBU 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, havendo reformas 

significativas. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique. 
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Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.  Bandeiras: em algumas portas.   

Fechaduras ferro: sim, modelos antigos e recentes, com ênfase para os antigos, alguns 

repostos com o mesmo modelo.  

Cobertura: em quatro águas em telhas curvas e beirais em cachorrada, com 

prolongamento para varanda frontal e puxado em duas águas.   

 

Fachada frontal: b / 3 modificada: fachada de um pavimento, elevada sobre baldrame com 

varanda finalizada por um cômodo, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, 

com acesso por escada, que está disposta paralelamente à varanda da fachada. 

Figura 75- FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: e /1- tem um pavimento térreo, com puxado de serviços avançado em 

relação ao corpo principal da casa. 

Figura 76 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: a / 3 modificada 3 - fachada reta de um pavimento, com varanda 

na extremidade, com vãos de tratamento diferenciado. 

Fachada lateral direita: a / 3 modificada 3 - fachada de um pavimento com bloco principal 

avançado em relação ao puxado, com varanda na extremidade, com vãos de tratamento 

diferenciado.  
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Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, semientalada.   

Presença de guarda-corpo: de réguas de madeira.  

Puxado: sim. 

Fornos de barro: não.   

Pias ou tanques externos: sim, atuais; há interessante pia interna. 

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não; só de alvenaria de cimento.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim, água cai por gravidade e pressão, originada da 

cachoeira.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções não muito adequadas nas áreas de banheiros. 

 

4 - OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO 

Engenho: consta ter havido e ter sido desmontado para venda a outro fazendeiro. 

Roda d’água: consta ter havido, pois o engenho local era movido à água. 

Paiol: hoje existe um trecho do galpão usado como paiol.  No núcleo novo existe. 

Currais descobertos: existem vários, os antigos estão desativados e os novos em uso.  

Currais cobertos: existem vários e em uso.  

Senzala: não há informações. 

Moinho: existe, mas está desativado. 

Cobertas: várias novas para usos ligados à recepção de turistas. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): há informações de sua existência. 

Galinheiro: não há informações. 
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Bicames: em forma de valas abertas, ou construídos em pedra; nutriam o engenho, o 

moinho, nutrem até hoje a casa, a área de lazer.   

Outros: há muitos espaços de lazer, com bar, restaurante, vestiários, churrasqueiras, 

quadras de esportes, piscinas naturais de água corrente, etc. Há capela isolada, hoje 

situada em propriedade vizinha, ainda ligada visualmente ao conjunto antigo. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: casas de agregados próximas à casa-sede, 

alambique e engenho antigos. 
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3.5.20  Fazenda dos Borges 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Pedro Leopoldo. Distrito: povoado Lagoa de Santo Antônio, antigo Cochos. 

Situação: dista da zona povoada cerca de 500 metros, tendo se tornado praticamente um 

parque urbano privado. 

Vias de acesso: antiga estrada de acesso ao povoado de Lagoa de Santo Antônio, hoje 

rua.   

Rios/córregos próximos: sistema de canais subterrâneos do relevo cáustico. 

Propriedade: particular - Gabriel Cláudio de Salles. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não há informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: gado de leite e de corte, venda de mantimentos para viajantes e pouso. 

- atuais: pouco gado de corte e extração de pedras. 

Forma escoamento de produção: caminhões próprios e de compradores. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA: 

Casa-sede situada em um vale de leve declividade, dentro de uma fenda geológica.  

Análise da situação: situada em uma área mais elevada em relação aos seus terrenos 

imediatos.   

Partido: "l", com um pavimento. 
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Figura 77 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DOS BORGES 

 

Planta: rede quadriculada de tramas transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas; bastante 

distintas. Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não, só de 

reformas. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de adobes. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: em quatro águas em telhas cerâmicas curvas e beirais em cachorrada.   

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede foi o centro do conjunto, sendo que 

sua fachada frontal e lateral esquerda conformam quadrantes, onde se situavam as demais 

construções e espaços funcionais. Hoje as edificações estão dispersas, sem orientação 

aparente. 
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Verificação de algum esquema formal: somente a estrada vicinal que corta o terreno como 

rua interna, finalizando à frente da casa, virando-se para a direita em direção à pedreira. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, antigamente funcionava como curral, sendo separado da casa por gradil e 

jardim. 

Figura 78 - PLANTA DA CASA-SEDE 

 

Fachada Frontal: b / 3 modificada- fachada térrea, com varanda entalada por dois 

cômodos laterais, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso central. 

 

Figura 79 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada Posterior: a / 4 - fachada térrea, com puxado de um lado, com distribuição de 

vãos de idêntico tratamento. 
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Figura 80 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada Lateral Esquerda: elevada por inteiro por embasamento de pedras. 

Fachada Lateral Direita: térrea, com panos de vedação, cada qual com seu vão, exceto o 

primeiro. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, corrida: não, entalada.  

Puxado: sim. 

Fornos de barro: interno.   

Pias ou tanques externos: sim, modernos.   

Carneiros de bombear água: sim.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: não.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, com sinais de cupins nas partes maciças de 

madeira. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não há informações. 

Roda d’água: não há informações. 
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Paiol: existente, com paredes degradadas. 

Currais descobertos: existentes.  

Currais cobertos: existentes. 

Senzala: não há informações. 

Moinho: não há informações. 

Cobertas: várias, com funções atualizadas. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: há galinhas e outros galináceos soltos no terreno. 

Bicames: não há informações. 

Outros: casas de agregados. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: área do pomar desapareceu. Casa da usina 

demolida na década de 1950. 
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3.5.21 Fazenda das Goiabeiras 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Prudente de Morais. Distrito: sede, próximo ao povoado de São Bento 

Situação: proximidades da estrada que leva ao povoado de São Bento, variante que leva 

à Fazenda da Bebida. 

Vias de acesso: idem 

Rios/córregos próximos: Córrego das Goiabeiras 

Propriedade: particular - espólio de Acácio Vieira. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente, texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não se tem informações. 

Data da construção da casa-sede: segundo informações do antigo proprietário, de 1899 a 

1901. 

Atividades econômicas: 

- antigas: gado leiteiro, cultivo de mandioca e milho, engenho de cana, moenda de farinha. 

- atuais: pequena produção de leite, mandioca e milho. 

Forma de escoamento de produção: girico ou caminhão. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA  

Análise da situação: meia encosta de ligeira inclinação. 

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede, assim como as demais edificações, se implanta ao longo de um pátio.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede ocupa posição especial no 

conjunto, não por seu porte, mas por sua posição. A sua frente fica o paiol que se destaca 



165 

devido ao seu grande porte.  Seu partido alongado e elevado sobre plataforma de pedra o 

diferencia das demais construções do conjunto. 

 

 

 

Figura 81 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DAS GOIABEIRAS 

 

 

Partido: retângulo alongado, com presença de puxados nas laterais, assumindo forma 

semelhante a um "U" com um pavimento.    

Planta: rede quadriculada de tramas transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4 

com extensa varanda frontal, semi-entalada e dois puxados posteriores. 
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Figura 82 - PLANTA DA CASA-SEDE 

 

 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique, e adobe.  

Parte vazia do porão sustentada por burros e esteios. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim. Cobertura: 

quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada roliça.   

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, incluindo o acréscimo 

dos puxados. 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas são bem 

setorizadas, embora quase todos os cômodos sejam intercomunicantes.   

Estado de conservação: em precário estado de conservação. 

 

Fachada frontal: A / 3 modificada- fachada térrea, com varanda, finalizada por um 

cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso ao centro da 

varanda.  
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Figura 83 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 modificada - fachada elevada por meio porão, sem varanda, com 

distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por renque de degraus no 

puxado. 

 

Figura 84 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: sem varanda, 1 pavimento no corpo principal com tem um 

pavimento, com  meio-porão no 4/5 esquerdo utilizado como depósito de pequenas 

ferramentas e máquinas.  

Fachada Lateral direita: sem varanda, com porão no 4/5 direito, utilizado como depósito 

de pequenas ferramentas e máquinas. 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: não se tem informações.   

Pias ou tanques externos: tem.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não; há pia de cimento construída artesanalmente.  

Chafarizes ou fontes naturais: não existem.   

Casa servida diretamente por água: sim. 
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Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, mas construída 

posteriormente. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: razoável, embora merecendo obras de manutenção. 

O maior problema tem sido a presença de cupins.  O paiol merece trabalhos de 

estabilização e reconstituição das partes desmontadas. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: tem parte de uma moenda no pátio. 

Roda d’água: não há informações de ter havido. 

Paiol: existente. 

Currais descobertos: pátio frontal e outros.  

Currais cobertos  dois.  

Senzala: não há informações de ter havido. Uma das casas de agregados assemelha-se a 

uma senzala. 

Moinho: sem informações. 

Cobertas: sem informações. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): sem informações. 

Galinheiro: existente. 

Bicames: sem informações. 

Chiqueiro: existente, pequeno. 

Casa de agregados: existente, duas, sem uso atualmente. 

 

4- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: possivelmente o engenho de farinha. 
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3.5.22 Fazenda do Viana29 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Rio Acima.  Distrito: Sede 

Situação: a 2 km do centro. 

Vias de acesso: estrada para Vigário da Vara. 

Rios/córregos próximos: Rio das Velhas e Córrego do Mingú. 

Propriedade: herdeiros de José Morgan da Costa. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente, texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não há informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: mineração, gado de leite e de corte, cachaça. 

- atuais: produção de madeira para venda - reflorestamento de eucaliptos. 

Forma escoamento de produção: transporte por caminhões. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: meia encosta. 

Partido da casa-sede: quadrado, em dois pavimentos.  

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 5x3, 

tendo varanda ao longo de três fachadas. 

 

 

                                                                 
29 Também chamada de Fazenda da Lavra. 
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Figura 85 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO VIANA 

 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobe, 

com muitas intervenções em tijolos cerâmicos e materiais recentes. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.  Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim. 

Cobertura: quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada e guarda-pó, 

com prolongamentos para os puxados    Cobertura: duas águas em telhas do tipo capa e 

bica e beirais com cachorrada roliça.  

Verificação de algum esquema formal / Presença de trajetos de circulação interna: a casa-

sede, assim como as demais edificações, se implanta em correnteza, na forma de rua 

urbana ao longo da estrada local, que leva a outras fazendas.  
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Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: a sede não ocupa posição especial no 

conjunto, estando afastada em relação ao moinho. A sua frente fica a casa de agregados, 

que, por sua posição, se destaca mais que ela. Seu partido alongado a diferencia das 

demais construções do conjunto. 

 

Figura 86 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DO VIANA 

 

 

Fachada frontal: dois pavimentos, com meio-porão na metade direita. 

Figura 87 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: fachada térrea com varanda. 
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Figura 88 - FACHADA POSTERIOR 

 

 

Fachadas laterais: ambas, lateral esquerda e direita: com varanda, um e meio 

pavimentos, com porão quase inteiro, utilizado como depósito de pequenas ferramentas 

e máquinas, e com varandas.  

 

Presença de equipamentos:  

Fornos de barro: não se tem informações.  

Pias ou tanques externos: tem.  

Carneiros de bombear água: não vistos.  

Mesas de pedra: não vistas.  

Chafarizes ou fontes naturais: valas existentes  

Bicames de pedra: sim.  

Casa servida diretamente por água: sim, vinda pelo bicame, passando pelo 

moinho.  

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, mas construída 

posteriormente.   

 
3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: em precário estado de conservação, mas em uso. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: já teve, de cana. 

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: existente, sem paredes. 
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Currais descobertos: existentes, fora de uso.  

Currais cobertos: existentes, fora de uso. 

Senzala: não há informações. 

Moinho: tem, mas desativado. 

Cobertas: uma. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: foi adaptado num antigo curral, mas hoje está desativado. 

Bicames: correndo no próprio solo, às vezes subterrâneo, às vezes exposto.            

Outros: duas casas de agregados. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: os vários currais e cobertas. 
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3.5.23 Fazenda dos Cristais 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Sabará.   Distrito: Arraial Velho  

Situação/ Distância entre o mais próximo núcleo produtivo rural ou aglomerado urbano 

(povoado): cerca de 6 km. 

Vias de acesso: estrada de terra, trecho da Estrada Real, que liga Arraial Velho a Raposos.   

Rios/córregos próximos: Córrego dos Cristais. 

Propriedade: particular - espólio de Augusto Felipe Lourenço. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial (sesmarias, data, sesmeiros, atualmente, texto da carta de 

sesmaria / subdivisões): não há informações. 

Atividades econômicas: 

- antigas: mineração, gado de leite, subsistência. 

- atuais: milho, mandioca, frutas e verduras. 

Forma escoamento de produção: caminhonete 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: topo de morro e encostas laterais. A casa-sede situa-se no topo de 

um morro.  

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede é o centro do conjunto, assim como 

o pátio a sua frente. 

Verificação de algum esquema formal: a estrada entra na fazenda, desaparece dentro do 

pátio e continua na lateral da casa. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, aberto à passagem por ser trechos da Estrada Real. 
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Figura 89 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DOS CRISTAIS 

 

 

Partido da casa-sede: "L", com um pavimento sobre porão semielevado. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais e íntimas integradas; áreas 

de serviços bem separadas. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, de acréscimos de 

Instalações Sanitárias. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de adobes. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: sim.  

Cobertura: em quatro águas em telhas cerâmicas curvas e beirais em cachorrada.   
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Figura 90 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DOS CRISTAIS 

 

 

Fachada frontal: b / 2 – fachada ligeiramente elevada, com varanda, com distribuição de 

vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de degraus paralelo à parede.  

 

 
Figura 91 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: b / 1 – fachada ligeiramente elevada, sem varanda, com distribuição 

de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de degraus. 

 



177 

Figura 92 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais: pavimento reto, com embasamento de pedra nivelando o terreno. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim. 

Corrida: não.  

Puxado: sim, mas na forma de varanda no corpo da casa. 

Fornos de barro: demolido.   

Pias ou tanques externos: sim, de pedra.   

Carneiros de bombear água: sim.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim  

Bicame: hoje desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: precário, necessitando reformas de conservação no 

telhado e pequenas obras de conservação. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: não há informações.  
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Roda d’água: não há informações. 

Paiol: existente. 

Currais descobertos: o pátio frontal foi utilizado como curral há anos atrás.  

Currais cobertos: existiu coberta improvisada, hoje demolida. 

Senzala: há ruínas chamadas de senzala, eventualmente de fortificação, mas assemelha-

se mais à prisão de escravos. 

Moinho: já teve, segundo informações. 

Cobertas: quase todas são recentes. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: existente, utiliza muros antigos como parede de fundo. 

Bicames: hoje não mais existem. 

Vestígios de edificação de pedras, tida como capela. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não há informações. 
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3.5.24 Fazenda São Vicente30 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Santa Luzia.          Distrito: Macaúbas, povoado de Andrequicé 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 8 km de Macaúbas e a 10 km do distrito de Taquaraçu 

de Baixo, próximo do povoado de Andrequicé, a norte do município.   

Está rodeada por mata nativa, já bastante trabalhada, em capão natural.   

Os próximos núcleos são fazendas e o povoado de Andrequicé. 

Rios/córregos próximos: Córrego Andrequicé / vários represamentos artificiais. 

Propriedade: particular - herdeiros de Pedro da Costa Neto. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório Santa Luzia.  

Data provável da construção: anterior a 1836.   

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cachaça e rapadura, pecuária de leite, culturas de cereais. 

- atuais: gado de leite e lazer para a família. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: carroças e carros de bois. 

- atual: caminhões de terceiros. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em um capão em meio a encostas íngremes, cujo ponto mais 

baixo é o lago artificial e o Córrego Andrequicé.  

 

                                                                 
30 Também chamada de Fazenda do Capão. 
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Figura 93 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SÃO VICENTE 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede antiga era o centro do 

conjunto.  De sua varanda se podia observar os serviços.  Hoje foi preterida pela família 

proprietária, que construiu nova sede no topo da colina, isolando o conjunto antigo, que 

serve como área de moradia dos empregados. 

Verificação de algum esquema formal: o conjunto antigo fica ao final da estrada local, 

em terrenos praticamente isolados e bem protegidos.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica uma área 

irregular que não chega a ser um pátio, em torno da qual se dispõem o antigo engenho, o 

moinho, o alambique.  Os currais situam-se na parte posterior em relação à casa. 

Partido da casa-sede: em "U",  com um pavimento e meio-porão.   
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Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4, 

excluindo varanda corrida frontal. 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As de serviços são mais isoladas. 

 

Figura 94 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA SÃO VICENTE 

 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, incluindo reformas. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobes. 

O puxado da direita foi construído em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.  Bandeiras: não.  Fechaduras ferro: não, só modelos 

recentes.  

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para a varanda e para os dois puxados 

em três águas. Um dos puxados tem prolongamento na lateral interna do partido.  Utiliza 

telhas curvas tendo beirais em cachorrada. 

 

Fachada frontal: d / 3 modificada - fachada de um pavimento, semielevada sobre meio-

porão, com varanda corrida, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com 

acesso por escada perpendicular à varanda.  

 



182 

Figura 95 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada lateral esquerda: a/ 1 - fachada térrea, sem varanda, com distribuição de vãos de 

idêntico tratamento; O pano reto fica sobre pequena fundação, e é finalizado pela seção 

transversal da varanda. 

 

Fachada lateral direita: e / 5 - tem um pavimento no bloco principal e dois puxados de 

dois andares, à direita e à esquerda da fachada. Os puxados são dois volumes salientes de 

dois pavimentos e mesmas proporções que avançam compondo o partido em "U".  Os 

vãos não se modulam, quebrando a ordenação dos panos de alvenaria.   

Fachada posterior: d / 3 modificada - fachada de um pavimento, semielevada sobre meio-

porão, sem varanda, com distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

 

Figura 96 - FACHADA POSTERIOR 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: não, mas completa e corrida.   

Presença de guarda-corpo: de réguas de madeira.  

Puxado: sim, em número de dois. 

Fornos de barro: sim, vários.   

Pias ou tanques externos: sim, atuais.   
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Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim, água cai por gravidade e pressão de nascente 

própria.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções não muito adequadas do ponto de vista histórico. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: tem, está desativado, mas apto a funcionar. 

Roda d’água: tem, junto ao engenho, que é movido à água. 

Paiol: não há um prédio específico. 

Currais descobertos: existe e em uso.  

Currais cobertos: existe e em uso.  

Senzala: foi adaptada para casas de caseiros e bezerreira. 

Moinho: existente e apto ao uso. 

Cobertas: foi utilizada como chiqueiro. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: em alvenaria de pedras e com manilhas de ferro, nutriam a casa, o engenho, o 

moinho e o chiqueiro.  

Outros: não consta. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: não consta ter havido demolições.   
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3.5.25 Fazenda Boa Esperança 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: Santa Luzia.                      Distrito: sede 

Situação/Vias de acesso: situa-se praticamente dentro da cidade, pois a malha urbana não 

só a atingiu, mas já a rodeou.  

Rios/córregos próximos: Rio das Velhas e outros. 

Propriedade: pública - Prefeitura de Santa Luzia. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório de Santa Luzia. 

Data provável da construção: em inícios do século XX.   

Atividades econômicas: 

- antigas: reprodução de gado de raça. 

- atuais: tornou-se clube campestre e social, tendo uso ligado ao lazer e para exposições 

comerciais de gado. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: venda e leilão dos animais.  O proprietário tinha transporte próprio. 

- atual: fretamento de caminhões de terceiros nas épocas de exposições e rodeios. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em um platô elevado, circundada pela malha urbana da 

cidade. O ponto mais baixo é o Rio das Velhas, hoje situado fora dos terrenos da fazenda.  
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Figura 97 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA BOA ESPERANÇA 

 

 

Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede era o centro do 

conjunto e todos os caminhos levavam até ela, embora ela fique em posição reservada. 

Verificação de algum esquema formal: a casa-sede tem posição dominante no conjunto, 

embora existam edifícios dos leilões também muito importantes e de destaque. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica jardim de 

forma circular, formando um grande pátio. Conformando um sistema de vias muito 

orgânico, ficam os demais edifícios antigos.  Os currais e baias recém-construídos situam-

se na parte baixa do terreno. 

Partido da casa-sede: "L" deitado, sendo térrea frontalmente, tendo um porão na fachada 

posterior.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4. 
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Figura 98 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA BOA ESPERANÇA 

 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas.  As de serviços são isoladas no puxado, à direita da edificação. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não. 

 

Fachada frontal: a / 2 modificada - fachada térrea, em um pavimento corrido com o 

primeiro quinto sobre um porão, tendo distribuição de vãos de idêntico tratamento, com 

acesso no mesmo nível por alpendre que ocupa pequena extensão da fachada.  

 

Figura 99 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: c / 12 modificada - fachada em dois pavimentos, sendo um deles o 

porão, que se prolonga pelo corpo do edifício e puxado. Tem distribuição de vãos de 

tratamento diferenciado, e não apresenta acesso ao pavimento nobre por esta face.   
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Figura 100 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: c / 12 - fachada em dois pavimentos, com distribuição de vãos 

de idêntico tratamento. 

Fachada lateral direita: e / 5 - é composta pelo volume do corpo da casa e pelo puxado de 

serviços, mais avançado, tendo escalonamento de um pavimento frontalmente e dois 

pavimentos na parte posterior. As envasaduras são semelhantes, tendo esquadrias de 

alumínio. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de alvenaria de tijolos. 

Os acréscimos recentes foram construídos em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira.  Vergas: retas.  Bandeiras: sim.  Fechaduras ferro: sim, mas há 

modelos recentes e copiados de antigas edificações.  

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para a parte posterior e puxado. Utiliza 

telhas curvas tendo beirais em cachorrada. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: não, mas alpendre.   

Presença de guarda-corpo: frontal em réguas de madeira.  

Puxado: de cozinha. 

Fornos de barro: não.   

Pias ou tanques externos: não.   

Carneiros de bombear água: não.  

Mesas de pedra: sim, como decoração contemporânea.   

Chafarizes ou fontes naturais: não.   



188 

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções demolidoras no espaço interno. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO 

Engenho: não há informações, possivelmente nunca tenha existido. 

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: não há informações. 

Currais descobertos: existem e ficam eventualmente em uso nas ocasiões de festas.  

Currais cobertos: existe e é utilizado em ocasiões de festas.  

Senzala: nunca existiu. 

Moinho: nunca existiu. 

Cobertas: há cobertas para oficinas, baias, vestiário, alojamento de peões, etc. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: não há informações. 

Outros: há vários outros anexos ligados às novas funções de lazer, festas e shows. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: consta ter havido algumas demolições de currais. 
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3.5.26 Fazenda Macuco 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

Município: Taquaraçu de Minas.                  Distrito: sede  

Situação: em avançado estado de degradação  

Vias de acesso: estrada de acesso ao município, saindo da BR 262, a 7 km do 

entroncamento e a 5 km da sede do município.   

Rios/córregos próximos: Rio do Peixe 

Propriedade: particular - Família Silveira. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: presumivelmente edificada em meados do século XVIII, em terras 

anteriormente pertencentes ao Barão de Caeté ou de Macaúbas. Mas não há informações, 

só escrituras do século XX. 

Atividades econômicas: 

- antigas: pecuária de leite e de corte e produção de cachaça. 

- atuais: abandonada. 

Forma escoamento de produção: atualmente nenhuma / não consta forma antiga. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Prédio da casa-sede situada em um vale de leve declividade.  

Análise da situação: esplanada, terreno praticamente plano.   

Partido da casa-sede: retangular deformado por dois puxados, conformando um "T", com 

dois pavimentos.     

Planta rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4, 

com varanda em "l" na fachada frontal.   
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Figura 101 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA MACUCO 

 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas, mistas; 

essas áreas são extremamente setorizadas e separadas por corredores ou cômodos 

intermediários. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim, puxados. 

Sistema construtivo: fundação de pedras, estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a 

pique, adobe em  alguns trechos,  porão sustentada por burros e esteios. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas. Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim. Puxados: sim, 

parecem de etapas diferentes.  

Cobertura: quatro águas em telhas do tipo capa e bica e beirais com cachorrada. 

Estado de conservação: em processo avançado de arruinamento.  

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais, de serviços, íntimas são bem 

setorizadas, embora quase todos os cômodos sejam intercomunicantes. 
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Figura 102 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA MACUCO 

 

 

Fachada frontal: c / 1 - fachada de dois pavimentos completos, com varanda, finalizada 

por um cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque 

de degraus, dentro da área de projeção da varanda; o esquema se repete no porão.  

Observação: no caso, a varanda não se finaliza por cômodo, mas quebra-se voltando para 

frente, acompanhando outros cômodos, assumindo a configuração de varanda em "L". 

 

Figura 103- FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: c / 10 - fachada de dois pavimentos completos, sem varanda, com vãos 

de idêntico tratamento no pavimento superior e também no inferior, mas com vãos não 

correspondentes entre os pavimentos. 
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Figura 104 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais: dois pavimentos inteiros.  

Lateral esquerda sem varanda e com puxado de cozinha.  

Lateral direita com varanda parcial.  

Puxados: fronteiro e posterior. 

 

Presença de equipamentos: 

Fornos de barro: teve.   

Pias ou tanques externos: teve.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não visto.   

Chafarizes ou fontes naturais: não.  

Casa servida diretamente por água: não. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: não, nem externa. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: precário, panos de vedações em desarticulação e 

deterioração.  Várias peças estão incendiadas. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: já teve de cana. 

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: sem informações. 
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Currais descobertos: existentes, fora de uso.  

Currais cobertos: não há informações. 

Senzala: não há informações, mas ao que a análise indica, pode ter sido no porão. 

Moinho: teve, mas arruinou-se. 

Cobertas: nenhuma. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: elevados do solo, às vezes correndo em vala, abaixo da superfície, a céu aberto. 

Outros: há vestígios de uma estrutura que não foi identificada. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: algumas edificações se arruinaram como o 

engenho e o quitungo sem muitas informações a respeito. 
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3.5.27 Fazenda São Joaquim 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Taquaraçu de Minas.                       Distrito: sede 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 20 km da nordeste do município de Taquaraçu.                

Está rodeada por mata nativa, já bastante trabalhada, em capão natural.  Os próximos 

núcleos rurais são fazendas. 

Rios/córregos próximos: Córrego São Joaquim / vários represamentos artificiais. 

Propriedade: particular - Nelson Rigotto de Gouvea. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório Caeté.  

Data provável da construção: anterior a 1836.  Possivelmente em finais do século XVIII. 

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cachaça e rapadura, pecuária de leite, culturas de cereais. 

- atuais: recria de gado de corte. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: carroças. 

- atual: caminhões próprios e de terceiros. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em uma encosta de alguma declividade, cujo ponto mais 

baixo é o lago artificial. 31 

                                                                 
31 Não se conseguiu levantamento da implantação desse conjunto rural. 
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Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede era o centro do 

conjunto.  De sua varanda se podia observar os serviços.  Hoje é espaço de estar e lazer 

da família proprietária. 

Verificação de algum esquema formal: o conjunto antigo edificado fica ao final da estrada 

local, em terrenos praticamente isolados, e bem vigiados.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio, em 

torno do qual se dispõem o antigo estábulo, lago (onde ficava o antigo engenho) e o 

pomar.  Os currais situam-se afastados em relação à casa. 

Partido da casa-sede: "quadrado" com  um e meio pavimento.   

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x3, 

excluindo varandas corridas  frontal e posterior. 

 

 

Figura 105 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA SÃO JOAQUIM 

 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas. As de serviços são mais isoladas. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: não, só de reformas. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de tijolos cerâmicos em 

substituição às antigas vedações de adobes.  
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Esquadrias: madeira. Vergas: retas.  Bandeiras: não. Fechaduras ferro: sim, modelos 

antigos e recentes.  

Cobertura: em quatro águas em telhas curvas e beirais em cachorrada, com constituição 

de uma diferenciação para um cômodo, tido como capela.   

Fachada frontal: d / 3 modificada - fachada de dois pavimentos, elevada sobre baldrame 

com varanda corrida, com distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso 

por escada em continuidade à varanda. O porão deve ser considerado pavimento, pois é 

utilizado com equipamentos de lazer. 

Figura 106 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada posterior: e /1- tem um pavimento térreo, sem puxado de serviços, com varanda 

corrida. 

Figura 107 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: a / 3 modificada - fachada escalonada, com varanda na 

extremidade, sem distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

Fachada lateral direita: a / 3 modificada - fachada escalonada, com varanda na 

extremidade, sem distribuição de vãos de idêntico tratamento. 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: não, mas completa e corrida, com guarda-corpo de madeira. 
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Fornos de barro: não.  

Pias ou tanques externos: sim, atuais.   

Carneiros de bombear água: não visto.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim, água cai por gravidade e pressão.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, porém com algumas 

intervenções não muito adequadas do ponto de vista histórico. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: consta ter havido e ter sido demolido para a construção de um lago. 

Roda d’água: consta ter havido, pois o engenho local era movido à água. 

Paiol: hoje existe um galpão para ração industrializada. 

Currais descobertos: existem vários e em uso.  

Currais cobertos: existem vários e em uso, incluindo bezerreira.  

Senzala: teria funcionado no porão da casa. 

Moinho: não há informações. 

Cobertas: várias, de usos variados. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): não há informações. 

Galinheiro: não há informações. 

Bicames: em alvenaria de tijolos, nutria a casa, a área de lazer. Hoje, restam vestígios.  

Outros: há muitos viveiros, ambientação paisagística notável.  Estábulo transformado em 

espaço de lazer, com bar, depósito de barcos e jet ski.. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: casas de agregados próximas à casa-sede e 

engenho antigo, que funcionou durante o século XIX. 
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3.5.28 Fazenda Vargem dos Lopes 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Município: São José da Lapa / Vespasiano.                 Distrito: sede  

Situação: distância do aglomerado urbano mais próximo, Inácia de Carvalho, cerca de um 

km. 32 

Vias de acesso: estrada de acesso vicinal à MG 10, Km 4.   

Rios/córregos próximos: córrego Inácia de Carvalho e das Areias. 

Propriedade: particular – espólio de Antônio Domingos da Costa.   

 

2-ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

2a - ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação cartorial: não há informações, exceto o PP 1/6 APM. 

Atividades econômicas: 

- antigas: todas as atividades de subsistência, incluindo gado de leite e criações diversas, 

produção de cachaça, rapadura e farinhas. 

- atuais: pouco gado leiteiro e exploração de areia. 

Forma escoamento de produção:  

- antiga: carroças próprias 

- atual: caminhões fretados. 

 

2b - ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: o conjunto de edificações se dispõe em correnteza, em terreno 

praticamente plano.  

 

                                                                 
32 Quando do levantamento São José da Lapa não era município autônomo. 
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Figura 108 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VARGEM DOS LOPES 

 

Presença de trajetos de circulação interna: a casa-sede é o centro do conjunto, sendo ela 

rodeada pelas demais edificações e espaços funcionais. 

Verificação de algum esquema formal: estrada passa frontalmente à casa, organizando  as 

edificações ao longo dela, como rua urbana. O pátio frontal é organizador de fluxos. 

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica o pátio 

principal, limitado à entrada de estranhos.   

Prédio da casa-sede situada em uma encosta de leve declividade.  

Partido da casa-sede: em “L” (ELE) invertido alongado com um pavimentos. 

Planta: rede quadriculada de tramos transversais x longitudinais no corpo principal, 3x4 

Identificação de setorização funcional na casa: áreas sociais e íntimas indistintas, exceto 

pelo cômodo da varanda; a área de serviços é bem diferenciada. 
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Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: sim. Sistema construtivo: 

estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique ou adobes. 

Esquadrias: madeira e metálicas. Vergas: curvas e retas. Bandeiras: não. Fechaduras: 

ferro. 

Cobertura: em quatro águas em telhas cerâmicas curvas, com prolongamento para 

varanda e puxados e beirais em cachorrada.   

 

Figura 109 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA VARGEM DOS LOPES 

 

Fachada Frontal: b / 3 – Fachada ligeiramente elevada, com varanda, finalizada por um 

cômodo, com distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso por renque de 

degraus no lado oposto ao do cômodo. 
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Figura 110 - FACHADA FRONTAL 

 

Fachada Posterior: fachada térrea, com volume avançado de puxado lateral, com 

distribuição de vãos de tratamentos diferenciados. 

 

 

Figura 111 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachadas laterais: pavimento reto, com embasamento de pedra nivelando o terreno. 

Puxados acompanham o aclive do terreno. O aspecto estético é dado pela modulação dos 

elementos estruturais. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: não, corrida: sim, com guarda-corpo de madeira recortada.  

Puxado: sim. 

Fornos de barro: externo.  

Pias ou tanques externos: sim.   

Carneiros de bombear água: não.  

Mesas de pedra: não.  

Chafarizes ou fontes naturais: sim.  

Bicame: hoje desativado.   

Casa servida diretamente por água: sim. 
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Existência de instalação sanitária completa internamente: sim. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, exceto pelo ataque de cupins nas partes de 

madeira e degradação dos panos de vedação em pau a pique. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: de farinha e de cana, ambos degradaram-se. 

Roda d’água: não há informações. 

Paiol: existiu até recentemente. 

Currais descobertos: existentes, com piso parcialmente de pedras e em uso.  

Currais cobertos: existente, em uso, sendo dividido com espaço de estrebaria e depósitos. 

Senzala: não há informações. 

Moinho: tem, mas desativado. 

Cobertas: várias para guarda de madeira, lenha. 

Quitungo (cômodo de fabrico de mandioca): chamado de engenho. 

Galinheiro: existente, mas novo. 

Bicames: elevados do solo por muros de pedra. 

Outros: várias casas de agregados, chiqueiro, garagem, loja. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: engenhos, paiol. 
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3.5.29 Fazenda das Minhocas 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Município: Jaboticatubas (ex-Lagoa Santa e ex-Santa Luzia)     Distrito: sede. 

Situação/Vias de acesso: a cerca de 20 km do distrito sede de Lagoa Santa, estrada que 

vai para Jaboticatubas. Os próximos núcleos são fazendas, o município de Taquaraçu de 

Minas. 

Rios/córregos próximos: Rio das Velhas e outros. 

Propriedade: particular - Antônio Ernesto Gomes Carneiro e Sônia Araújo Pena. 

 

2- ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA CASA-SEDE 

2a- ANÁLISE HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

Documentação: escrituras no Cartório de Sabará, Santa Luzia, Matozinhos. Outras 

informações no Arquivo Público Mineiro e mosteiro de Macaúbas. 

Data da construção: possivelmente de 1720 a 1787.   

Atividades econômicas: 

- antigas: produção de cachaça e rapadura, pecuária de leite, culturas de cereais, carne, 

extração de pedras e minerais, de madeira, trocas e escambo, etc. 

- atuais: cultura de subsistência, pousada de lazer e centro de tratamento alternativo. 

Forma escoamento de produção: antiga - era para uso próprio, troca, escambo, venda no 

próprio porto a viajantes, e para instituições religiosas. 

- atual: para consumo dos próprios hóspedes e empregados. 

 

2b- ANÁLISE ESTÁTICO-CONSTRUTIVA 

Análise da situação: situa-se em um platô elevado, circundada por serras e matas.  O ponto 

mais baixo é o Rio das Velhas.  
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Presença de trajetos de circulação interna no conjunto: a casa-sede é o centro do conjunto.  

Tinha porto, pouso e venda, assim como engenho e alambique.   

Verificação de algum esquema formal: a casa-sede tem posição dominante no conjunto, 

embora existam outros edifícios importantes.  

Relação entre os prédios-tipo e espaços principais: à frente da casa-sede fica um grande 

pátio de forma irregular. Conformando um sistema de vias que contraria a topografia, 

tendendo à ortogonalidade ficam o antigo engenho e o alambique.  Os currais situavam-

se na parte baixa. 

 

Figura 112 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DAS MINHOCAS 

 

 

Partido da casa-sede: complexo, conformado pelas letras "L" invertido acoplado a um 

"T", sendo quase toda em dois pavimentos, tendo uma fachada térrea, e porão em quatro 

quintos da projeção do pavimento superior.   
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Planta: complexa, tendo retângulo básico com rede quadriculada de tramos transversais 

x longitudinais no corpo principal, 3 x 3, excluindo varanda frontal e contando a dos 

fundos. 

Identificação de setorização funcional na casa: área social situa-se centralmente às 

íntimas.  As de serviços são mais isoladas, no puxado no flanco posterior direito da 

edificação e no novo prolongamento deste. 

Identificação de etapas ou fases diferenciadas de construção: a planta se desenvolve 

aparentemente em quatro fases construtivas.  A um núcleo inicial em "L", acrescentam-

se anexos de varanda e capela, acréscimos de quartos e varandas posteriormente, depois 

varanda lateral direita e prolonga-se ainda mais o puxado. 

Sistema construtivo: estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique e adobes 

com embasamento de pedras, aproveitando o caimento do terreno. Os acréscimos recentes 

foram construídos em alvenaria de tijolos. 

Esquadrias: madeira. Vergas: retas, na maioria, de arco abatido na fachada frontal.   

Bandeiras: eventualmente. Fechaduras ferro: sim, predominando modelos antigos. 

Figura 113 - PLANTA DA CASA-SEDE DA FAZENDA DAS MINHOCAS 

 

 

Cobertura: em quatro águas com prolongamento para as varandas e puxados.  Utiliza 

telhas curvas tendo beirais em cachorrada, os frontais de fatura elaborada, e nas outras 

fachadas são mais rústicos. 
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Fachada frontal: c /14 - fachada escalonada em dois pavimentos na lateral esquerda, 

tornando-se térrea no lado direito, com parte semielevada sobre embasamento, com 

varanda em parte da extensão da fachada, com distribuição de vãos de tratamento 

diferenciado, com acesso no mesmo nível e paralelo à fachada. 

 

 

Figura 114 - FACHADA PRINCIPAL 

 

Fachada posterior: d / 3 modificada - fachada em dois pavimentos com parte semielevada 

sobre porão, com varanda parcial, atualmente entalada por fechamento do lado direito.  

Tem distribuição de vãos de tratamento diferenciado, com acesso por uma escada paralela 

à fachada internamente à copa. É muito movimentada pelos volumes salientes da varanda 

e puxados de serviços.  

 

Figura 115 - FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral esquerda: e / 5 - é muito recortada, tendo dois pavimentos no bloco 

principal, e varanda à direita desta fachada. Um bloco mais afastado, dado pelo puxado 

tem somente um pavimento.  As envasaduras são semelhantes, mas têm proporções 

diferenciadas. 
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Fachada lateral direita: b / 1 - fachada térrea, sobre baldrame ligeiramente elevado, com 

varanda parcial saliente, com distribuição de vãos de tratamento diferenciados. 

 

Presença de equipamentos: 

Varandas parciais: sim, três; duas antigas e uma mais recente, no andar superior.  

O pavimento térreo tem varanda na fachada lateral esquerda.  

Presença de guarda-corpo: sim, de réguas de madeira.  

Puxado: de cozinha e dos apartamentos de hóspedes. 

Fornos de barro: não.  

Pias ou tanques externos: sim, atuais.   

Carneiros de bombear água: não.  

Mesas de pedra: não.   

Chafarizes ou fontes naturais: sim, a água cai por gravidade e pressão do córrego 

das Minhocas.   

Casa servida diretamente por água: sim. 

Existência de instalação sanitária completa internamente: sim, várias. 

 

3- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CASA-SEDE: muito bom, tendo algumas 

intervenções realizadas ao longo de sua trajetória e vários donos. 

 

4- OUTROS PRÉDIOS / SITUAÇÃO  

Engenho: em ruínas. 

Roda d’água: ainda se mantém em estado de arruinamento. 

Paiol: fica anexo à "casinha paulista", tendo sido reconstruído e adaptado ao  lazer. 

Currais descobertos: demolidos.  

Currais cobertos: demolidos.  

Senzala: parece ter existido onde hoje se situam as quadras. 
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Moinho: existente e apto ao uso. 

Cobertas: há cobertas para o canil e portaria. 

Quitungo: não há informações. 

Galinheiro: há um prédio relativamente novo e sem qualquer valor construtivo, que dará 

lugar à ampliação da área de serviços. 

Bicames: restam partes de pedra revestidas por cimento e vários outros vestígios na forma 

de valas, que nutriam a casa, o engenho, o moinho.  

Outros: casas de agregados e de filhos, atualmente ocupadas como hospedagem e 

recepção, parte do alambique, contígua ao engenho, já arruinado. Chalé de moradia, porto 

e venda. 

 

5- INSTALAÇÕES JÁ DEMOLIDAS: consta ter havido várias demolições e 

arruinamentos: currais, engenho, senzalas. 
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4 OS CONJUNTOS RURAIS PESQUISADOS: ANÁLISE ARQUITETÔNICA E 

TIPOLÓGICA 

 

4.1 OS CONJUNTOS RURAIS E SUA TRAJETÓRIA ECONÔMICO-PRODUTIVA 

 

A busca pelo ouro foi o fator da rápida ocupação das Minas, mas também muitos 

indivíduos, mesmo nos anos iniciais, dedicaram-se a outras atividades econômicas. João 

Antônio de Paula (1988) manifesta a opinião de que a trajetória econômica de Minas 

Gerais foi “duplamente distorcida’’ na tradição historiográfica “comercialista”, na qual a 

economia mineratória foi superestimada e a economia não mineratória foi 

desconsiderada.  

Hoje, se questiona a decadência da atividade mineradora como geradora do 

surgimento das fazendas. Afirmações como a de que em Minas Gerais a agricultura surgiu 

como atividade de caráter secundário, devido a infinitas dificuldades, entre as quais o 

transporte para o litoral e as fracas “condições do solo comprometido quanto à fertilidade, 

pela sua própria riqueza mineral” (MELLO, 1985, p. 221) podem ser rebatidas pelas 

recentes pesquisas historiográficas.  

Desde o início da colonização, a sociedade mineira colonial teve intensa e 

dinâmica atividade agropastoril, conforme afirmam Carlos Magno Guimarães e Liana 

Reis (1987). A atividade agrícola teve “um caráter mercantil e escravista, permitindo e 

garantindo a montagem da atividade mineradora, tornando-se a alternativa econômica 

adotada na região com a decadência do ouro”. (GUIMARÃES e REIS, 1987, p. 85). 

O declínio da mineração não teria provocado alterações bruscas e profundas na 

estrutura produtiva e na economia, mas, ao contrário, foi dinâmica, diversificada e cada 

vez menos dependente do mercado externo, tendo crescente liquidez apesar da queda dos 

níveis gerais de riqueza. 

José Newton Coelho Meneses (2000) discutindo o tema da economia agropastoril 

mineira no século XVIII e início do século XIX, presume que: 

Desde os primórdios da povoação da região uma crescente produção local de 

alimentos conviveu com a atividade mineradora, dividindo com ela uma 

parcela da mão de obra e adquirindo, em função das especificidades da 

atividade econômica principal desenvolvida, característ icas e peculiaridades 

próprias. (MENESES, 2000, p. 40). 
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As atividades de mineração trabalharam em parceria com as atividades agrícolas, 

ainda que não fosse o interesse maior da Matriz portuguesa. Apesar das várias 

dificuldades, as fazendas foram ganhando firmeza e as atividades agropecuárias tornam-

se mais intensas quanto mais se desarticulou a extração mineral e o rendimento das lavras. 

(MELLO, 1985, p. 221).   

Jacob Gorender diz que a monetarização provocada pelo extrativismo mineral 

teria incrementado um comércio cada vez mais ampliado e diversificado, possibilitando 

que, com a queda da produção aurífera, a população se dispersasse, estabelecendo-se em 

regiões contíguas às áreas mineradoras, formando novos aglomerados populacionais e 

dedicando-se a outras atividades econômicas. (apud MENESES, 2000, p. 44). 

O complexo econômico mineiro no período colonial, a despeito da queda da 

produção aurífera, manteve a população em expansão, proporcionando uma crescente 

demanda por alimentos que resultou em uma complexa e importante estrutura 

agropastoril em nível regional. O comércio dinâmico e monetarizado em toda a capitania 

e a crescente urbanização, com a consequente elevação da demanda e dos preços dos 

alimentos teriam incentivado os investimentos no setor de produção de alimentos.   

As grandes dificuldades de transporte e conservação dos produtos alimentícios 

teriam, possivelmente, estimulado a produção local, provocando o deslocamento de mão 

de obra escrava para a atividade agropastoril e um crescente e vigoroso comércio dos 

produtos originados dessa produção, para suprir a demanda de alimentos dos habitantes 

das vilas e arraiais.  “A atividade agropastoril teria sido um importante fator de 

estruturação da sociedade colonial mineira, escapando da caracterização de pequena 

produção agrícola de subsistência”. (MENESES, 2000, p. 42). As fazendas ou chácaras 

chegaram a preocupar a metrópole, por desviar mão de obra das atividades faiscadoras, 

como nos cita Caio Prado Júnior (1986).  

Apesar da variação negativa da produção aurífera, a partir de meados do século 

XVIII, não houve decréscimo populacional. Ao contrário, a diversificação econômica, 

certa especialização de atividades e ofícios, uma complexidade administrativa e uma 

busca de alternativas ao ouro concorreram para o crescimento da população e para o 

aumento da demanda de alimentos para abastecê-la. Minas Gerais, no início do século 

XIX, por ter desenvolvido formas não exportadoras de produção, tornou-se um complexo 

agropecuário onde a maioria dos cativos e camponeses não estava envolvida com 

atividades de exportação, mas com atividades abastecedoras do mercado interno. Na 
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região das Minas Gerais, além dos fatores populacionais a pressionarem a produção, havia 

um grande número de pessoas livres que eram oferta de mão de obra rural em algumas 

regiões e que se dedicavam à agricultura, incluindo camponeses, agregados, homens 

livres empobrecidos e, principalmente, escravos.  

No contexto das transformações econômicas ocorridas na capitania, com a queda 

da produção de ouro, constatou-se uma economia diversificada desde os primórdios da 

colonização do espaço mineiro e uma articulação entre mineração, produção rural e 

atividade comercial, em um mercado consumidor forte que consolidou o comércio, 

capacitando-o a suportar a crise da mineração. Tropeiros e proprietários rurais teriam 

iniciado o desenvolvimento de um capital mercante interno, desvinculado do capital 

mercantil internacional. O setor comercial foi dinâmico e associado a uma economia 

monetarizada, que sustentou a economia mineira diversificada e com baixa 

especialização. “O comércio entre as diversas regiões de Minas era intenso e dinâmico e 

a pecuária era atividade rentável”. (CHAVES apud MENESES, 2000). 

A pecuária de corte e a indústria de laticínios desenvolveram-se no sul mineiro. 

Por fim, “entre as possíveis alternativas para superar a crise [da mineração de ouro], ante 

à falta de êxito da renovação tecnológica e da saída industrial, a agricultura é que se 

impôs, como se vê ao longo desses anos, e vai ser mais característica no Império”. 

(IGLÉSIAS, 1985, p. 20). 

Produtos como a mandioca, o milho e o feijão foram cultivados nas fazendas. A 

mandioca, introduzida pela tradição indígena, adaptou-se facilmente ao gosto e hábitos 

da população itinerante. O milho foi introduzido pelos paulistas e cultivado onde havia 

cursos d'água para instalação dos monjolos. Em algumas regiões também o arroz passou 

a fazer parte da alimentação rotineira e o feijão foi produzido por toda a capitania. No 

sertão de Minas e Bahia apareceram importantes zonas algodoeiras, além de culturas de 

arroz e tabaco. Hortaliças foram raramente cultivadas, destinando-se o consumo 

exclusivamente para uso interno da propriedade. Nas áreas de cultura de algodão, arroz e 

tabaco, produtos eram destinados à exportação, plantaram-se as demais culturas de 

subsistência em regime de consorciamento, sendo comum a associação de mandioca e 

cana. O trigo foi cultivado nos distritos de Guanhães, Serro, Peçanha e Serra da Piedade 

nas proximidades de Sabará. Portanto, juntamente com a atividade mineradora, surgiram 

fazendas que se dedicaram a uma rala cultura de subsistência e foram, com o tempo, 

ganhando firmeza, passando a fornecer mantimentos para as zonas mineradoras e para o 
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Rio de Janeiro, como comprovam os pequenos engenhos de aguardente de cana e as 

moendas de farinha de mandioca e milho, muito embora fossem proibidos por Ordens 

Régias. (LUNA e COSTA, 1982, p. 6). Desde finais do século XVIII, as fazendas 

tornaram-se tanto mais intensas quanto mais se desarticulava a extração mineral e menos 

rendiam as lavras.  

Após a exaustão do ouro, na segunda metade do século XVIII, as fazendas mais 

distantes dos primeiros centros de mineração ampliaram sua presença na economia sob a 

forma de um ruralismo autossuficiente e extensivo, diverso do que marcou o ciclo do ouro 

num primeiro momento de urbanização. Pelos destinos dados aos produtos de 

subsistência, essas propriedades, fossem elas pequenas (roças, chácaras, sítios) ou 

grandes (fazendas), situavam-se preferencialmente nas proximidades dos grandes centros 

urbanos a que serviam. Em Minas Gerais, elas se dispersaram em torno das regiões 

mineradoras, aparecendo um tipo de subsistência bem diferente da grande lavoura 

especializada, voltada para a produção de gêneros de consumo local. A partir daí, o foco 

das atenções deslocou-se do campo para a cidade, iniciando outra etapa de desafios para 

os produtores rurais, que será parcialmente analisada neste trabalho. Estas colocações 

explicam a grande quantidade de fazendas construídas no território mineiro até início do 

século XX e ratificam sua grande importância na economia do Estado.  

Na região estudada, os conjuntos rurais pesquisados foram construídos, em sua 

maior parte, na segunda metade do século XVIII e na primeira do século XIX. As 

fazendas da Vereda, Jaguará e das Minhocas são, documentadamente, datadas da primeira 

metade do século XVIII. Possivelmente, também, as fazendas do Alto da Alegria e 

Cristais. Da segunda metade do século XIX enquadram-se seis fazendas, enquanto do 

século XX registraram-se apenas três exemplares, as fazendas de Santa Cruz, Quebra-

Pratos e Boa Esperança. A listagem dos 29 conjuntos inventariados com a suposição de 

sua respectiva datação encontra-se representada na Tabela 1, a seguir. A datação foi 

dividida em metades dos séculos nas quais foi localizada documentação das terras 

(sesmarias, registros, censos) ou atividades nelas desenvolvidas (testamentos, inventários 

de ex-proprietários). Portanto, são possivelmente da segunda metade do século XVIII e 

da primeira do século XIX, aproximadamente 18 exemplares de fazendas.  Há repetições 

nas indicações nos casos em que há dúvida quanto à datação documental ou da 

impossibilidade de distinguir a data exata de construção da casa-sede.  
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Nesta primeira etapa, todas as 29 fazendas estão contempladas, enquanto na parte 

das análises físicas optou-se por retirar a antiga Fazenda Taquaril, que perdeu sua casa-

sede original e teve seu terreno fragmentado por parcelamentos, dois dos quais ainda 

mantêm alguma atividade agropecuária, que são as Fazendas Corumin, atualmente 

voltada para atividades de equitação, e a Vista Alegre, que até pouco tempo teve grande 

produção, mas encontra-se desativada atualmente. 

Tabela 1 - CRONOLOGIA DA ORIGEM E INTERVENÇÕES 

Fazenda 1ª 

metade 

Século 
XVIII 

2a 

metade 

Século 
XVIII 

1a 

metade 

Século 
XIX 

2a 

metade 

Século 
XIX 

1a  

metade 

Século 
XX 

Reformas Sesmaria Documentos 

(outros) 

Leitão  

 

 

 

   X  20 Sim Sim 

Taquaril   X   20  Sim 

Santa Cruz     X X 20   

Engenho Velho    X  20   

Braga  X X   20   

Vista Alegre   X X  20  Sim 

Santo aaAntônio    X  20 Sim Sim 

Vereda X     20 Sim Sim 

Salgada   X   20   

Mato Grosso  X X   20  Sim 

Engenho Seco  X X   20   

São Sebastião  X    19, 20   

Saco  X    20   

Quebra-Pratos    X X 0   

Jaguara X     18 e 19 Sim Sim 

Porteiras   X   20  Sim 

Floresta  X X   20   

Alto da Alegria           X X       

Urubu  X X   20  Sim 

Borges  X    20   

Goiabeiras   X   20 Sim Sim 

Viana  X X     Sim 

Cristais          X X    20   

São Vicente  X X   20  Sim 

Boa Esperança     X 20  Sim 

Macuco  X    20  Sim 

São Joaquim   X   19, 20  Sim 

Vargem Lopes   X   20   

Minhocas  X     18 - 20 Sim Sim 

Nº possível de 

exemplares por 
século 

05 13 14 06 03 Há repetições uma vez que não há 

possibilidade de distinguir a data exata 
de construção da casa-sede. 

Fonte: Elaboração da autora  

Nota: Suposição baseada em documentação histórica ou na análise dos sistemas construtivos. 
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A tipologia configura-se como um esquema de variantes formais, reduzida a uma 

forma-base ou esquema comum. A forma-base não é mero suporte estrutural, mas a 

estrutura interna da forma no seu princípio autônomo, resultado de um procedimento 

regressivo que implica determinação formal, passível de ulteriores variações. (ARGAN, 

1966). Essa conceituação será utilizada para sintetizar nossas análises e, ultrapassando a 

tipologia funcional das fazendas (arquitetura rural), trabalharemos com seus 

desdobramentos em termos formais. 

Quanto aos edifícios componentes dos conjuntos, apresentamos a Tabela 04, 

síntese de casa-sede, anexos e benfeitorias. Em relação à trajetória das atividades 

econômico-produtivas, sintetizamos também os resultados da pesquisa em tabelas 

demonstrativas, sendo necessário explicar alguns dos conceitos utilizados nos tópicos 

abordados nas tabelas adiante.  Por “Atividades econômicas: originárias e atuais” devem 

ser entendidas aquelas que foram exercidas nas fazendas em épocas anteriores à atual, 

podendo ter se iniciado desde sua origem ou não. São atividades que deixaram vestígios 

de sua realização, seja por estarem registradas documentalmente ou por terem sido 

identificadas por meio de informações orais e entrevistas, podendo ou não ser 

confirmadas pelos tipos de anexos existentes atualmente.  Muitas vezes, na falta de 

informações documentais, a análise física direta dá-nos indicações das atividades um dia 

exercidas. Como exemplo, temos a Fazenda Vereda cuja existência da casa, paiol, 

senzala, chiqueiro e engenho está registrada em documentos, não constando o moinho, o 

chiqueiro e o galinheiro, até muito recentemente ainda presentes. O moinho tem 

características construtivas semelhantes às da sede (estrutura autônoma de madeira e 

vedações de pau a pique) e, mesmo que não se possa comprovar ser da mesma época, foi 

considerado peça do conjunto antigo.  

As atividades originárias aparecem na Tabela 2 em ordem crescente de 

importância, isto é, da que se supõe mais rentável até a menos importante ou 

genericamente exercida como de subsistência, atividade constante em praticamente todas 

elas, assim como antigamente a residência do proprietário também era geral. Na Tabela 

3, estas atividades aparecem de forma genérica, como minerária (Mi), agropecuária (Ap), 

somente agrícola (Ag) ou somente pecuária (Pc). Das oito colunas existentes elas ocupam 

cinco delas, mostrando uma maior diversificação da produção ocorrida no passado. A 

atividade atual também está considerada na Tabela 2 em ordem decrescente, para melhor 

visualização. Três colunas foram destinadas a elas, das quais nem sempre todas são 



215 

ocupadas, confirmando a tendência recente à monocultura ou, pelo menos, a uma redução 

das atividades agrárias, conforme a seguir: 

Tabela 2 - ATIVIDADES ECONÔMICAS: ORIGINÁRIAS E ATUAIS 

Produção 

            

         Fazenda 

Antiga Antiga 

 

Antiga 

 

Antiga 

 

Antiga Atual 

 

Atual 

 

Atual 

1º  2º  3º  4º  5º  3º  2º  1º  

Leitão 

 

Resid Pouso Rapad Farinha Madeira   Museu 

Taquaril Mineraç Resid. G. corte Suínos 

Aves 

Hortas Loteament

o 

Hotel- Haras hípica 

Santa Cruz 

 

Resid. G. corte G. leite Frutas Hortas Assentamento-agrário 

Engenho Velho 

 

Resid. Suínos Farinha G. leite G. corte Resid. Doces G. leite 

Braga Resid. Farinha 

mandio 

Cachaça 

G. leite 

Arroz Café Arrendamento-terras 

Vista Alegre Farinha Mandio Cereais Café G. leite e 

corte 

Hortas Loteamento 

Santo Antônio Resid. Fubá 

Farinha 

Tecidos Piscicult Subsist Hortas Cana G. leite 

Vereda Resid. Milho 

Fubá 

Farinha G. leite 

Cachaça 

Subsist Desativada 

Salgada Resid. Cana 

Cachaça 

Fubá Arroz Subsist  Lazer Haras 

Mato Grosso Resid. Farinha G. corte 

Cachaça 

Arroz Feijão Subsist Resid G. leite 

Chuchu 

Engenho Seco Resid. Farinha 

Mandio 

Milho Fubá G. leite Desativada Itaminas-Mineração 

São Sebastião 

 

Algodão Arroz Feijão Milho Subsist Haras Lazer-Hípica 

Saco Resid. Farinha G. leite 

Milho 

Suínos Subsist Subsist Resid G. leite 

Quebra-Pratos Resid. Arroz 

Milho 

Feijão G. leite Subsist Frutas-

hortas 

G. leite Resid-

Cana 

Jaguara Escambo  Resid. 

Mineraç 

Farinha 

Pouso 

Madeira 

Cachaça 

Milho 

Subsist 

Lazer 

Hotel 

G. leite Extraç-

pedras 

Porteiras Resid. G. leite Milho 

Arroz 

Suínos Subsist Produção leite-Engorda G. leite - 

loteamento 

Floresta Resid. G. leite Suínos Milho 

Hortas 

Subsist Cana Engorda Recria 

Alto da Alegria Resid. G. leite Frutas Subsist  Plantasme

dic 

Humus 

minhoc 

Minho-

cário 

Urubu 

 

Mandio Milho Arroz Feijão Subsist Cachaç Lazer G. leite 

Borges 

 

Milho Pouso G. leite Subsist   Extração-pedras 

Goiabeiras G. corte Milho 

fubá 

G. leite 

Farinha 

Suínos 

Aves 

Subsist Mandio 

Milho 

G. leite Resid. 

Viana 

 

Miner. G. leite Milho Subsist  Resid Extração-madeir 

Cristais 

 

Miner. Resid. G. leite Subsist  Lazer Frutas Milho 

São Vicente 

 

Farinha Fubá Leite Café Suínos  Subsist Lazer 

(continua) 
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Produção 

            

         Fazenda 

Antiga Antiga Antiga Antiga Antiga Atual Atual Atual 

1º  2º  3º  4º  5º  3º  2º  1º  

Boa Esperança Resid. G. corte 

gir 

Subsit Hortas  Shows  Exposiç 

Macuco Resid. Farinha 

mandio 

Milho Frutas Subsist Arrendamento terra 

São Joaquim 

 

Resid. Mineraç G. leite Subsist  Recria Haras Lazer 

Vargem Lopes Resid. Farinha Milho 

Açúcar 

Suínos G. leite 

Subsist 

Resid Extração-Areia 

Minhocas Resid. Cachaça 

Açúcar 

G. leite Mineraç Subsist Licores Hotel-lazer 

 

Fonte: Elaboração da autora  

Nota: Abreviaturas utilizadas - Mineraç: mineração; Mandio: mandioca; Madeir: madeira; G: corte ou leite: 

gado de corte ou leite; Subsist: cultura para subsistência; Resis: residência; Desativ: desativada; recria e 

engord: recria e engorda de gado bovino, suínos ou caprinos. 

 

Tabela 3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS: TRAJETÓRIA 

Fazenda Atividade 

original 

Atividade 

(uso) 
atual 

Manuten-

ção da 
atividade 

original 

Manuten-

ção da 
proprie-

dade 

Fazenda 

Sustentá-
vel 

Preser-

vação do 
conjunto 

Preser-

vação 
da casa-

sede 

Prognósti

co da 
economia 

Leitão 
 

Ap Ct N N Sbd N S B 

Taquaril 
 

Ap Lz N S Sbd N N R 

Santa Cruz 

 

Ap Ap S N S N S R 

Engenho Velho 

 

Ap Ap S S Sbd S N B 

Braga 

 

Ap - N S N N N MR 

Vista Alegre 
 

Ap Ap Pc N Sbd N S B 

Santo Antônio 
 

Ap Ap S S Pcr S S/N R 

Vereda 

 

Ap - N S Df S/N S/N MR 

Salgada 

 

Ap Lz N N Df S S MB 

Mato Grosso 

 

Ap Ap N S S+ot S S B 

Engenho Seco 
 

Ap Ext N N S+idt N N MR 

São 
Sebastião 

Ap Lz N N Sbd N S MB 

Saco 

 

Ap Ap S S Pcr S N MR 

Quebra-Pratos 

 

Ap Ap Srdz S Df S/N S/N MR 

Jaguara 

 

Ap Ap+serv S+ot S Pcr S S B 

Porteiras Ap Idt S+ot N S-idt S N MR 

Alto da Alegria 

 

Ap Alt Srdz S Df S S R 

Urubu Ap Ap+Lz S+ot S Pcr S S B 
 

(continua) 
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Fazenda Atividade 

original 

Atividade 

(uso) 
atual 

Manuten-

ção da 
atividade 

original 

Manuten-

ção da 
proprie-

dade 

Fazenda 

Sustentá-
vel 

Preser-

vação do 
conjunto 

Preser-

vação 
da casa-

sede 

Prognósti

co da 
economia 

 

Goiabeiras 

 

Ap Ap S S S S S/N R 

Viana 
 

Ap Ap+extr Srdz S S S S B 

Cristais  
 

Ap+Mi Ap+Mi S S Df S S R 

São Vicente 

 

Ap Lz N S Sbd S S B 

Boa Esperança Ap Lz+ Dv N N Sbd N S B 

Macuco 

 

Ap Ap S S N N N MR 

São Joaquim 

  

Ap Ap+Lz S+ot N S S S MB 

Vargem Lopes 
 

Ap Ap+Ext Pcm S Pcr S S R 

Minhocas 
 

Ap+Mi Ht N N Pcr S S MB 

Fonte: Elaboração da autora  

Nota: Abreviaturas utilizadas - quanto à atividade original ou uso atual: Ap: agropecuária; Mi: mineração; 

Ext: extração de pedras ou madeira; Alt: produção alternativa; Idt: sim, mas com opção pelo regime 

industrial; Ht: hotelaria; Lz: lazer; Dv: diversão; Ct: uso cultural. Quanto à manutenção da atividade 

original: S: sim; N: não; Srdz: sim mas com redução da produção; S+Ot: sim, com inclusão de outras 

atividades; Pcm: parcialmente mantida. Quanto à sustentabilidade: S: sim; N: não; Sbd: atividade 

subsidiada; Pcr: precária sustentabilidade, mas sem déficit; Df: deficitária. Quanto ao Prognostico 

principalmente relacionado com a casa sede, definiram-se quatro níveis: MB: muito bom para conjunto e 

sede; B: bom para conjunto e sede; R: ruim para a sede, merecendo cuidados, e MR: muito ruim para a 

sede, com risco de desaparecimento dessa edificação . 

 

Quanto à manutenção da atividade originária, onze exemplares de fazendas 

mantiveram-se com a agropecuária ou somente agroindústria. Seis mantiveram suas 

atividades com redução em volume ou tipos de atividades ou ainda em área, como a 

Fazenda Vista Alegre em Contagem, que teve seus terrenos reduzidos a praticamente um 

quarteirão urbano, e o restante loteado, ao mesmo tempo em que reduziu sua produção, 

mudou de categoria, e tornou-se urbanizada. Nove mantiveram suas atividades 

agropecuárias, e somente três mantiveram e incorporaram alguma outra atividade, como 

lazer, pousada para lazer e extração de pedra, areia e madeira. As atividades que não se 

mantiveram foram substituídas por hotelaria para lazer e tratamento terapêutico, além de 

atividades industriais leiteira, de extração de pedras, areia, madeira e da própria 

mineração.  

O item ‘Manutenção da Propriedade’ foi apresentado com o objetivo de se 

verificar se as fazendas permanecem na mesma família ou se vão para as mãos de terceiros 

com outras mentalidades ou interesses. Este indicativo se torna tanto mais relevante 

quando associado ao item “Manutenção da Mesma Atividade”, ou seja, a atividade 
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original foi alterada ou recebeu algum incremento de outras atividades, sejam 

agropecuárias, por exemplo, ou recebeu investimentos oriundos de outras fontes.  

A propriedade manteve-se na mesma família que exercia atividades agropecuárias 

em tempos anteriores em cerca de dezoito exemplares analisados. Em onze casos, as 

propriedades mudaram de dono, indicando uma grande mobilidade e alteração dos 

interesses dos novos proprietários.  

Naqueles onze conjuntos em que houve mudança de propriedade, isto é, a Fazenda 

foi vendida para outra instituição ou família, em seis fazendas ocorreram mudanças de 

atividade, duas as mantiveram parcialmente e três acrescentaram outras atividades. 

Somente uma manteve a mesma atividade, duas só parcialmente e duas com redução.  

Nos 18 conjuntos em que não houve mudança de propriedade, embora possa ter 

havido mudança de proprietário, como no caso das Fazendas Vereda, São Vicente, 

Taquaril e Macuco, nas quais o patriarca morreu, deixando o patrimônio para seus filhos, 

têm-se os seguintes resultados: seis fazendas mudaram suas atividades para lazer, para 

extração de minerais (areia) ou, mantendo a antiga atividade, acrescentaram outras, como 

na Fazenda Urubu; onze mantiveram tanto a propriedade quanto atividades, duas com 

redução da diversificação de produtos e outras três incorporaram novas atividades. A 

proporção das quatro possibilidades descritas resultou em 3:8:6:12, significando que há 

um domínio da manutenção das propriedades e atividades (12), é menor o número de 

propriedades que alteraram seus donos e mantiveram suas atividades (3), sendo 

relativamente reduzido o número das que alteram a propriedade e a atividade (8), sendo 

proporcional à quantidade de fazendas em que seus antigos proprietários optaram por 

mudar de atividade, ainda que viessem a acrescentar ou reduzi-las (6). 

Quanto ao item ‘Sustentabilidade’, resultaram cinco subitens distintos: 

 Não: aquelas que não se sustentam ou não se sustentaram (2); 

 Sim: aquelas que conseguem se manter às custas de sua própria atividade 

agropecuária (4) ou se transformaram, adotando sistema industrial ou semi-

industrial implantado (3); 

 Subsidiadas: aquelas que só se mantêm em função do investimento, total ou 

parcial, de seus proprietários ou responsáveis (7); 

 As de sustentação precária, que não geram lucros, mas não prejuízos (7); 
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 Aquelas com déficit ou fracamente mantidas, com redução do nível de vida dos 

proprietários (5).  

Entre os exemplares que não se sustentam ou não se sustentaram, estando em fase 

de desaparecimento das casas sedes, estão duas Fazendas estudadas; são três as que se 

autosustentam, sete têm sido subsidiadas, seis funcionam com precariedade, sem lucros, 

e cinco vêm apresentando déficit suplementado por salários ganhos em outras atividades.  

Cinco sustentam-se com o acréscimo de outras atividades, algumas se tornando sistema 

industrial, como as Fazendas da Floresta, das Porteiras e Borges, sendo que as duas 

primeiras tiveram suas sedes abandonadas, exatamente por não serem necessárias ao 

processo industrial implantado. A última foi restaurada como salão de festas de empresas.  

Nos itens “Preservação do conjunto” e “Preservação das sedes”, simplesmente se 

distinguiu quando os conjuntos mantêm seus anexos mais importantes e o devido 

agenciamento funcional e, no caso das sedes, indica-se se elas estão preservadas ou em 

mau estado de conservação. Nesses casos, um terço dos conjuntos mostra-se preservado, 

um terço dos conjuntos apresenta anexos degradados e os conjuntos desfeitos. Nos casos 

em que se assinalou S/N significa que, em função da desativação das atividades, as casas-

sede ou mesmo os conjuntos que ainda lá estão, seu prazo de existência se condicionará 

à retomada das atividades. Bastante degradados como conjuntos encontram-se três: Vista 

Alegre, Macuco e Engenho Seco-Ibirité. A Fazenda Vista Alegre em Contagem foi 

classificada como conjunto, porque ainda é possível visualizar e entender o que foi o 

conjunto, em função das ruínas da casa-sede, do engenho, bicame e moinho.  Macuco e 

Engenho Seco, apesar de estarem hoje em avançado estado de degradação, são passíveis 

de ser analisados em função de documentação existente, principalmente pelo IPAC/MG 

dos municípios de Taquaraçu e Ibirité e pelas ruínas remanescentes. Resumindo os 

resultados, tem-se a seguinte proporção 12:10:7:8, correspondendo às acepções: muito 

bom estado, bom estado, em precário estado ou ruim e praticamente perdido ou tão 

degradados a ponto de não mais se perceber o conjunto. 

Em relação às casas-sede, o quadro é desolador: em bom estado e com 

possibilidade de serem conservados tem-se 17 exemplares. Em mau estado, estão 09. Em 

péssima situação, encontram-se 04: Braga-Capim Branco, Engenho Seco-Ibirité, 

Macuco-Taquaraçu e Saco-Lagoa Santa. Quatro exemplares estão ameaçados, ainda que 

estejam razoavelmente conservados, devido à falta de visibilidade para investimentos, à 

possibilidade de descaracterização, à falta sistemática de interesse em preservá-los ou ao 
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fato de que podem se degradar ainda mais: Engenho Velho – Caeté, Vereda - Esmeraldas, 

Porteiras e Floresta - Matosinhos.  Resumindo, tem-se os valores de 9:13:2:2:2 para as 

acepções positiva (bem- conservada), negativa (mau estado), não se aplica, muito mau 

estado ou totalmente arruinada e, finalmente, medianamente conservada. 

O item “Prognóstico econômico” mostra a tendência de manutenção e 

conservação do conjunto rural em função da conservação de seus vários prédios, e a 

tendência de manutenção das casas-sede e o prognóstico econômico geral do conjunto, 

como estabelecimento rural agropecuário ou extrativo, isto é, de economia primária. 

Quando a casa-sede encontra-se em bom estado e domina o conjunto, o índice é Muito 

Bom; quando a casa-sede está merecendo cuidados, embora ainda domine o conjunto, o 

índice é Bom; quando a casa-sede está em precário estado e não mais domina o conjunto, 

mas os demais itens estão em bom ou razoável estado, o índice ficará em “Ruim”; essa 

situação do empreendimento não mostra um bom prognóstico econômico, tendo sido 

detectada uma precária condição de vida dos próprios fazendeiros ou um estado geral 

precário dos vários elementos ou anexos do conjunto. O índice “Muito Ruim” mostra que 

há risco de desaparecimento da edificação-sede e até dos demais elementos do conjunto, 

indicando a situação de quase ou total falência imediata ou num futuro bem próximo. 

Em relação ao prognóstico dos conjuntos, o resultado é o seguinte: 

Muito Bom: 12, Bom: 10; Ruim: 7 e Muito Ruim: 8. Domina a posição que indica 

estado de integridade da sede e dos demais elementos do conjunto e ele é sustentável, 

com doze exemplares. Não muito bem, com problemas de conservação, mas ainda 

íntegros, encontram-se dez. A degradação física e econômica dos conjuntos de prédios e 

áreas das fazendas surgem com sete exemplares, sendo que oito encontram-se muito 

ruins, ou seja, o prognóstico é de desaparecimento da atual situação.  

Deve-se salientar que a Fazenda do Leitão foi incorporada à malha urbana, 

restando somente a casa-sede, em muito bom estado, e novos anexos inerentes à função 

de museu, todos novos, abrigando as peças museológicas; a Fazenda Taquaril já não 

funciona como tal, mas como um bairro de população rarefeita em meio à área 

extremamente adensada. A casa-sede praticamente desapareceu, tantas foram as 

alterações que recebeu. Há ainda alguns anexos, inerentes à sua fase de existência 

intermediária, de produção industrial como usina, todos muito modificados, embora com 

grande potencial cultural, não tendo interesse direto para o objetivo dessa pesquisa.  
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Com bom prognóstico econômico, isto é, com possibilidades de evoluir e se 

manter por meio das atividades atuais, existem doze conjuntos rurais. Totalmente sem 

sustentabilidade encontram-se oito conjuntos. Destes, já podem ser consideradas 

edificações totalmente arruinadas as Fazendas do Taquaril (muito descaracterizada), 

Braga (em ruínas), Engenho Seco (arruinada) e Vereda (com partes do telhado 

arruinadas).  Três outros não mais se sustentam como fazendas, embora tenham outras 

atividades com grande ou algum sucesso, as casas-sede sem uso e abandonadas, já com 

algum grau de degradação física: Porteiras (laticínios), Borges (extração pedras) e Vista 

Alegre (hortas para sustento das instituições municipais).  

É ainda possível que algumas das atividades anteriormente vigentes pudessem 

voltar a funcionar, como na Porteiras, em que a criação de gado é compatível com a 

engorda industrial do gado. Mas não há interesse dos proprietários já envolvidos com 

atividades em um caráter industrial ou de outros ramos mais lucrativos. Portanto, não 

existe motivo para garantir a conservação desses conjuntos de edificações rurais, tais 

como tradicionalmente foram, muito menos as casas-sede.  

A Fazenda Boa Esperança, embora subvencionada pela Prefeitura de Santa Luzia, 

tem grande utilidade na esfera municipal, sua área livre funciona como espaço público de 

lazer e de shows, eventualmente a casa-sede é alugada para festas públicas ou privadas. 

Também no item “Muito ruim” enquadram-se as fazendas cuja atividade rural, embora 

ainda exercida pelos proprietários, não apresentam âncoras fortes o suficiente para 

resguardar seu sustento sobre as atividades agropecuárias, mostrando-se ameaçadas num 

futuro próximo: Quebra-Pratos, Engenho Velho, Cristais, Vargem dos Lopes, Saco, Mato 

Grosso, Goiabeiras.  

No item “não se aplica” tem-se a proporção 9:8:1:11, respectivamente para 

desempenho econômico positivo, negativo, não se aplica e fraco ou pessimista.  

De todas essas análises, deduz-se que aproximadamente 17 conjuntos, dentre os 

29, estão muito degradados, não funcionando mais como fazendas. Quatorze casas-sede 

estão em precário estado, oito delas já arruinadas ou desaparecidas. Cerca de dois terços 

do total dos conjuntos analisados apresenta fraco desempenho de suas atividades e quase 

um terço pode ser considerado falido. 
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4.2 O ARRANJO ESPACIAL DOS ELEMENTOS DOS CONJUNTOS RURAIS 

PESQUISADOS 

 

As fazendas analisadas apresentam vários tipos de arranjo das edificações no 

terreno e, portanto, buscou-se identificar quais são esses tipos de implantação, assim 

como a relação entre os vários elementos do conjunto. Para o estudo desses arranjos foram 

considerados dois níveis de análises: uma, dos aspectos planimétricos e outra, dos 

altimétricos, embora em alguns momentos os dois aspectos estejam ligados 

intrinsecamente.   

Em relação à planimetria, tem-se: 

 Presença de elementos organizadores do conjunto de edificações: pátios e/ou 

alinhamentos, localização e orientação solar da casa-sede no conjunto, 

proximidade e relação com cursos d’água; 

 Presença de anexos: quantidade e função. 

Em relação à altimetria, tem-se: 

 Declividade dos terrenos imediatos (declividade do terreno onde se situa a 

maior parte das edificações); 

 Presença de elementos dominantes no conjunto de edificações das fazendas 

e/ou na paisagem.   

 

4.2.1 Análise Planimétrica e Altimétrica 

 

Do ponto de vista da análise planimétrica dos diversos elementos do conjunto, o 

primeiro fator verificado foi a presença de elementos organizadores no conjunto rural: de 

um modo geral, pátios ou alinhamentos lineares, na forma de vias ou caminhos ao longo 

dos quais se dispõe parte das edificações. A verificação da presença de trajetos de 

circulação interna possibilitou levantar dados sobre a existência de algum esquema formal 

preexistente. 

A situação da casa-sede no conjunto costuma ser outro elemento ordenador. Se 

ela fica isolada ou se recebe acostamento de anexos, são fatores organizadores, assim 
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como sua dominância no conjunto ou na paisagem ao redor. Para tanto, concorrem 

características arquitetônicas relacionadas à altimetria, que serão analisadas na Seção a 

seguir.  

A relação da casa-sede com os vários elementos do conjunto, assim como a opção 

pela sua orientação solar e sua posição em relação aos cursos de água levam a perceber 

parte das intenções e motivações construtivas.   

Os anexos atualmente participantes dos conjuntos rurais selecionados foram 

analisados, sabendo-se que sua situação atual é o reflexo mais recente da trajetória 

econômica desses exemplares, podendo não corresponder aos motivadores originais do 

surgimento dos conjuntos pesquisados. Esses anexos foram verificados segundo seus 

sistemas e materiais construtivos e estado de conservação, levando-se em consideração 

também as informações documentais e orais, relativas à trajetória física e econômica das 

fazendas.  

Nas pesquisas realizadas aparecem os edifícios listados na sequência, que 

compuseram quantitativa e qualitativamente os arranjos de possibilidades: casa-sede, 

capela, engenho, moinho, paiol, casa de agregado, senzala, escola, depósito, curral 

coberto, curral descoberto, silo, pocilga, galinheiro, pátio frontal, pátio de serviços, 

terreiro, horta, pomar, garagem isolada, dentre outros. 

Do ponto de vista altimétrico, além da presença de elementos dominantes no 

conjunto de edificações, considera-se indicativo analítico primordial a declividade do 

terreno no qual se situa a maior parte das edificações do conjunto. Não só a casa-sede 

pode dominar visualmente um conjunto de edificações, mas um galpão de serviços ou 

uma árvore de grande porte e, até mesmo, uma montanha, assim como os vazios dos 

currais, de pátios e de caminhos.  

Em relação à altimetria dos terrenos, utilizou-se um referencial bastante simples 

para considerar as inclinações leves ou fortes. Não se analisou uma área muito ampla, 

mas o entorno imediato que englobasse a casa-sede e a maior parte das edificações 

próximas a ela, que é o marco referencial utilizado para delimitação física do conjunto. A 

implantação da casa-sede foi considerada o balizador para análise do item 4.2.1 (Análise 

Planimétrica e Altimétrica). Quando ela se situa em platô reto, que solicita diferenças de 

baldrames ou fundações menores que um metro, a área foi considerada plana ou quase 

plana. Se essa diferença aproxima-se de um pavimento, porém é de menor dimensão, o 



224 

terreno imediato foi considerado pouco inclinado. Se atingir um pavimento, provocando 

na edificação porão parcial de um pavimento ou fachada escalonada, como veremos 

adiante, o terreno foi considerado medianamente inclinado. Se a inclinação fica maior 

que um pavimento completo, foi considerada forte ou muito inclinada. 

O resultado obtido em relação ao tópico da altimetria/declividade do terreno foi 

considerado como certo equilíbrio entre a opção por terrenos pouco inclinados ou 

medianamente inclinados. Poucas são as casas ou conjuntos que ocupam terrenos planos. 

A maioria deles tem alguma declividade, o suficiente para gerar um meio porão em parte 

do pavimento. 

Tentando sintetizar o arranjo dos prédios-tipo ou espaços-tipo mais frequentes 

em cada conjunto, verificou-se a relação entre os prédios e os espaços principais, assim 

como a distância até o mais próximo núcleo produtivo rural ou aglomerado urbano 

(povoado). Para caracterizar a situação atual, foram identificados os edifícios mais 

permanentes e colocados na ordem de frequência, do 1 ao 3 lugar. A situação antiga 

foi pesquisada da mesma forma, sempre que possível. 

A etapa seguinte permitiu que se distinguisse, dentro do universo dos conjuntos 

rurais selecionados, a existência de tipos de arranjo formais para cada um desses 

conjuntos de fazendas, assim como dos aspectos comuns a cada um deles. 

Figura 116 - IMPLANTAÇÕES EM “CORRENTEZA” OU APROXIMADA À FORMA DE RUA  
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Resumidamente, pode-se concluir em relação à análise planimétrica, que os pátios 

frontais regulares são elementos dominantes nos conjuntos. Em 16 fazendas eles estão 

presentes como elemento ordenador e intrinsecamente ligados à sede. Entre retangulares 

e quadrados, dominam os primeiros. Muitas vezes o pátio é substituído por uma área 

ampla e irregular.  

 A implantação dos conjuntos em forma de “correnteza”, isto é, quando as 

edificações obedecem a um alinhamento, geralmente ao longo de via bastante larga, seja 

uma estrada ou caminho interno para outras fazendas, é bem raro. (LEMOS, 1979). O 

mais comum é que esses caminhos não atravessem o pátio frontal, desviando-se dele ou 

passando lateralmente. 

A grande maioria das fazendas analisadas tem pátio posterior localizado na área 

atrás do bloco principal. É comum ser bastante regular, posto já ter, pelo menos, dois 

limites delineados pelas fachadas do puxado e dos fundos do bloco frontal. 

É comum que a casa-sede fique isolada, não se dando ao acostamento de anexos. 

Mas essa característica equilibra-se ao seu oposto em relação aos anexos de currais, que 

frequentemente se acostam a uma das laterais ou à face posterior da casa. Neste caso, 

deveríamos analisar quantas delas têm currais dispostos frontalmente, quantas os têm nas 

laterais ou, ainda, quantas em posição posterior. É possível fazê-lo, observando-se as 

plantas de situação, como se verá a seguir: 

Figura 117 - CROQUIS DA IMPLANTAÇÃO DE DOIS CONJUNTOS: FAZENDA DAS MINHOCAS, 

EM JABOTICATUBAS, E FAZENDA DAS PORTEIRAS, EM MATOZINHOS 
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Os pátios frontais são frequentemente utilizados como espaços fabris, isto é, têm 

usos ligados aos serviços e à produção da fazenda. Muitos são currais permanentes e 

outros o são eventualmente. Muitos funcionam como espaços de carga e descarga ou 

oficinas de consertos de máquinas e de veículos e, às vezes, servem de depósitos de 

produtos.   

Quando construídas nas proximidades de rios, ribeirões ou córregos, 

preferencialmente, são as fachadas laterais que se voltam para eles. Numa segunda opção, 

também frequente, os cursos fluviais, assim como lagos, também acabam por ficar aos 

fundos, um pouco mais distantes das casas-sede. A maioria das casas pesquisadas fica 

próxima a cursos de rios, ribeirões ou de córregos. A casa-sede que fica mais distante de 

um curso d’água é da Fazenda Vereda que se localiza, aproximadamente, a 8 km do Rio 

Paraopeba. 

Em relação à orientação magnética, encontrou-se a preferência por direcionar as 

fachadas frontais igualmente para as posições noroeste e sudeste. Sendo essas posições 

cardinalmente opostas, pode-se deduzir que, quando se opta pela fachada frontal a 

noroeste, a fachada posterior fica a sudeste, e vice-versa. Estas duas opções acontecem 

numericamente em grau semelhante (NO: 8 e SE: 9), enquanto na terceira posição 

encontrada destacam-se, igualmente, as posições nordeste e sudoeste (NE e SO: 3). Esta 

situação de espelhamento de dois terços do total das casas-sede, apesar de alta, nos leva 

a considerar que talvez a orientação magnética não fosse fator preponderante quando da 

implantação dessas casas nos terrenos, mas assinala a importância de outras relações com 

os marcos e acidentes do relevo. Fatores estes os mais potentes condicionantes, pesquisa 

que cabe ainda ser feita por meio de estudos geográficos mais aprofundados. Quase dois 

terços do total das fazendas estudadas apresenta orientações NO: 8 e SE: 9, enquanto as 

demais posições (nordeste, sudoeste, norte e sul) configuram o restante das orientações, 

ou seja, um total de pouco mais de um terço.  

Os anexos mais frequentes são os currais descobertos, mostrando a importância 

da pecuária leiteira nesta região, nos últimos tempos. Embora algumas dessas fazendas 

não estejam mais utilizando seus currais de forma tão intensiva, eles já foram os carros-

chefes da economia e produção locais.  

As casas de agregados e depósitos são benfeitorias também frequentes, seguidas 

dos currais descobertos e engenhos. Em seguida, aparecem os depósitos mais próximos a 
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casa, seguidos dos currais cobertos, moinhos, estábulos, cobertas e, novamente, a casa de 

agregados.   

No terceiro lugar confirma-se a importância do curral descoberto e dos moinhos, 

embora estes, na sua maioria, não mais funcionem.  

Informações orais obtidas em algumas dessas fazendas, mostram que havia muitos 

moinhos, não somente um, como aparece em grande parte dos exemplares analisados, 

exceto na Fazenda da Floresta, ainda detentora de dois moinhos. Em seguida, aparece 

novamente a casa de agregado, mostrando que alguns dos trabalhadores, juntamente com 

suas famílias, ficavam e ficam lotados bem próximos das casas-sede.   

Como quarta opção, em termos de benfeitorias presentes, tem-se, mais uma vez, 

a casa de agregado, o moinho, o galinheiro, paiol e depósitos. Estes dados demonstram 

certa homogeneidade das atividades desenvolvidas pelos conjuntos rurais dessa região. 

As fazendas selecionadas na microrregião metropolitana de Belo Horizonte têm, 

hoje, em média, nove a dez edificações por conjunto. Uma delas apresenta somente um 

prédio remanescente, outra apresenta dois e, ainda, uma fazenda mostra três edificações.  

Estes prédios exemplificam a degradação a que estão submetidos esses conjuntos. Dois 

deles mostram quatro prédios e dois outros, cinco. Três fazendas apresentam sete 

edifícios, quatro computam nove prédios e, depois, tem-se um declínio até o número 

máximo encontrado de 15 benfeitorias somente na Fazenda Boa Esperança, em Santa 

Luzia, hoje transformada em Parque de exposições e de shows, com maioria de 

edificações relativamente recentes. Do conjunto mais antigo permanecem apenas quatro 

edifícios. Pode-se deduzir que os conjuntos analisados têm, em média, média nove a dez 

anexos funcionais. 

Somente duas exceções apresentam as casas-sede como elementos dominantes, 

seja por sua posição destacada, seja por sua altura avantajada em relação aos demais 

prédios. Uma dessas exceções é a Fazenda Santa Cruz, que tem sede posicionada 

lateralmente ao acesso e a cerca de 150 metros da estrada principal, de onde se avista 

primordialmente o silo, que desta visada apresenta-se com dois pavimentos. Há também 

uma imensa árvore de grande porte entre esses dois edifícios que é, atualmente, o 

elemento dominante do conjunto, ao vedar parte de suas edificações e espaços. A 

benfeitoria mais frequentemente encontrada nos conjuntos, depois da casa-sede, foi sem 

dúvida o pátio posterior seguido do pátio frontal.  
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Figura 118 - IMPLANTAÇÃO DE FAZENDAS: GOIABEIRAS, BRAGA E ENGENHO SECO 

 

Portanto, das 29 fazendas analisadas, em somente duas a casa-sede não é o 

elemento dominante. 

A maioria dos conjuntos ou casas pesquisadas fica próxima de cursos de rios, 

ribeirões ou córregos. A relação dessa proximidade é condição sempre presente, tendo 

em vista que dela dependiam a sobrevivência das pessoas, assim como da produção, tanto 

de subsistência quanto de exportação. 
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Quando não se situam a uma distância menor que 500 metros de rios, as fazendas 

ficam muito próximas de nascentes, córregos, ribeirões ou riachos menores, que são 

utilizados como fontes de água e força motriz de rodas de engenho, de rodas de moinhos, 

regos de irrigação das plantações ou cochos e tanques de água para as atividades 

domésticas, aproveitando-se da declividade do terreno ou instalando aríetes hidráulicos. 

Mais modernamente consegue-se água por meio da perfuração de poços artesianos, de 

represas e de desvio de cursos d'água. As fachadas laterais e as posteriores são as que 

mais se voltam para cursos fluviais ou lagos.  

Na região em questão, as fazendas foram implantadas próximas ao Rio das Velhas 

ou a seus principais afluentes, o Ribeirão da Mata, o Ribeirão Vermelho e o Rio 

Taquaraçu. Às margens do Rio das Velhas ficam as fazendas da Jaguara, São Sebastião, 

São Vicente e Minhocas.  

Às margens de afluentes menores ficam as fazendas Alto da Alegria e Goiabeiras 

(Córrego Macacos). A Fazenda Cristais situa-se ao longo do Rio Sabará. Às margens do 

Ribeirão da Mata ficam as fazendas Floresta, Porteiras e Quebra-Pratos. Em áreas 

irrigadas por afluentes dos primeiros ficam Urubu, Borges, Saco e Vargem dos Lopes. 

São Joaquim, Macuco e Engenho Velho situam-se às margens do Ribeirão Vermelho ou 

de seus afluentes. As únicas que se afastam da Bacia do Rio das Velhas e ligam-se à do 

Rio Paraopeba são as fazendas Vereda, Salgada, Engenho Seco, Santa Cruz e Vista 

Alegre.  

A análise dos aspectos planimétrico e altimétrico foi resumida na Tabela 4 a 

seguir, que foi elaborada utilizando-se dos dados levantados na pesquisa de campo e 

registrados em dossiês de cada uma das fazendas listadas. A antiga Fazenda Taquaril, em 

Belo Horizonte, não participa dessa categoria de análise, por não apresentar todas as 

informações necessárias, podendo dar margem a interpretações desligadas dos fatos reais. 
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Tabela 4 - ANÁLIS E DOS CONJUNTOS 

                FAZENDA 

 

Características 

Leitão Santa Cruz Engenho 

Velho 

Braga - Vista Alegre 

Implantação: Casa com 

pátio / rua à frente: 

reg./irreg. 

 

Teve pátio fr. 

irregular 

Rua com 

destino a outras 

áreas 

Pátio fr. Irreg. Pátio irregular 

por onde passa 

estrada 

Pátio fr. 

Irregular 

Implantação 

Casa com pátio atrás 

 

Pátio     

irregular 

Pátio irregular Pátio irregular 

e rua posterior 

Área irregular 

de pomar 

Grande área 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Sim Sim Não Não Atualm. Sim 

Antes não 

Casa acostada por 

anexos 

 

Atualm. Não 

Antig. Sim 

Não Sim, muitos Sim depósito 

do moinho 

Atualm. não 

(Q. farinha) 

Casa domina paisagem Sim Não Sim, junto c. 

curral coberto 

Relativamente Sim 

Acostamento: 

Pátio ou rua rodeado por 

outros anexos 

Sim 

Depósitos 

 

Sim 

Curral 

Sim: Depósito 

Quarto 

Curral coberto 

Estábulo/paiol 

Sim: moinho e 

anexos 

casa 

empregados 

Sim, 

Depósitos, 

hoje não 

existem 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

Possivelmente Não se aplica Eventualmente Sim, como 

curral 

Sim 

Localização: 

Rio/ córrego/ represa em 

relação à fachada 

frontal: F, D, E, P, nt 

 

Fundo casa 

+/- 300 m 

Fundo casa 

+/- 300 m 

Lateral casa 

+/- 200 m 

Não tem Lateral casa 

+/- 200m 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/ N, S, L, O 

 

NO/O SO N NO SO 

Declividade: 

Área plana ou 

quase plana 

Plana     

Inclinação da Área 

 

  Pouco Pouco Pouco 

 Médio    

     

Presença de anexos 

1 anexo mais próximo 

da casa-sede 

 

Venda e 

armazém 

Curral 

descoberto 

Depósito Depósito Fábrica 

farinha 

2 anexo mais próximo ? Silo Quarto rapazes 

Depósito 

Engenho 

 

Depósito 

farinha 

 

3 anexo mais próximo ? Usina e pomar Paiol Moinho Moinho 

4 anexo mais próximo ? Depósito 

senzala 

Maternidade p/ 

porcos 

Casa agregados Engenho 

Nº elementos do 

Conjunto Atualmente 

 

? +-6 (1920) +/-5 +/- 11 +/-5 +/-4 

(continua)
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                 FAZENDA 

 

Características 

Santo Antônio Vereda Salgada Mato Grosso Engenho 

Seco 

Implantação: Casa com 

pátio / rua à frente: 

reg./irreg. 

 

Pátio fr. 

Regular 

Área irregular 

passa estrada à 

frente 

Pátio fr. Irreg. Pátio regular 

por onde passa 

estrada 

Pátio fr. 

regular. 

Implantação 

Casa com pátio atrás 

 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

regular 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

irregular 

Estreita área, 

rua 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Não Atualmente sim Sim Não Antes sim 

demolida 

Casa acostada por 

anexos 

 

Atualm. Sim 

Antig. Sim 

Não Não Sim Depósito 

aos fundos 

Demolida 

Antes não 

Casa domina paisagem Sim Sim Sim, junto lago Sim Atualm. não 

Antes sim 

Acostamento: 

Pátio frontal ou rua 

rodeado por outros 

anexos 

 

Sim 

Currais, 

Depósitos 

 

Sim 

Paiol 

Curral 

Sim: Ant. 

Senzala, atual 

hóspedes e 

Capela nova 

Sim: Ruínas 

engenho, casa 

de agregados 

currais 

Não 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

Atualm. Sim Sim Eventualmente Sim, como 

curral 

Sim 

Localização: 

Rio/ córrego/ represa em 

relação à fachada frontal 

F, D, E, P, nt 

 

Lateral casa 

+- 200 m 

Lateral casa 

+- 800 m 

Lateral casa 

+- 100 m 

Lateral casa 

+- 400 m 

Lateral casa 

+- 200m 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/ N, S, L, O 

 

NE 

 

N NO SO/O NE 

Declividade: 

Área plana ou quase 

plana 

 

 

 

 

    

Inclinação da Área 

 

Pouco Pouca  Pouco Pouco 

  Médio   

     

Presença de anexos: 

1 anexo mais próximo 

casa-sede 

Currais 

descobertos 

Hoje Paiol 

Antes: 

galinheiro 

Antes Senzala, 

atual. Hóspedes 

Currais 

descoberto 

Engenho 

farinha 

2 anexo mais próximo Curral coberto Hoje: Curral 

Antes: casa 

agregados 

Capela Depósito Moinho 

 

3 anexo mais próximo Galinheiros Bicame Moinho, antes 

curral 

Engenho Moinho 

4 anexo mais próximo 

 

Paiol Moinho Casa agregados Casa agregados Currais 

descobertos 

Nº elementos do 

Conjunto atualmente 

 

+/- 12 5 7 10 2 

(continua)  
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              FAZENDA 

 

Características 

São Sebastião Saco Quebra-

Pratos 

Jaguara Porteiras 

Implantação: Casa com 

pátio / rua à frente: 

reg./irreg. 

 

Pátio fr. irreg. Pátio irregular 

passa estrada 

dentro 

Área frontal 

linear/ 

estrada 

Área irregular Pátio regular 

Implantação 

Casa com pátio atrás 

Pátio posterior 

regular 

Tinha pátio 

posterior 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio 

posterior 

regular 

Pátio posterior 

eg.bl. princ. 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Sim Não Sim Não Não, currais 

encostados 

Casa acostada por 

anexos 

 

Não Sim Não Sim depósito 

na lateral 

Sim 

Casa domina paisagem Sim Possivelmente Sim Sim, junto c/ 

casa anexa 

Sim 

Acostamento: 

Pátio frontal ou rua 

rodeado por outros 

anexos 

 

Sim 

Currais, 

depósitos 

 

Sim 

Antes tinha 

Curral e 

Estábulo 

Sim 

Garagem, 

Paiol, 

Galinheiro 

Sim 

Ruínas igreja 

Sim, ant. 

Senzala, muro 

de pedras 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

 

Atualm. Não Sim Eventualmente Sim, atual. 

Pasto cavalo 

Hoje Sim Antes 

não 

Localização: 

Rio/ córrego/ represa em 

relação à fachada frontal 

F, D, E, P, nt 

 

Lateral casa 

+/- 400 m 

Frente casa 

+/- 50 m 

Posterior casa 

+/- 250 m 

Lateral casa 

+/- 300 m 

Lateral casa 

+/- 400m 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/ N, S, L, O 

 

SE NE SE NO N/NO 

Declividade: 

Área plana ou quase 

plana 

 

 

 

 

Plana    

Inclinação da Área 

 

Pouco    Pouco 

  Médio Médio  

     

Presença de anexos: 

1 anexo mais próximo 

casa-sede 

 

Engenho Curral coberto Casa agregados 

Garagem 

Depósito e 

Casa 

agregados 

Currais 

descobertos 

2 anexo mais próximo Área lazer, ant. 

Currais 

Estábulo Era Galinheiro: 

(ruiu) 

Serraria e 

Oficina 

Antes: senzala 

Atual: casa 

agregados 

 

3 anexo mais próximo Casa agregado Bicame Paiol Ruínas 

Igreja 

Coberta oficina 

4 anexo mais próximo Depósitos Moinho Curral 

descoberto 

Casa 

agregados 

Galinheiro 

Nº elementos do 

Conjunto atualmente 

 

+/- 10 +/- 11 7 +/- 12 +/- 8 (puxados) 

(continua)
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                FAZENDA 

 

Características 

Floresta Alto da 

Alegria 

Urubu Borges Goiabeiras 

Implantação: Casa com 

pátio / rua à frente: 

reg./irreg. 

 

Pátio fr. regular Estrada à frente Pátio fr. regular Pátio fr. regular Pátio fr. reg, 

e lateral 

regular 

Implantação 

Casa com pátio atrás 

Patio post. Reg. 

At. Bl. 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

regular 

Pátio 

posterior 

regular 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Não Sim Sim Não Sim 

Casa acostada por  

anexos 

 

Atualm. Sim 

Antig. Sim 

Não Não Sim depósito 

aos fundos 

Não 

Casa domina paisagem Sim Sim Sim Sim Não 

paiol 

Acostamento: 

Pátio frontal ou rua 

rodeado por outros 

anexos 

 

Sim 

Currais, 

 

Não se aplica Sim 

Curral, coberta, 

moinho 

Sim 

Currais 

Cobertas 

Sim 

Paiol, currais 

cobertos 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

Sim, sempre Sim, posterior Atualmente: 

não 

Antes: sim 

Sim, como 

curral 

Sim, função 

de Curral 

Localização: 

Rio/ córrego./ represa 

em relação à fachada 

frontal: F, D, E, P, nt 

 

Lateral casa 

+/- 200 m 

Posterior casa 

+/- 800 m 

Posterior casa 

+/- 800 m 

Posterior casa 

+/- 400 m 

Posterior casa 

+/- 7000m 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/  N, S, L, O 

 

SE O E S/SO NO 

Declividade: 

Área plana ou quase 

plana 

 

 

 

 

    

Inclinação da Área 

 

  Pouco Pouco Pouco 

Médio Médio    

     

Presença de anexos: 

1 anexo mais próximo 

casa-sede 

 

Sim 

Currais 

descobertos 

Sim 

Coberta de 

trato plantas 

Sim 

Curral 

descoberto 

Sim 

Curral 

descoberto 

Sim 

Casa 

agregado 

2 anexo mais próximo Casa agregados 

Antes: Senzala 

Paiol Coberta/ 

Alambique 

Depósito Galinheiro 

 

3 anexo mais próximo Curral coberto Curral desc. Moinho, antes 

Curral 

Oficinas 

tratores 

Casa 

agregado 

4 anexo mais próximo 

 

Moinho Antig. C. 

agradados 

Casa agregados Casa nova Paiol 

Nº elementos do 

Conjunto atualmente 

 

+/- 12 4 +/-9 +/-8 +/- 11 

(continua)
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                FAZENDA 

 

Características 

Viana Cristais Boa 

Esperança 

São Vicente Macuco 

Implantação: Casa com 

pátio / rua à frente: 

reg./irreg. 

 

Área fr irreg./ 

pátio lateral 

regular 

Pátio fr. 

Irreg. e cercado 

Pátio irregular 

praça c. 

rotatória 

Área frontal 

linear com 

Estrada 

Área regular 

passa estrada 

local 

Implantação 

Casa com pátio atrás 

Estreita área Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

regular 

Pátio posterior 

regular 

Pátio 

posterior 

irregular 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Não Sim Sim Não Sim 

Casa acostada por 

anexos 

Sim, garagem Não Não Sim, antiga 

Senzala at. 

Casa agregados 

Não 

Casa domina paisagem Sim Sim Sim, junto c/ 

Curral coberto 

Sim Sim 

Acostamento: 

Pátio frontal ou rua 

rodeado por outros 

anexos 

 

Sim, garagem 

lat. 

Moinho front 

Sim 

Currais, 

Depósitos 

Não se aplica Sim 

Engenho, 

chiqueiro 

Moinho 

Sim 

Casa 

agregado 

Moinho 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

 

Sim Antes sim 

Atualm. Não 

Não Eventualmente Sim, curral 

Localização: 

Rio/ córrego/ represa em 

relação à fachada 

frontal: F, D, E, P, nt 

 

Fronto-later. 

+/- 1800 m 

Lateral casa 

+/- 300 m 

Frente casa 

+/- 50 m 

Posterior casa 

+/- 150 m 

Posterior casa 

+/- 200 m 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/ N, S, L, O 

 

SE 

 

NE S/SL SE NO 

Declividade: 

Área plana ou quase 

plana 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inclinação da área     Pouco 

  Médio Médio  

Muito Muito    

Presença de anexos: 

1 anexo mais próximo 

casa-sede 

 

Galinheiro Galinheiro Curral coberto Casa agregados 

Antes: Senzala 

Currais 

descobertos 

2 anexo mais próximo Garagem Cobertas e 

pomares 

Estábulo e 

cobertas 

Terreiro café Moinho 

 

3 anexo mais próximo Casa agregado Ruínas de 

prisão 

Casa agregado Engenho e 

Chiqueiro 

Vestígios 

coberta 

4 anexo mais próximo Moinho Lago e betas de 

mineração 

Dependências 

lazer 

Alambique Pomar 

Nº elementos do 

Conjunto atualmente 

 

+/- 9 +/- 5 +/- 15 +/-7 1 

(continua)  
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           FAZENDA 

 

Características 

São Joaquim Vargem dos 

Lopes 

Minhocas NÚMEROS P/ 

CATEGORIA 

RESULTADO 

FINAL 

Implantação: 

Casa com pátio / rua à 

frente: reg./irreg. 

 

Pátio frontal 

regular 

Pátio fl irreg. 

estrada 

rodagem 

Pátio irregular 

praça ou largo 

Rua/estr: 2 

Pátio reg/irr: 21 

Área: 4 

Pátio frontal 

regular 

Implantação: 

Casa com pátio atrás 

 

Rua posterior 

Acesso atual 

Pátio posterior 

irregular 

Pátio posterior 

regular 

Pátio pos.:  23 

Área e rua: 5 

Pátio posterior 

Dominância: 

Casa isolada 

 

Sim Não Sim Sim: 16 

N: 11/Dem.: 1 

Casa isolada 

Casa acostada por 

anexos 

 

Não Sim Não Sim: 12 

Não: 16 

Sem acostam 

anexos 

Casa domina paisagem Sim , mas 

localmente 

Sim Sim SIM: 23 

N/relat/pos: 5 

Casa  

domina  
paisagem 

Acostamento: 

Pátio frontal ou rua 

rodeados por anexos 

 

Sim 

Antigo Curral 

Atual Engenho 

Sim, Currais, 

Casa agregados 

depósitos 

Sim 

Engenho, Casa 

Recepção 

Sim: 23 

Não: 2 

N. apl.: 3 

Pátio frontal 

rodeado 

por anexos 

Pátio ou rua usados 

como espaço fabril 

Antigamente 

sim 

Hoje não 

Eventualmente 

curral 

Não S.:16; Ev/p.:5 

N.: 6 ; n.apl:1 

Pátios esp. 

fabril 

Localização: 

Rio/ córrego/ represa em 

relação à fachada 

frontal: F, D, E, P, nt 

Lateral casa 

+/- 100 m 

Frontal casa 

+/- 300 m 

Lateral casa 

+/- 70 m 

F: 4 

L: 14 

P: 9 

Não tem: 1 

Rios, córregos 

Lagos lateral 

ou 

posterior à 

casa 

Orientação: 

Fachada Frontal voltada 

p/ N, S, L, O 

 

?? SE SE N: 2 NE: 3 S:0    

NO:8E:1 SE:9 

O: 1    SO:3 

Orientações 

dominantes: 

NO e SE 

Declividade: 

Área plana ou quase 

plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Declividade 

fica entre 

Inclinação da Área  Pouco  13 Pouco  e 

Média   Médio 10 

Muito   3 

Presença de anexos: 

1 anexo mais próximo 

casa-sede 

Viveiros Casa agregado At. piscina 

Alambique/ 

Engenho 

Curral desc.: 9 

Casa agregados 

e depós: 4 

Currais 

descobertos 

 

2 anexo mais próximo Área lazer, 

antigo Curral 

Coberta 

Garagem 

Casa agregado, 

Antes curral 

Depósito: 5 

Cur.moi.cob. 

estáb. c.ag: 2 

Depósitos 

 

3 anexo mais próximo Lago, 

antigamente 

Engenho 

Curral 

descoberto 

Moinho Curral 

descoberto 

Moinho: 7;c.a 

Currais 

descobertos 

4 anexo mais próximo 

 

Depósitos Galinheiro Galinheiro Casa 

agregados: 6 

Casa 

agregados 

Nº elementos do 

Conjunto atualmente 

 

+/- 9 +/- 8 +/- 11 7/9/10/11/12 10 edificações 

Fonte: Elaboração da autora 
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As análises dos tópicos e quadros referentes ao arranjo dos conjuntos, as suas 

várias benfeitorias e aos elementos naturais de paisagem conduzem à conclusão de que a 

casa-sede é o elemento dominante do ponto de vista altimétrico, seja por sua posição 

destacada, seja por sua altura avantajada em relação aos demais prédios, dado constatado 

em 26 das 28 fazendas analisadas. Em somente dois conjuntos a casa-sede não é o 

elemento dominante e, em três deles, há uma dominância relativa.  

Há alguns elementos mais presentes, que são as casas-sede e os pátios frontais e 

traseiros. Estes são elementos ordenadores e polarizadores, pois a casa repele os demais 

anexos para outras faces dos pátios, enquanto o pátio busca aglutinar o máximo de anexos. 

O pátio tem presença ordenadora, pois busca dar dominância física (planimétrica) e visual 

(altimétrica) à casa-sede, garantindo o controle visual sobre as atividades fabris. 

Não se detectou constância na posição e hierarquia em relação aos demais anexos 

e benfeitorias. Não há um programa rígido ou uma localização exata para os vários 

prédios. Os acessos aos pátios se dão, em sua maioria, no sentido perpendicular e lateral. 

As senzalas e paióis ficavam bem próximos da casa-sede, geralmente ocupando uma 

direção perpendicular. As senzalas transformaram-se muito frequentemente em 

depósitos, casas de agregados ou paióis, mantendo sua antiga posição em um dos lados 

do pátio.  

A orientação solar das casas-sede mostrou a preferência por direcionar as fachadas 

frontais igualmente para as posições noroeste e sudeste, posições cardinalmente opostas, 

significando que essa variável não é determinante em relação à implantação da casa-sede, 

mas em compensação, a presença dos cursos d’água ou das lagoas é mais significativa.  

Sequer o aspecto funcional determina a implantação dos demais anexos que 

apresentam grande variação em termos de forma, localização e relação uns com os outros, 

não proporcionando, sistematicamente, a repetição de configurações além do 

enquadramento no alinhamento dos pátios ou arranjos formais identificáveis. 
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 4.3 A ARQUITETURA DA CASA-SEDE: ASPECTOS PLANIMÉTRICOS E 

ALTIMÉTRICOS 

 

4.3.1 Apresentação dos Critérios de Análise 

 

a) Partidos: em função da amostragem das Fazendas, a hipótese de evolução 

da configuração final dos partidos das casas-sede foi desenvolvida teoricamente, 

supondo-se cinco estágios sequenciais. A suposição da evolução em cinco tipos básicos 

resultou das análises diretas dos objetos e se deram em função dos vestígios construtivos, 

principalmente aqueles encontrados nos diferentes elementos de fundações, vedações, 

nos formatos e acabamentos diferenciados de beirais, na verificação da aposição e 

encaixes de esteios e, finalmente, na análise e percepção dos volumes elementares lidos 

em plantas e volumes gerados. 

Os cinco tipos básicos de fazendas originaram-se de formas geométricas simples: 

1 – Partidos com base na forma quadrada.  

2 - Partidos com base na forma quadradas com puxados: 

2.1 – ‘L deformado’ (oriundo do quadrado e puxado retangular 

saliente à esquerda): 

 

 

2.2 – ‘L deformado invertido’ (quadrado e puxado retangular saliente 

à direita): 

 

 

 

3 – Partido com base na formas retangular simples. 
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4 - Partido com base na formas retangular com puxados: 

4.1 – planta retangular deformada por puxados aderentes: 

 

 

 

4.2 – Planta em ‘L’ (bloco retangular com puxado saliente à 

esquerda): 

 

 

 

4.3 – Planta em ‘L invertido’ (bloco retangular com puxado saliente à 

direita): 

 

4.4 – Planta em ‘T’ ou ‘T deformado’ (retangular com puxado saliente 

ao centro, ou acréscimos nas pontas, ambos configurando partido em ‘T’): 

 

 

4.5 – Planta em ‘U’: 

 

 

4.6 – Planta em ‘P deformado’: 
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5 - Formas Complexas (somatória de muitos puxados e anexos que podem formar 

também letras reconhecíveis, como o em ‘H’ ou em ‘O’ (com vazados ao centro) 

ou ainda que não chegam a tomar formas reconhecíveis. 

 

 

 

b) Presença e localização dos puxados: 

Nas fazendas selecionadas para análise, os puxados são encontrados em todas as 

posições em relação ao bloco principal: frontais, posteriores e laterais, à direita ou à 

esquerda, sendo de dois tipos: 

1 - Puxados aderentes (correm ao longo da fachada na qual se anexam, 

dando a ideia de continuidade do pano de cobertura). 

2 - Puxados salientes (o volume se ressalta do pano da parede do bloco 

principal): 

 

Tipos de puxados: 

- Frontais: aderentes x salientes 

- Posteriores: aderentes x salientes 

- Laterais: aderentes x salientes: à direita, ao centro e à esquerda. 

 

c) Modulação da planta no bloco frontal: 

A modulação é dada pela trama formada pelo cruzamento das seções de cômodos 

no sentido transversal e longitudinal. Trata-se de leitura da malha planimétrica, 

mostrando a proporção dos cômodos e agenciamento dos espaços interiores. Esta trama 

está intrinsecamente ligada ao sistema construtivo da estrutura autônoma de madeira que 

se apresenta modular. A malha estrutural que conforma as vedações produz as seções de 

cômodos. 
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d) Distribuição setorial das áreas e tipo de ligações entre as peças: 

1 - Número e característica dos cômodos. 

2 - Espaços sociais, íntimos e de serviços. 

Foi contabilizado o número de cômodos por pavimento e de cômodos com função 

social, função íntima e de serviços. Com função social foram considerados quatro 

espaços, principalmente as varandas que efetivamente têm essa função, indicadas com as 

letras ‘Vr’; as salas de receber, identificadas como ‘Sl’; a copa ou sala íntima, que apesar 

de levar à certa intimidade, recebe visitas para almoço e jantar, aqui indicada por ‘Cp’; 

finalmente, as circulações nas quais transitem visitas, geralmente no percurso da sala de 

receber para a copa, sendo identificada como ‘Cç’. Todos esses cômodos, 

independentemente de sua categoria foram identificados como ‘Sc’ (social). 

Os cômodos ou áreas de serviços são as cozinhas (‘cz’), as despensas (‘dp’), os 

depósitos (‘dp’), as adegas, assim como varandas e circulações situadas nas áreas de 

serviços. 

Com função íntima foram identificados quartos (‘Q’) e alcovas (‘A’) e também 

circulações (‘cç’) entre os próprios quartos ou da copa para os quartos. Banheiros foram 

considerados quartos, porque antes de serem transformados em peças hidráulicas tinham, 

geralmente, função de dormitórios. Foram assim considerados tanto os quartos que foram 

divididos e tiveram modificação somente parcial, como os que foram totalmente 

adaptados. Os banheiros anexados posteriormente, tanto interna quanto externamente, 

construídos como estruturas independentes, não foram computados, por serem peças 

postiças e, geralmente, reversíveis.  

 

e) Forma das circulações: 

- Setorização por alas, seções ou dispersão funcional.  

Para entender a relação das circulações com os cômodos ligados por elas, 

analisou-se se são feitas de maneira direta ou por corredor. Foram analisadas as principais 

circulações, isto é, aquelas feitas internamente à casa que liga o principal espaço social 

ao íntimo coletivo, que é a atual copa ou antiga varanda dos fundos. A identificação da 

copa com uma antiga varanda aos fundos já foi identificada por diversos pesquisadores e 

pode ser facilmente percebida em alguns dos exemplares estudados por se originar de um 
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prolongamento da água mestra posterior da cobertura. Outra circulação primária é a de 

acesso à casa, por meio de varanda frontal ou patamar de degraus sem cobertura, às vezes 

intermediada por corredor.  

Também pôde ser verificado que há setorização funcional dos cômodos, sejam 

separados por alas longitudinais ou por seções transversais, ou se, ao contrário, eles se 

dispõem dispersamente, sem nenhuma organização perceptível. 

 

f) Presença de capelas ou oratórios acoplados à casa: 

Já tendo verificado a categoria funcional dos cômodos nas plantas, a pesquisadora 

contabilizou quais deles são ou foram utilizados efetivamente como espaços de 

religiosidade, podendo ser capelas ou oratórios. Na “arquitetura bandeirista”, os cômodos 

ligados aos puxados de varanda normalmente foram utilizados como capela e/ou quarto 

de hóspedes. Buscou-se verificar se este costume foi utilizado na região estudada ou se 

estes cômodos teriam tido outras utilidades. 

 

g) Implantação da casa-sede, partido e número de pavimentos: 

Os aspectos de implantação da casa-sede e o número de pavimentos foram 

analisados conjuntamente para amplificar as analogias e sínteses conclusivas. De um 

modo geral, os pisos das fazendas acompanham a movimentação do terreno, 

aproveitando-se de seu relevo suave ou movimentado, construindo porões em um dos 

flancos ou em duas ou mais laterais. O mesmo critério utilizado para analisar a 

declividade dos terrenos do conjunto foi utilizado aqui, acoplando-se sua relação com o 

número de pavimentos. 

Para melhor sistematizar as análises planimétricas e altimétricas das casas-sede, 

optou-se por expor os dados em quadros comparativos, apresentados ao final deste 

Capítulo. Cabe observar que nos quadros não foram isolados os aspectos altimétricos dos 

planimétricos, mesclando-os para possibilitar uma leitura lógica. 

 

4.3.2 Análises e Contabilização dos Resultados 

 a) Formato de planta: 
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 - Planta simples x planta composta (com puxados). 

  - Evolução de planta: fases construtivas. 

No rol das 28 fazendas analisadas, supõe-se que as casas-sede e até alguns anexos, 

partindo de um volume simples, quadrado ou quase quadrado, teriam evoluído por meio 

de acréscimos e puxados dispostos diferentemente de acordo com as necessidades. 

Teoricamente, todas as casas poderiam ter se iniciado a partir da forma quadrada, 

recebendo, posteriormente, o puxado de cozinha e o da varanda frontal (parcial ou corrida, 

inteira ou entalada entre outros volumes). Abstraindo-se da realidade, seria possível que 

as formas finais derivassem de uma forma inicial simples e fossem se desenvolvendo, à 

medida das necessidades e usos, podendo, a princípio, fazê-lo indefinidamente. No 

entanto, detectou-se que algumas dessas fazendas já teriam nascido com anexos e 

puxados, intrinsecamente articulados com a forma e trama do volume principal, levando 

a concluir que algumas já tivessem sido executadas obedecendo a um programa ampliado 

previamente. 

1 - De origem quadrada: plantas que tiveram sua origem quadrada, embora 

atualmente já não estejam mais com a forma pura. As seguintes fazendas parecem ser 

oriundas de formas quadradas, inclusive algumas delas apresentam documentação 

comprovatória: Leitão, Santa Cruz, Engenho Velho, Vista Alegre, Macuco, Vargem dos 

Lopes e Jaguara.  Nenhuma destas fazendas, porém, se manteve com a forma original 

quadrada. Por isso serão computadas em função da forma final atingida.  

 

Figura 119 A - FAZENDAS DE PARTIDO QUADRADO NA SUA ORIGEM  
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Figura 119 B - FAZENDAS DE PARTIDO QUADRADO NA SUA ORIGEM 

 

2 - De provável origem em ‘L’ ou ‘L invertido’: originadas com bloco frontal, mas 

com puxados desde a construção inicial (puxados traseiros). Tal suposição se faz, devido 

à perfeita articulação estrutural e de cobertura entre os dois módulos: Floresta, Urubu, 

Borges, Goiabeiras. 

 

Figura 120 - FAZENDAS DE PARTIDO EM “L” OU “L” INVERTIDO NA SUA ORIGEM  

 

3 - De origem retangular: há algumas que surgiram de uma forma 

reconhecidamente retangular e livre de acréscimos, ainda que depois tenham recebido uns 

tantos prolongamentos.  A única casa-sede que se manteve na forma original retangular, 

ainda que tenha puxado corrido de varanda posterior e prolongamento de varanda frontal 

foi a Fazenda São Joaquim. Nesta categoria, listam-se as seguintes fazendas: Braga, Santo 

Antônio, Vereda, Salgada, Mato Grosso, Engenho Seco33, São Sebastião, Saco, Alto da 

Alegria, Viana, Boa Esperança e São Joaquim. 

                                                                 
33 A Fazenda Engenho Seco não foi medida. A proporção é a do croqui. 
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Figura 121 - FAZENDAS DE ORIGEM RETANGULAR 

 

4 - De provável origem retangular, já com puxado em '’L’': há ainda aquelas que 

surgem com partido retangular, mas já com seus puxados agregados desde o início. Nesta 

categoria, listam-se as seguintes fazendas: Quebra-Pratos, Porteiras34, Cristais, São 

Vicente, Minhocas. 

 

                                                                 
34A Fazenda Porteiras não foi medida. A proporção é a do croqui. 
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Figura 122 - FAZENDAS COM PARTIDO RETANGULAR QUE RECEBERAM ACRÉSCIMOS 

DESDE A SUA ORIGEM 

 

- Plantas compostas e complexas: há ainda aquelas que partiram de um volume simples, 

quadrado ou quase quadrado, tendendo ao retângulo, que foram evoluindo por meio do 

alongamento da forma original para retângulos e recebendo acréscimos e puxados, em 

épocas variadas, conformando outros partidos, em formas complexas de ‘C’, ‘T’, ‘F’, ‘O’, 

‘P’ etc. ou ainda formas de difícil leitura. Nesta categoria, listam-se as seguintes fazendas: 

Leitão, Santa Cruz, Engenho Velho, Vista Alegre, Salgada, Saco, Jaguara, Alto da 

Alegria, Viana, Cristais, Macuco e Minhocas. 

 

 

Figura 123 – FAZENDAS COM PLANTAS COMPOSTAS E COMPLEXAS 

 

5 - Plantas compostas por acréscimos posteriores  

As que assumiram formas mais complexas advêm de qualquer dos outros itens, 

como se pode ver nos esquemas abaixo relativos às fazendas Salgada, Jaguara, Alto da 
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Alegria e Minhocas. Essas já apareceram nos itens analisados acima com suas formas de 

origem: 

Figura 124 - FAZENDAS QUE ATINGIRAM MAIOR COMPLEXIDADE E JÁ ANALISADAS NA 

SUA FORMA INICIAL 

 

Os tipos básicos são:  

1 – Quadradas. 

2 - Quadradas com puxado.  

      2.1 – ‘L deformado’, oriundo do quadrado e puxado retangular saliente à 

direita: Santa Cruz, Vista Alegre, Engenho Seco, Floresta, Urubu e Borges.  

     2.2 – ‘L deformado invertido’, oriundo do quadrado e puxado retangular 

saliente à esquerda: Leitão, Engenho Velho e Vargem dos Lopes.  

     2.3 – ‘P deformado’: Goiabeiras e Macuco. 

3 - Retangular simples: São Joaquim (ainda que tenha puxados aderentes). 

4 - Retangular com puxados.  

     4.1 - retangular deformada por puxados aderentes: Braga, Vereda, Salgada e 

Cristais. 
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    4.2 - retangular com puxados salientes: Porteiras, Mato Grosso, São Vicente, 

Boa Esperança, São Sebastião, Quebra-Pratos e Viana. 

    4.3 - retangular com puxado saliente ao centro ou com acréscimos nas pontas, 

ambos configurando partido em ‘T’ ou ‘T deformado’: Santo Antônio e Saco. 

5 - Complexa (presença de muitos puxados e anexos, com formas pouco 

reconhecíveis): Salgada, Jaguara, Alto da Alegria e Minhocas. Dessas, somente a Jaguara 

ainda não foi computada em itens anteriores. 

 

Quadro 1 - RESUMO 

1 Quadradas  0 

2 Quadradas com puxado 12 

3 Retangular simples  1 

4 Retangular com puxados  14 

5 Complexa (formas pouco reconhecíveis ) 1 

TOTAL  28 

                       Fonte: Elaboração da autora 

 

Resultados: foram contabilizadas 12 plantas com bloco frontal em forma quadrada 

e outros 16 com núcleo frontal retangular. As plantas que têm bloco frontal quadrado 

(com puxados) equilibram-se às de bloco frontal retangular (com puxados e 

prolongamentos). As retangulares, com puxados salientes recebidos posteriormente, 

dominam entre as formas retangulares (16). A Fazenda da Jaguara teve forma quadrada, 

mas evoluiu para a forma composta em ‘L’, cômodos foram acrescidos até alongar-se, 

após várias intervenções. A Alto da Alegria origina-se da junção de dois volumes 

retangulares, que receberam acréscimos variados de anexos e varanda em parte de seu 

perímetro.  

b) Presença e localização dos puxados: 

Os puxados são encontrados em todas as posições em relação ao bloco principal, 

isto é, nas posições frontais, posteriores e laterais, à direita ou à esquerda. E podem ser 

de dois tipos: 
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1 - aderentes, isto é, correm ao longo da fachada ao lado da qual se anexam, dando 

ideia de continuidade do pano de cobertura; 

2 - salientes, quando o volume se ressalta do pano da parede. 

 

A – Frontais:.......................22 

               Aderentes.............17 completos e 1 de 3/4 = 18 

               Salientes: .............. 4  

 

B - Posteriores: ..................22 

             Aderentes.................3 

             Salientes ..................9 à dir. e 9 à esq.  e 01 ao centro = 19  

 

C - Laterais:.........................16 

          À direita: 

Aderentes: ......................6 

Salientes......................... 2 

        Ao centro: 

Aderentes ........................0- 

Salientes ......................... 1 

       À esquerda: 

Aderentes ........................ 0 

Salientes ......................... 7 

 

Conclui-se que as plantas com puxados são muito mais comuns do que as sem 

anexos, isto é, de volumes puros. Este fator já havia sido interpretado no item anterior, 

agora tal resultado pode ser ratificado.   
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Os puxados frontais são em número de 22 nas 28 fazendas analisadas. Estes são, 

geralmente, varandas corridas aderentes às paredes frontais do bloco original (17), 

aparecendo em pequena quantidade os puxados salientes (1), como o da Fazenda Macuco. 

Os puxados posteriores ficam em número de 22. Destes, 19 são salientes, enquanto 

somente três são aderentes. A relação parece inverter-se em relação à sua posição de 

aderência e saliência nas fachadas.   

Os puxados laterais são os mais raros, mas ainda assim aparecem em número 

relevante (16 em 28). Os puxados aderentes à fachada lateral direita somam seis; os 

salientes à fachada direita somam dois; o saliente ao centro é apenas um exemplar e os 

salientes à esquerda são sete.  

Os puxados salientes, à direita, ao centro ou à esquerda somam 10 exemplares, 

enquanto os aderentes somam seis. Isso indica que são relativamente poucas as varandas 

laterais nas fazendas estudadas, dominando as varandas frontais corridas ou aderentes.  

Dentre os puxados, sete têm somente um pavimento, nove têm um sobre 

embasamento, quatro têm um e meio pavimento sobre embasamento, 10 são de dois 

pavimentos completos e somente um tem dois pavimentos sobre embasamento. Assim, 

dominantemente, os puxados têm dois pavimentos (10), seguidos de um pavimento sobre 

embasamento ressaltado (9), acompanhados de puxados de um pavimento (7). Este tópico 

será completado com as análises da presença de simetria ou assimetria nas fachadas 

posteriores, ao final deste Capítulo. 

 

c) Modulação da planta no bloco frontal: 

A análise deste item, considerando-se a trama35 formada pelo cruzamento das 

seções de cômodos no sentido transversal e longitudinal, parte do menor tipo encontrado 

3 x 2, seguido por outro modelo 3 x 3, desconsiderando a presença de puxados. As 

varandas corridas não estão sendo computadas, em função de sua reduzida profundidade 

que não chega a conformar uma seção. As varandas entaladas ou semientaladas costumam 

ter largura maior, para conter os cômodos das extremidades e serão, portanto, contadas 

como seção, exceto a da Fazenda do Engenho Seco, que tinha varanda muito estreita 

contígua ao diminuto oratório. 

                                                                 
35 Entenda-se por trama ou tramo a malha constituída por espaços modulares que conformam a planta, 

nesse caso, construída pelo sistema estrutural autônomo de madeira, independente das vedações.  
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Tipo 1 - Conformação do tramo de 3 x 2, com cômodos intercomunicantes. 

Como exemplo, têm-se a Fazenda dos Cristais e o núcleo mais antigo da Fazenda da 

Jaguara. Ainda mantendo a trama de 02 cômodos no sentido longitudinal, mas com 

maior número de tramas no sentido transversal, têm-se a Fazenda do Saco, a Fazenda 

Salgada e das Porteiras. 

 

Figura 125 - FAZENDAS DO TIPO 1 - COM CÔMODOS INTERCOMUNICANTES 

 

Tipo 2 - Conformação do tramo de 3 x 3:    com sala ligada à copa por corredor 

longitudinal com alcova no espaço remanescente, ladeada por cômodos de quartos 

ou outros.  
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Figura 126 - FAZENDAS DO TIPO 2:  FAZENDA DO LEITÃO, VARGEM DOS LOPES, 

FAZENDA MATO GROSSO, ENGENHO SECO DO CRISPIM, QUEBRA-PRATOS, 

BOA ESPERANÇA, SÃO JOAQUIM.   

 

Tipo 3 - Conformação do tramo de 3x4:    

 

 

 

Figura 127 - FAZENDAS DO TIPO 3:  BORGES, GOIABEIRAS, MACUCO  
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Deduz-se que a maioria da fazendas estudadas (9) tem trama de 3x4, seguidas 

pelas de trama 3x3 (6). As fazendas do ‘Tipo 2’ têm três seções transversais e uma quarta 

frontal de varanda corrida, mais estreita. Aquelas classificadas como ‘Tipo 3’ têm miolo 

idêntico, mas a varanda é entalada ou semientalada, tendo largura mais ampla. 

 

Figura 128 - FAZENDAS DE OUTROS TIPOS 

 

Outros tipos: 

Resultados:      

             3x2=1        4x2=3         5x2=0       6x2= 1 

             3x3=6        4x3=2         5x3=2       6x3= 1       7x2= 1 

             3x4=9        4x4=1         5x4=1       5x5=0     8x4=1 
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Portanto, pode-se afirmar, desde já, que a trama é realmente um balizador para 

analisar a questão tipológica. Ela aparece claramente marcada nos esquemas de plantas e 

tem uma variação que pode ser considerada relativamente pequena. Pode-se concluir que 

existe, na maioria das análises, um núcleo primordial com trama de 3x3, composto pela 

seção de sala ladeada por dois quartos, uma seção intermediária composta por três quartos 

e uma última seção com copa ladeada por dois quartos. Porém, a esta estrutura básica é 

comumente acrescida uma frontal de varanda ladeada por um ou dois cômodos anexos. É 

interessante que a pesquisa de campo conseguiu detectar que esta complementação do 

programa da casa pode ter acontecido anos depois de sua construção inicial, como vimos 

nas Fazendas do Urubu e Engenho Velho, onde os atuais proprietários ainda se lembram 

das obras de acréscimo de varanda, embora a esta época fossem ainda crianças. 

 

d) Distribuição setorial das áreas e tipo de ligação entre as peças - Número 

de cômodos totais e por pavimento: 

A análise do número de cômodos por edificação apresenta, também, uma variação 

relevante. Nos exemplares analisados, encontra-se uma faixa bastante larga de variações 

que vai de 10 a 34 cômodos. No entanto, há uma grande quantidade de fazendas que se 

concentram na faixa de 13 a 17 cômodos. 

Existe somente a Fazenda dos Cristais com 10 cômodos. Porém, com 12 cômodos 

aparecem três, as de São Vicente, Quebra-Pratos e Engenho Seco; com 13 cômodos 

existem três exemplares, as Fazendas Braga, Alto da Alegria e Boa Esperança. Em 

número de 14 estão classificadas três fazendas, as do Saco, Borges e Mato Grosso e com 

15 cômodos aparece a maior quantidade de fazendas pesquisadas, em número de quatro, 

que são as Fazendas Engenho Velho, Vista Alegre, Urubu e Goiabeiras. As Fazendas 

Vereda, Porteiras e Floresta aparecem com 16 cômodos e as de Santa Cruz, São Joaquim 

e Vargem dos Lopes têm 17 cômodos cada uma. 18 exemplares têm dois cômodos que 

são as Fazendas do Leitão e Viana. O grupo de fazendas com número maior de cômodos 

se rarefaz e encontra-se somente uma fazenda com a quantidade de 20, 21, 25 e 27 

cômodos, respectivamente a Salgada, São Sebastião, a Macuco e Minhocas. Finalmente, 

as duas maiores, Santo Antônio e Jaguara, aparecem, respectivamente, com 32 e 34 

cômodos.  É interessante notar que a Fazenda Jaguara é a que tem maior número de 

cômodos e somente em um pavimento.  
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As casas com dois pavimentos ou porão parcialmente utilizável são aqui 

apresentadas com o número de cômodos por pavimento, respectivamente indicados nos 

parênteses o número referente ao primeiro pavimento ou porão e o número referente ao 

segundo pavimento ou andar superior: Leitão (5 + 13), Santa Cruz (4 + 13), Santo Antônio 

(15 + 17), Salgada (5 + 20), Quebra-Pratos (1 + 11), Porteiras (3 + 13), Floresta (3 + 13), 

Viana (5 + 13), São Vicente (2 + 10), Boa Esperança (3 + 13), Macuco (8 + 17), São 

Joaquim (3 + 14) e Minhocas (6 + 19). A média de cômodos por pavimento inferior, aqui 

chamado de primeiro, é de três a cinco exemplares, enquanto que por pavimento superior 

esta média sobe para 13, número encontrado em 06 das 13 fazendas que têm cômodos 

úteis no porão, dentre um total de 28 fazendas analisadas. Concorrem as quantidades de 

10, 11, 14, 19 e 20 cômodos em uma fazenda cada.  Com 17 cômodos, encontraram-se 

duas fazendas. 

Verifica-se que, apesar da grande variação, existe uma média de cômodos que 

domina o total de exemplares pesquisados e isso se torna significativo: 13 das 28 sedes 

têm de 13 a 17 cômodos. Também no pavimento superior o total de 13 cômodos aparece 

em 06 fazendas. Esses números são coerentes com o resultado conseguido no item 

anterior (Malha da Planta), pois a trama de 3x4, que aparece mais comumente, tem   de 

12 cômodos ou 13, se a alcova central for dividida com o corredor. Isso sem contar a 

presença do puxado, que é elemento dominante e somaria pelo menos mais um cômodo. 

Se considerarmos que as cozinhas costumam ter uma ou duas despensas, chega-se 

tranquilamente ao número de 12 + 1 = 13 + (2 a 3) = 15 a 16. Se tiver 1 a 2 com porão = 

18.  

Número de cômodos:     

             10=1        14=3         17=3       20=1       32=1 

             12=3        15=4         18=2       21=1       34=1 

             13=3        16=3         19=0       25=1       27=1                         

     (7)       (10)            (5)          (3)          (3) 

Quanto ao zoneamento da setorização, temos: setor social, íntimo, de serviços 

domésticos e de serviços fabris e de construção posterior, demonstrados nas Figuras a 

seguir: 
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Figura 129 – ANÁLISE QUANTO AO ZONEAMENTO DA SETORIZAÇÃO (1) 
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Figura 130 - ANÁLISE QUANTO AO ZONEAMENTO DA SETORIZAÇÃO (2) 
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As varandas próximas das salas e copas (‘Vr’); as salas de receber (‘Sl’); a copa 

ou sala íntima (‘Cp’); as circulações nas quais transitam visitas, geralmente no percurso 

da sala de receber para a copa (‘cç’), independente de sua categoria foram identificados 

como ‘Sc’ (social) e consideradas com função social, como já explicado nos critérios. 

Os cômodos ou áreas de serviços são as cozinhas (‘cz’), as despensas, os 

depósitos, as adegas (‘dp’), as varandas e circulações situadas próximas ou nas áreas de 

serviços e aquelas áreas que funcionam especificamente como área de trabalhos 

domésticos (‘Sv’). 

Foram identificados quartos (‘Q’) e alcovas (‘A’) com função íntima, assim como 

circulações (‘cç’) entre os próprios quartos ou da copa para os quartos. Com função social, 

existem 11 fazendas com 04 cômodos. Deste alto percentual, cai para 03 cômodos em 05 

fazendas, depois 05 em 03 delas e 06 em 03 casas-sede. Aparecem, ainda, 02 casas com 

08 cômodos e mais 02 com 09. Os quatro cômodos mais encontrados são exatamente 

varandas (‘Vr’), salas de receber (‘Sl’), copa ou sala íntima (‘Cp’) e circulações socais 

(‘cç’). 

Em relação aos cômodos de serviços, encontram-se os seguintes dados: 

        01 côm.: 03 casas        02 côm.: 06 casas          03 côm.: 10 casas  

        04 côm.: 04 casas         05 côm.: 02 casas          08 côm.: 01 casa 

O maior número encontrado foi, portanto, 03 em 10 sedes, seguido de 02 em 06 

casas. Esta categoria funcional é a que utiliza menor número de cômodos na casa-sede. 

Há que se considerar comum que fazendas tenham prédios específicos para alguns 

serviços, tais como cozinha suja ou de doces ou de sabões. Pode-se concluir que nas casas-

sede ficavam os cômodos de serviços estritamente necessários, quais sejam: as cozinhas 

(‘cz’), as despensas, os depósitos, as adegas (‘dp’), as varandas e circulações situadas 

próximas ou nas áreas de serviços (‘vr’).  

Na categoria de cômodos íntimos, entre quartos, alcovas e circulações, tem-se o 

maior número de cômodos em todas elas, iniciando-se com 04 cômodos, a menor 

quantidade encontrada, e finalizando com 18, como maior. 

04 côm.: 01 casa         05 côm.: 04 casas          06 côm.: 5 casas  

07 côm.: 12 casas        09 côm.: 02 casas       16 côm.: 01 casa    18 côm.: 01 casa 
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A quantidade dominante é de sete dormitórios, que aparecem em 12 edifícios 

dentre as 28 edificações estudadas. Pelo menos um destes dormitórios é alcova, a qual 

fica geminada ao corredor que leva da sala de visitas à copa ou varanda íntima. O segundo 

percentual encontrado foi o de seis dormitórios, sendo também uma alcova. Concorda 

também esse item com o esquema de planta de trama 3x3 e 3x4, na qual as alas 

longitudinais e laterais são geralmente ocupadas com quartos de dormir, gerando seis 

cômodos, além da alcova central. 

Sintetizando os resultados, tem-se que das casas-sede das fazendas estudadas, a 

média total de cômodos é de 15; sendo a maioria de um só pavimento, com puxado 

saliente traseiro. Elas têm uma média de quatro cômodos com função social, três cômodos 

de serviços (10 sedes) e sete dormitórios, dos quais, pelo menos um é alcova. Os 

exemplares que melhor se enquadram neste tipo são as Fazendas do Engenho Velho, Vista 

Alegre, Urubu e Goiabeiras (esta última com dois pavimentos no puxado). 

 

Análises das principais circulações: 

1 - Circulação interna principal (sala social - sala íntima/copa): circulação feita 

internamente à casa que liga o principal espaço social ao espaço íntimo coletivo que 

é a atual copa ou antiga varanda dos fundos: 

 Tipo 1:  sala direto com a copa:  a sala de receber liga-se diretamente com a 

copa (considerada sala íntima ou antiga varanda ou sala de refeições), por meio 

de porta ou vão maior, sem corredores de ligação. 

 Tipo 2: sala de receber – corredor – copa (ou sala íntima ou antiga varanda):  a 

ligação entre a sala e a copa ou a antiga varanda se faz por um corredor, 

geralmente geminado com alcova. 

2 - Circulação principal externa: acesso à casa, por meio de varanda frontal ou 

patamar de degraus sem cobertura, às vezes feita por um corredor. Em relação a este 

aspecto, encontraram-se quatro possibilidades, se for levada em consideração a 

presença de varanda: 

 Tipo 1:  varanda liga-se direto à sala de receber; 

 Tipo 2:  varanda - corredor - sala de receber; 

 Tipo 3:  escada - corredor - sala (casa sem varanda); 
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 Tipo 4: escada-sala (casa sem varanda), ligação feita diretamente sem 

intermediação de corredor; 

     3 -  Circulação secundária copa-cozinha: um terceiro tipo de circulação assume 

também importância.  É a do fluxo entre a sala íntima ou copa e a cozinha: 

 Tipo 1: copa-cozinha por meio de corredor ou outros cômodos; 

 Tipo 2:  diretamente por porta ou portal ou ainda sendo ambas um espaço 

indiviso. 

 

Análises e resultados: 

1- Circulação interna principal (sala social - sala íntima/copa): 

 Tipo 1:  sala direto com a copa:  a sala de receber se liga diretamente à copa 

(sala íntima ou antiga varanda ou sala de refeições), sem corredores de ligação, 

por meio de porta ou vão maior. Os exemplares que ilustram este item são as 

Fazendas do Braga, Vereda, Saco, Porteiras, Floresta, do Viana, São Vicente 

(esta teve seu agenciamento interno muito alterado; hoje se enquadra neste 

item) e Minhocas. 

 Tipo 2: sala de receber - corredor - copa (antiga varanda):  a ligação entre a 

sala e a copa ou a antiga varanda se faz por um corredor, geralmente geminado 

com alcova. Os exemplares que ilustram este item são as Fazendas do Leitão, 

Santa Cruz, Engenho Velho, Vista Alegre, Santo Antônio, Salgada, Mato 

Grosso, Engenho Seco do Crispim, São Sebastião (mais complexa), Quebra-

Pratos, Jaguara, Urubu, Borges, Goiabeiras, dos Cristais, Boa Esperança, 

Macuco, São Joaquim e Vargem dos Lopes. A Fazenda Alto da Alegria não se 

presta a este tipo de análise pelo fato de ser originada de duas edificações 

distintas. 

 

2 - Circulação principal externa: 

 Tipo 1 - varanda liga-se direto à sala de receber: Leitão, Santa Cruz, Engenho 

Velho, Braga, Vista Alegre, Engenho Seco, Saco, Jaguara, Porteiras, Floresta, 



260 

Alto da Alegria, Urubu, Borges, Viana, Cristais, Boa Esperança, São Vicente, 

Macuco, São Joaquim, Vargem dos Lopes e Minhocas. 

 Tipo 2 -  varanda - corredor - sala de receber:  Fazenda dos Cristais e 

Goiabeiras.  

 Tipo 3 -  escada - corredor - sala (casa sem varanda):  Fazenda Vereda e 

Salgada.  

 Tipo 4 - escada-sala (casa sem varanda), ligação feita diretamente sem 

intermediação de corredor: Fazenda Santo Antônio, Mato Grosso, Quebra-

Pratos.  

OBS: A Fazenda São Sebastião tem vestíbulo no pavimento inferior, não se 

enquadrando em nenhuma das categorias descritas. 

 

3 - Circulação secundária copa-cozinha: 

 Tipo 1 - copa-cozinha por meio de corredor ou outros cômodos: Leitão (atual), 

Vista Alegre (atual), Vereda, Salgada (atual), São Sebastião, Saco, Quebra-

Pratos, Jaguara, Goiabeiras, Viana, Boa Esperança, São Vicente, Macuco, 

Vargem dos Lopes, Minhocas. 

 Tipo 2 - diretamente por porta ou portal ou ainda sendo, ambas, um espaço 

indiviso: Santa Cruz, Engenho Velho, Braga, Mato Grosso, Engenho Seco, 

Porteiras, Floresta, Alto da Alegria (na cozinha atualmente em uso), Urubu, 

Borges, Cristais, São Joaquim.  

OBS: A Fazenda Santo Antônio não se enquadra nos dois tipos propostos, porque 

já teve duas cozinhas, uma interna e outra externa, mas hoje tem seu puxado, onde se 

localiza a cozinha, desconectado da casa-sede.  

 

Compilando os resultados deste item, tem-se o seguinte: 

- A forma de circulação interna principal se faz por meio de corredor (19 

exemplares contra 8).  



261 

- No levantamento da forma da circulação principal externa tem-se dominância 

incisiva do Tipo 1:  varanda liga-se direto à sala de receber. Cerca de três 

quartos do total de casas tem esse tipo de ligação.   

- Quanto à circulação secundária copa-cozinha, vence o Tipo 1 (a ligação se faz 

por meio de corredor ou outros cômodos), ainda que haja um certo equilíbrio 

com o Tipo 2 (ligação direta por uma porta ou portal).  

 

e) Presença e posição de capelas ou oratórios acoplados ao espaço da casa: 

O estudo deste aspecto tem que ser elaborado a partir tanto das plantas quanto das 

informações sintetizadas no Quadro 236. Embora aproximadamente 13 casas-sede 

tenham cômodos semientalados na seção mais externa da fachada frontal, o Quadro 337 

que resume as informações relatadas nos 29 dossiês de fazendas mostra que sete 

exemplares contam efetivamente com espaço de capela ou oratório, cinco externados por 

cômodo saliente semientalado (Floresta, Viana, Macuco, Vargem dos Lopes e Minhocas). 

A Fazenda Santo Antônio parece ter usado um dos cômodos internos como capela, 

enquanto a São Sebastião apresenta este espaço voltado para a varanda posterior. 

Quatro fazendas já tiveram capela em alguma época, tendo deixado de ter na 

atualidade, como, por exemplo, as Fazendas Salgada, Engenho Seco, Viana e Vereda. Os 

motivos das perdas são diversos: venda dos retábulos e imagens para antiquários, doações 

para capelas e párocos, dificuldade de conservação e, até mesmo, necessidade de utilizar 

o cômodo com outros serviços. Há relato do Bispo Dom Frei José, de 1822, sobre a 

existência de capela na Fazenda da Vereda, da qual não se encontrou nenhum vestígio na 

análise direta da arquitetura.  

Dezessete conjuntos rurais não têm e parecem nunca ter tido capelas ou oratórios, 

sendo possível que tivessem um móvel de oratório em algum canto da casa. Os cômodos 

normalmente utilizados na arquitetura bandeirista como capela ou quarto de hóspedes, 

parecem ter sido, nesta região, escritórios de pagamento dos camaradas ou cômodos de 

arreios. Na própria Fazenda da Jaguara, em suas origens, possivelmente tenha sido 

utilizado o cômodo anexo à varanda como espaço fabril, uma vez que há notícias de ter 

tido uma capela anterior à construção da notável igreja que hoje se encontra em avançado 

                                                                 
36 Ver pág. 270 
37 Ver pág. 271 
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estado de degradação. Algumas dessas fazendas tiveram, ou têm, cruzeiros exteriormente 

nos pátios, tais como Minhocas, Porteiras, Saco, Goiabeiras. 

 

f) Implantação da casa-sede / número de pavimentos (implantação e número 

de pavimentos, partido e volumetria): 

 

Por apresentarem analogias evidentes, os itens de ‘Implantação da casa-sede’ e de 

‘número de pavimentos’ serão analisados conjuntamente. De um modo geral, os pisos das 

fazendas acompanham a movimentação do terreno, aproveitando-se de seu relevo suave 

ou movimentado e apresentando um porão em um dos flancos. O mesmo critério utilizado 

para analisar a declividade dos terrenos será adotado aqui, acoplando-se a sua relação 

com o número de pavimentos: 

1- Implantação em terreno plano ou quase plano: o pavimento térreo amolda-se 

ao terreno, sendo ele plano (ou quase). Para efeito da implantação, não importa, aqui, se 

a casa é de um pavimento ou dois ou ainda se tem meio-porão por inteiro.  Mas essa 

condição se torna importante à medida que ela visa dar, também, a altimetria dos prédios.   

                 

1.1 - Terreno plano ou quase plano: edificação de um único pavimento (térrea) 

Esquema Geral                                       

     

Exemplar real (1)                  

Figura 131 – CASA TÉRREA SOBRE BALDRAMES BAIXO EM TERRENO PLANO. 

 

1.2 - Terreno plano: edificação sobre plataforma semielevada gerando meio porão 

ou de 1 e 1/2 pavimento. 
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Esquema Geral                         

                          

 

Exemplares reais (2): Fazendas do Saco38 e Cristais.               

Figura 132 – EDIFICAÇÃO SEMIELEVADA SOBRE BALDRAME, FORMANDO MEIO 

PORÃO ABAIXO DE TODA A EDIFICAÇÃO ( 

 

1.3 - Terreno plano: edificação de dois pavimentos ou de porão inteiro.   

Esquema Geral                                     

 

 

 

Exemplares reais (4): Fazendas Leitão,  São Sebastião, Macuco e Minhocas   

  Figura 133 - ELEVAÇÃO SOBRE PORÃO OU PAVIMENTO INTEIRO  

 

 

                                                                 
38 Observação: a implantação da Fazenda do Saco não condiz com o levantamento apresentado pela FAMIH 

em 1987. Está sendo, pois, corrigido. 
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1.4 - Edificação de um ou dois pavimentos com baldrame elevado frontalmente. 

Esquema Geral                                  

 

 

 

            ENGENHO  SECO  

 

 

Exemplares reais (6): Fazendas Vista Alegre, Urubu, Mato Grosso, Vargem os 

Lopes, Engenho Seco, Santo Antônio. 

Figura 134 – EDIFICAÇÃO SOBRE BALDRAME ELEVADO EM UM DOS FLANCOS, SEM 

FORMAR PORÃO. 

 

2- Terreno inclinado: a casa amolda-se ao terreno 

 

2.1 - Os pavimentos acompanham o terreno sem que haja porão, gerando uma 

edificação de um pavimento, mas com desnível interno. 

Esquema Geral                                 
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                                      FACHADA FRONTAL                                                  LATERAL  

 

 

Exemplares reais (2): Fazendas Alto da Alegria e Jaguara.  

 

Figura 135 – EDIFICAÇÃO LOCADA EM TERRENO INCLINADO, SEM BALDRAMES 

ELEVADOS, ACOMPANHANDO OS PATAMARES DO TERRENO 

 

2.2 - A casa aproveita-se do terreno, criando meio porão ou porão inteiro na 

fachada frontal: 

 

2.2.a - Implantação em aclive (frente elevada e fundos térreo), isto é, a casa tem 

um pavimento frontal e porão parcial no flanco frontal.   

 

 

Esquema Geral                                         

 



266 

 

Exemplares reais (3), computando porão baixo e sem uso humano e porão 

funcional ou porão parcial (correspondente a um pavimento ou quase): 

Fazendas São Joaquim, Floresta e Viana. 

Figura 136 - ELEVAÇÃO SOBRE BALDRAMES, FORMANDO MEIO PORÃO  OU  

PAVIMENTO INTEIRO NO FLANCO FRONTAL (3) 

 

2.2.b - Implantação em declive (frente térrea; fundo elevado), isto é, a casa tem 

um pavimento e porão parcial disposto no flanco posterior: 

Esquema Geral                                         

 

2.2.b.1 - Elevado por baldrame: 

            

Exemplar real (1): Fazenda Quebra-Pratos (somente o puxado tem porão). 

Figura 137 - ELEVAÇÃO SOBRE BALDRAMES, FORMANDO MEIO PORÃO  OU  

PAVIMENTO INTEIRO NO PUXADO (3). 
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 2.2.b.2 - Elevado por pavimento inteiro útil ou parcialmente útil: 

 

Exemplares reais (2): Fazendas Goiabeiras e São Vicente. 

Figura 138 - ELEVAÇÃO SOBRE BALDRAMES, FORMANDO MEIO PORÃO  OU  

PAVIMENTO INTEIRO NO FLANCO POSTERIOR (2). 

 

2.3 - Uma lateral elevada e outra térrea: 

Esquema Geral                                         

 

2.3.a - Elevada por Baldrames: 

 

Exemplar real (1):  Fazenda Borges, arrimada na lateral esquerda ( F.L.E.) 

Figura 139 - ELEVAÇÃO SOBRE BALDRAMES, SEM FORMAR PORÃO (1) 

 

2.3.b  - Elevada por porão em uma das laterais, gerando fachada escalonada: 

 

 
 

Continua 
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Exemplares reais (5) - Fazendas Porteiras, Salgada (FLD), Engenho Velho, Braga 

(FLD) e Santa Cruz (FLD),  Fazendas Boa Esperança e Jaguara 

 

Figura 140 - FAZENDAS ELEVADAS POR PAVIMENTO LATERAL, GERANDO FACHADA 

ESCALONADA 
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Quadro 2 - SÍNTESE DAS IMPLANTAÇÕES ENCONTRADAS 

 

1- Terreno plano e 

plataforma plana 
1.1 - Edificação térrea/um único pavimento: Fazenda Vereda 

1.2 - Edificação de um e meio pavimento (um pavimento totalmente elevado por 

baldrame):  Fazenda do Saco e Cristais  

1.3 - Edificação de dois pavimentos com porão em uso: Fazenda Macuco, São 

Sebastião, Minhocas e Leitão (puxado desconsiderado) 

 

                                                                                          Total: 07 

 

2 - Terreno inclinado                    2.1. Amolda-se ao terreno, gerando um pavimento com desníveis es patamares: 

Fazenda Alto Alegria e Jaguara 

2.2.  Implantação em declive (um pavimento e porão parcial disposto no flanco 

posterior):  

2.2.1.  Baldrame semielevado: nenhuma. 

2.2.2 - Porão parcial frontal: Quebra-Pratos, São Vicente e Boa Esperança 

2.3. Implantação em aclive (um pavimento e porão parcial disposto no flanco 

anterior):  

 2.3.1 - Baldrame somente: Engenho Velho, Vista Alegre, Urubu, Mato Grosso, 

Engenho Seco e Vargem dos Lopes 

 2.3.2 - Porão parcial frontal: Viana e São Joaquim 

2.3.3 - Dois pavimentos e baldrame frontal: Santo Antônio e Floresta 

2.4 - Implantação em aclive (um pavimento e porão parcial numa das laterais):  

 2.4.1 - Na lateral esquerda (FLE): 

            Baldrame: Borges, Mato Grosso (* 2), Vista Alegre e Engenho Velho. 

            Porão:  

 2.4.2 - Na lateral direita (FLD): 

             Baldrame: nenhuma. 

             Porão: Santa Cruz, Salgada, Braga, Jaguara (*1) e Porteiras 

 (* 1) - Jaguara, ainda com vários desníveis internos. 

 

 

                                                                                          

                                                                                          Total: 23  

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Quadro 3 - RESUMO DOS RESULTADOS 

Tipo de terreno Características Total de 

exemplares 

Terreno Plano 

 

1 pavimento 01 

1 e 1/2 pavimento 02 

2 pavimentos 03 

Terreno Inclinado 

 

Em declive, 01 com desnível interno e 03 com porão parcial 

posteriormente                                 

 

04 

Em aclive, com 01 pavimento e baldrame frontal 02 

Em aclive, com 01 pavimento e porão parcial frontal 02 

Em aclive com 02 pavimentos e baldrame frontal 

com fachada frontal escalonada 

04 

 

F.L.E. com baldrame e 02 pavimentos úteis  01 

F.L.D. com 02 pavimentos úteis 05 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Os resultados informam que as implantações preferenciais são aquelas cujas sedes 

apresentam um pavimento sobre baldrame (06), seguidas das sedes com fachada frontal 

escalonada com porão parcial útil ao lado direito (05). Se forem somadas todas as casas 

de fachada frontal elevadas, seja com um ou dois pavimentos, tem-se um total de 10, 

contra 10 de fachadas laterais com um dos flancos com dois pavimentos. Em segunda 

posição, ficam as 06 implantadas em terreno plano (de um, um e meio pavimento ou dois), 

contra 04 de fachada posterior elevada (3o lugar). 

Duas fazendas foram acompanhando o terreno ao invés de corrigi-lo por meio do 

uso de meios-porões ou porões: a Fazenda do Alto da Alegria, cuja frente está ao nível da 

via e amolda-se ao declive por escadas que descem; e a do Engenho Velho, que tem 

pequeno porão semielevado fronteiro e o puxado se faz na forma de módulos, que vão 

subindo o aclive por sequências de escadas. 

Esse resultado concorda com pesquisadores anteriores que obtiveram resultados 

semelhantes. Menezes (1981) e Mello (1985) relatam que a maioria das fazendas mineiras 

são assentadas em encostas suaves, apresentando fachadas voltadas para os declives, o 
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que permite o surgimento de um porão ou meio porão inferiormente e o pavimento 

superior fica ligeiramente elevado do solo. 

Verifica-se no conjunto analisado que nem só as fachadas frontais se voltam para 

a inclinação do terreno, mas também as laterais. Entretanto, é a fachada frontal que se 

amolda ao terreno inclinado, tendo somente um pavimento em um dos lados e dois no 

outro. Citamos os exemplares das Fazendas Santa Cruz, Vista Alegre, Salgada, Jaguara, 

Porteiras e Viana, que permitem a utilização de um dos lados do porão. 

As fazendas pesquisadas são, em sua maioria, pertencentes à segunda metade do 

século XVIII e primeira metade do século XIX, segundo as datações pesquisadas ou 

inferidas.  Apesar disso, os resultados informam que as implantações preferenciais são 

aquelas cujas sedes apresentam um pavimento sobre baldrame, seguidas daquelas com 

fachada frontal escalonada com porão parcial útil somente no flanco direito. Se forem 

somadas todas as de fachada frontal elevadas, seja com um ou dois pavimentos, tem-se 

um total de 10 contra 10 de fachadas laterais com um dos flancos com dois pavimentos 

úteis. 

Em segunda posição ficam as seis implantadas em terreno plano (de um, um e 

meio pavimento ou dois) contra quatro exemplares de fachadas posteriores elevadas.  

Pode-se considerar que a implantação em aclive é a mais comum (10), seguida da 

implantação em platô reto (7) e pela fachada inclinada (6). A menos utilizada é a 

implantação em declive (5).  

A trama mostra-se realmente um balizador para analisar a questão tipológica. Ela 

aparece claramente marcada nos esquemas de plantas e tem uma variação que pode ser 

considerada relativamente pequena. Pode-se concluir que existe, na maioria, um núcleo 

primordial com trama de 3x3, composto pela seção de sala ladeada por dois quartos, uma 

seção intermediária composta por três quartos e uma última com copa ladeada por dois 

quartos. Porém, a esta estrutura básica é comumente acrescida uma frontal de varanda 

ladeada por um ou dois cômodos anexos. É interessante que a pesquisa de campo 

conseguiu detectar que esta complementação do programa da casa pode acontecer anos 

depois de sua construção inicial, como vimos nas Fazendas do Urubu e de Engenho 

Velho, onde os atuais proprietários ainda se lembram das obras de acréscimo de varanda, 

embora fossem crianças à época. 
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A modulação mais comum do bloco frontal é a 3x4 (9), seguida pela 3x3 (6). A 

quarta seção frontal pode ser varanda corrida, mais estreita ou varanda entalada ou 

semientalada, tendo largura mais ampla. Desconsiderando a presença da seção da varanda 

todas elas têm trama 3x3 e partido em "L" ou "L" invertido.  

Verifica-se um segundo tipo de planta, também muito comum, que é a retangular 

alongada, com somente duas seções intercomunicantes transversais (desconsiderando a 

seção da varanda). Deste tipo temos as Fazendas São Sebastião, Saco, Minhocas, Braga, 

Salgada e Porteiras. A mescla dos dois tipos também comparece nas Fazendas Santo 

Antônio, do Viana e Macuco.   

Portanto, verifica-se que esta planta quase quadrada com trama de 3x3, com ou 

sem varanda, pode ser considerada uma tipologia básica, à qual se podem anexar puxados 

aderentes frontais de varandas, das mais variadas dimensões, assim como puxados 

posteriores, salientes ou aderentes.  

Existem, realmente, duas tipologias básicas de plantas perfeitamente 

identificáveis, embora eventualmente elas possam se mesclar: 

1 - Tipo 1: Plantas com trama 3xY (onde Y é um número acima de 2, inclusive), 

na qual a circulação principal se faz longitudinal e centralmente, embora haja outras 

intercomunicações menores que se fechadas não fariam falta;  

2 - Tipo 2: Plantas Yx2 (onde Y é um número maior que três), na qual a circulação 

é direta tanto no sentido longitudinal quanto transversal. 

A tipologia do agenciamento interno tem sua análise complementada pelos 

esquemas de circulações existentes. A forma de circulação interna principal (sala-copa) 

se faz por meio de corredor (19 exemplares contra 8). Dessas, todas têm ao centro uma 

alcova geminada ao corredor de circulação principal. Assim, a circulação se faz 

centralmente à casa, embora haja intercomunicações menores. A forma de circulação 

principal externa é a ligação direta da varanda com a sala de receber. Cerca de três quartos 

do total de casas tem esse tipo de ligação.   

Quanto à circulação secundária (copa-cozinha) equilibram-se as ligações feitas 

‘por meio de corredor ou outros cômodos’ e a ‘ligação direta por uma porta ou portal’.  

Quanto ao número de cômodos totais e por pavimento, grande quantidade de 

fazendas tem 13 a 17 cômodos. A média de cômodos no pavimento inferior, aqui 
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chamado de primeiro, é de 03 a 05, enquanto que no superior é de 13. Treze exemplares 

são de um só pavimento, enquanto nove são de dois e seis têm um e meio pavimento 

utilizável. 

Considerando-se as casas-sede de um só pavimento, a média total de cômodos 

continua em número de 15; a maioria tem puxado saliente traseiro.  

Elas têm uma média de quatro cômodos com função social, três cômodos de 

serviços (10 sedes) e sete dormitórios, dos quais pelo menos um é alcova. Os exemplares 

que melhor se enquadram neste tipo são as Fazendas do Engenho Velho, Vista Alegre, 

Urubu e Goiabeiras - esta última com dois pavimentos no puxado direito. 

Embora aproximadamente 13 casas-sede tenham cômodos semientalados na seção 

mais externa da fachada frontal, somente sete exemplares contam efetivamente com 

espaço de capela ou oratório e somente em cinco fazendas as capelas ou oratórios são 

externados por cômodo saliente contíguo à varanda.  

Quanto a esse tópico, as análises mostram uma situação teoricamente diferente da 

colocada por outros pesquisadores. Os cômodos normalmente utilizados na arquitetura 

bandeirista como capela ou quarto de hóspedes parecem ter sido, na microrregião de Belo 

Horizonte, escritórios de pagamento dos camaradas ou cômodos de arreios. Embora, 

atualmente, o número de cruzeiros seja reduzido (04), parecem ter sido elementos comuns 

se deteriorando ao relento, ao longo do tempo.  

 

4.4 ANÁLISE ESTÉTICA DA CASA-SEDE 

 

4.4.1 Fachada Frontal - Simetria x Assimetria 

 

O aspecto estético da casa-sede será analisado sob três pontos de vista, indicados 

com letras:  

A- Simetria do volume original; 

B- Simetria do plano do bloco principal (desconsiderando-se puxados e anexos); 

C- Simetria de vãos nos panos originais (número de vãos iguais e do mesmo tipo-

modelo) 
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Quando a edificação apresenta os três requisitos significa que ela tem simetria 

total.  

É preciso salientar que as ilustrações foram negritadas de acordo com o 

afastamento dos planos de fachada.  Os mais escuros são os que recebem menos 

iluminação, os mais claros recebem iluminação direta. 

 

1ª situação - A, B e C – (Simetria total: simetria do volume original, simetria de planos 

e simetria de vãos nos panos do primeiro plano frontal):  

 Leitão  

                    Santa Cruz (atual)                         Santa Cruz (simulação do aspecto inicial) 

 

Vista Alegre  

 

                 Borges (atual)                                                          Borges (fase inicial)                       
                   (Simulação sem os anexos de varanda e laterais) 

 

Figura 141 - FAZENDAS COM SIMETRIA NAS FACHADAS 
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2ª situação - A, B e C: Simetria de vãos e de volume (tirando anexos e puxados): 

 

 

          Engenho Velho (atual)                                        Engenho Velho (inicial) 

                                                               São Vicente 

                                 Vargem dos Lopes (atual)                         Vargem dos Lopes (inicial  

 

 

                         Minhocas (atual)                            Minhocas (fase inicial com modificações)                          

 

Figura 142 - FAZENDAS COM SIMETRIA NAS FACHADAS RELATIVAMENTE AOS VÃOS E 

VOLUMES, DESCONSIDERANDO ANEXOS E ACRÉSCIMOS 
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3ª situação - Simetria A e B: número de vãos iguais/tipo de vãos diferentes: 

Vereda 

Mato Grosso 

São Sebastião 

                                                                   Porteiras 

                                                              Santo Antônio 

Figura 143 - FAZENDAS COM SIMETRIA DE NÚMERO DE VÃOS, MAS COM VÃOS 

DIFERENTES (SEJA EM RELAÇÃO AO TAMANHO, SE PORTA OU JANELA, OU AO MODELO) 
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4ª Situação - simetria de volume a assimetria de panos, vãos simétricos e iguais: 

 

1 plano de fachada: simetria de volume e assimetria de planos nos dois pavimentos 

2 plano de fachada: simetria total no 1o pavimento e assimetria no 2o  pavimento. 

 

 

                      Santa Cruz (atual)                                          Santa Cruz (simulação) 

Quebra Pratos 

                    Floresta (atual)                                                      Floresta (simulação) 

 

Urubu (atual)                                                     Urubu (simulação) 
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Viana (atual)                                                      Viana (simulação) 

Figura 144 -  SIMETRIA DOS PLANOS QUE APARECEM NA FACHADA 
 

         - Quase simétrica inclusive correspondência vãos 1/2: 

Braga (atual)                                                Braga (simulação) 

Saco 

 Figura 145 -  SIMETRIA DEFEITUOSA DOS PLANOS QUE APARECEM NA FACHADA  
 

 

5ª situação - Assimetria: não apresenta A, B nem C: 

                                                              São Joaquim 
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                                                                Salgada 

                                                                 Engenho Seco 

                                                                      Jaguara 

                                                Jaguara (simulação da 1ª etapa construtiva) 

                                                         Alto da Alegria 

                               Goiabeiras                           Goiabeiras (simulação de sua fase inicial) 
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                                                                   Cristais 

                                                             Boa Esperança 

                  Macuco (atual)                                       Macuco (simulação de sua fase inicial) 

                                                           Minhocas 

Figura 146 -  ASSIMETRIA TOTAL 
 

Resumo do item de análise: simetria x assimetria 

As seguintes fazendas apresentam simetria do volume, dos planos e das 

proporções e vãos: Borges, Leitão e Vista Alegre (2º pavimento) na configuração original 

e mesmo com intervenções posteriores (índice 1a). 

As seguintes fazendas apresentam simetria do volume, dos planos e das 

proporções e vãos se abstrairmos os cômodos de anexos, ou após ganharem cômodo 

lateral de capela: Minhocas, Engenho Velho e São Vicente, Vargem Lopes e Viana (essa 

com distorções).  Se for feita simulação desses exemplares, corrigindo-se ligeiramente as 

proporções dos planos dos panos de parede, teremos simetria total (índice 1b). 
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As fazendas que apresentam simetria do volume e planos, não sendo os tipos de 

vãos simétricos, embora os vazios o sejam, são: Mato Grosso e Vereda, Santo Antônio, 

Porteiras e São Sebastião (2 a). 

A Fazenda do Braga (simulação sem anexo) apresenta todos os parâmetros 

assimétricos, ou seja, incluindo a distribuição dos vãos (2 b). 

As fazendas: Floresta, Viana, Urubu, Santa Cruz e Quebra Pratos (índice 3) 

apresentam simetria de volume, assimetria de planos.   

E totalmente sem simetria as fazendas: Alto da Alegria, Cristais, Engenho Seco, 

Goiabeiras, Macuco, Salgada, Boa Esperança e Jaguara. A Fazenda do Saco ficou sem 

possibilidade de ser analisada pelo fato de não mais apresentar referências quanto à 

localização dos vãos, embora seja possível simular a abstração da varanda lateral que se 

mostra simétrica em relação ao volume e assimétrica nos planos (índice 4). 

Sintetizando os resultados por meio da Tabela a seguir: 

Tabela 5: ANÁLISE ESTÉTICA DA FACHADA FRONTAL DAS CASAS-SEDE 

1a Simetria total: A, B e C simetria do volume original, simetria de planos e simetria de vãos 

no pano do bloco frontal.                                                                         

03 

1b Simetria volume/planos/vãos (do mesmo tipo) – A, B e C: Simetria vãos e volume 

(Tirando anexos e puxados).                                       

04 

2a Simetria volume/plano/sem vãos: A e B e número de vãos iguais/tipo de vãos diferentes  04 

2b Simetria A e B número de vãos diferentes / tipo de vãos diferentes  04 

3 Simetria de Volume a assimetria de planos.                                                       05 

4 Assimetria:                                                                                                              09 

 Total 29 

Fonte: Elaboração da autora 

 

4.4.2 Fachada Frontal – Presença de varandas 

Foram identificadas algumas situações, quanto ao tipo de varanda e sua presença nas 

fachadas. Identificaram-se as seguintes possibilidades:  

Quanto às fachadas tem-se as térreas, as sobre pequeno embasamento ou 

semielevadas, as fachadas de um e meio e ainda as de dois pavimentos.  
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Quanto aos tipos de varandas, tem-se: 

 1. As varandas podem não estar presentes,  

2. Podem ser dispostas integralmente sobre as fachadas, sendo 

identificadas de corridas 

3. Podem ser “parciais”, chamadas também de  “corrida parcial”,  quando 

ocupam metade do pano ou menos;  

4. Podem ser parcial semientalada ou entalada por cômodos ou volumes 

em um dos lados da fachada;  

5. Podem ser parcial entalada entre dois volumes ou cômodos; 

6. Podem ser corridas ao longo de toda a fachada.  

Foi aberta uma suposição, dada por vestígios construtivos e formais sobre a 

possibilidade de originalmente elas não terem existido em alguns exemplares. Fez-se, 

então, a simulação de sua possível situação original. Porém, elas não serão contadas, 

pois passaram a integrar os exemplares com varandas.  A presença ou não das varandas, 

deixa ressaltar o aspecto dos vãos, compondo com eles, o contraste entre cheios e 

vazios.   

 

Situação 1a – Térrea sem varanda: 

 

Quebra-Pratos: Térrea sem varanda.  Fachada térrea sobre pequeno embasamento 

com vãos com tratamento idêntico (quatro vãos).  Vergas retas. 

 

Vereda: Térrea sem varanda.  Fachada térrea sobre pequeno embasamento com vãos 

com tratamento idêntico por vergas curvas (12 vãos). 
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Mato Grosso: semielevada por baldrame, sem varanda. Vergas retas. 

 

  São Vicente: atual fachada lateral esquerda/antiga frontal. Aposição de varanda na 

lateral semielevada por baldrame vergas retas. 

Figura 147 -  EDIFICAÇÕES SEM VARANDAS E TÉRREAS 
 

Situação 1b - Originalmente sem varanda com posterior aposição de varanda em épocas 

pretéritas ou recentes: 

 

Urubu (simulação sem varanda)       Borges (simulação sem varanda) 

 

Alto da Alegria: meia varanda corrida, térrea. Suposição de que sejam duas 
construções unidas posteriormente, da maneira como se segue: 

 

 

 

 

Salgada / CG: simulação do que teria sido o bloco original ou inicial 
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Engenho Velho: simulação sem a varanda frontal 

Figura 148 -  EDIFICAÇÕES ORIGINALMENTE SEM VARANDAS E TÉRREAS 
 

 

Situação 2 - Varanda corrida parcial podendo apresentar fachada térrea, fachada 

semielevada ou de dois pavimentos e ainda varanda em parte do pano de fachada: 4.4.3 -  

 

                      Boa Esperança                                                             Saco 

                                                               Cristais 

                                                              Salgada (situação atual)  

 

                                                                Alto da Alegria 
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                                                                   Minhocas 

                                                                  São Joaquim 

Figura 149 -  EDIFICAÇÕES COM VARANDA CORRIDA 

 

Situação 3 - Varanda entalada ou semientalada parcial por cômodos/volume anexo: 

- Um pavimento com baldrame elevado ou não: 

                Santa Cruz                                                     Engenho Velho 

          
 

                        Urubu                                          Engenho Seco 

                                                          Jaguara 
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                       Goiabeiras                                                 Vargem dos Lopes 

Figura 150 -  EDIFICAÇÕES COM VARANDAS SEMIENTALADAS OU SEMIENTALADAS 

 

 

- Varanda semientalada por cômodo/volume em edificação de dois pavimentos: 

 

                        Viana                                                             Floresta 

                                                            Macuco 

Figura 151 -  EDIFICAÇÕES COM VARANDAS SEMIENTALADAS DE DOIS PAVIMENTOS 

 

- Varanda entalada entre dois volumes/ou cômodos, com ou sem baldrame elevado 

 

                       Braga                                                               Vista Alegre 
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Borges 

Figura 152 -  EDIFICAÇÕES COM VARANDAS ENTALADAS 

 

- Varanda entalada entre dois volumes / cômodos nos dois pavimentos. Não foi 

encontrada nenhuma, dentre os exemplares estudados. 

 

- Varanda corrida ao longo de toda a fachada de dois pavimentos: 

                          Leitão                                                            Porteiras 

   São Vicente – Atual fachada frontal, antiga fachada lateral direita (Não conta) 

Figura 153 -  EDIFICAÇÕES COM VARANDAS CORRIDAS 

 

- Sem varanda, com dois pavimentos: 

 

 

 
São Sebastião  

Primeiro pavimento: vãos de idêntico 
tratamento; Segundo pavimento: vãos de 
idêntico tratamento; Diferentes entre os 

pavimentos 

 Santo Antônio 

Primeiro pavimento: vãos de idêntico 
tratamento; Segundo pavimento: vãos de 
idêntico tratamento, porém diferentes 

entre os pavimentos 
 

Figura 154 -  EDIFICAÇÕES SEM VARANDAS DE DOIS PAVIMENTOS 
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Resultados da análise da presença ou não de varanda na FACHADA FRONTAL 

Quadro 4 - ANÁLISE ESTÉTICA DA FACHADA FRONTAL DAS CASAS-SEDE - VARANDAS 

Item 

 

Tipo Características Ocorrências Exemplares 

1a Térrea sem varanda Fachada térrea sobre pequeno 

embasamento, vãos com 

tratamento idêntico (quatro 

vãos). 

04 

10 
1b Originalmente sem 

varanda/simulação sem 

varanda:  Urubu, Borges, 

Alto da Alegria, Vargem 

dos Lopes, Engenho Velho 

e Salgada. Estes estão sendo 

mostrados a título de análise 

Não serão contados, pois hoje 

todos os exemplares têm 

varandas. 

 

Vide detalhes de cada um deles 

nos estudos individuais  

06 

2 Com varanda corrida parcial   

07 

2.1 Fachada térrea  01 

2.2 Fachada semielevada 

Varanda em parte do pano 

 04 

2.3 Dois pavimentos  02 

3 Varanda parcial 

semientalada ou entalada 

por cômodos/volume 

  

10 3.1 Varanda semientalada por 

cômodo / volume 

Um pavimento:  05 

Dois pavimentos: 03 

08 

3.2 Varanda entalada entre dois 

volumes ou cômodos 

Um pavimento ou 1/2 

pavimentos 

02 

3.3 Varanda entalada entre dois 

volumes cômodos nos dois 

pavimentos. 

Não foi encontrada nenhuma 

dentre os exemplares estudados. 

00 

- 

4 Dois pavimentos   

04 

4.1 Varanda corrida ao longo de 

toda a fachada 

 02 

4.2 Sem varanda toda a fachada  02 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Conclui-se que a presença de varandas frontais é significativa. Em relação à 

presença desse elemento na fachada frontal, dominam as varandas parciais (22), sejam 

corridas, entaladas ou semientaladas.  

Portanto, as fazendas desta região, de acordo com a amostra utilizada, não 

apresentam dominantemente varandas corridas inteiras. Somente duas se enquadram 

neste tipo, que surpreendentemente domina o imaginário da arquitetura rural.  
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A pesquisa mostra ainda que as fazendas de testada maior que a profundidade é, 

aproximadamente, metade da quantidade analisada. Pode-se deduzir que não sendo a 

maioria detentora de largas fachadas, não cabem longas varandas. O tipo semientalado 

aparece muito mais frequentemente, mostrando também a grande capacidade de 

adaptação às necessidades locais, como já nos afirmara Mello (1985). Manteve-se a 

tradição de se ter à frente da casa uma zona social e de fiscalização dos pátios e áreas 

frontais, semelhantemente à tradição portuguesa, que se repete nas casas paulistas e nos 

engenhos de açúcar do Nordeste dos primeiros anos, como nos mostra os registros 

iconográficos dos pintores de Nassau que revelam, muitas vezes, as peculiaridades dos 

modos de viver, como na tela “Mulher Tupinambá”, de Albert Eckhout, retratando um 

engenho de açúcar do séc. XVII. 39 

 

4.4.3 Fachada Posterior - Simetria x Assimetria – Presença de Puxados 

1- Quanto à simetria e assimetria. 

1.1 - A maioria é assimétrica, pois quase todas apresentam puxados que 

desequilibram o pano de fachada: 

 

Leitão 

 Engenho Velho 

Santa Cruz: o puxado da antiga cozinha desmoronada deve ser considerado 

                                                                 
39 "Mulher tupinambá" - Albert Eckhout mostra um ser nativo em primeiro plano e ao fundo, a marca da 

invasão holandesa, uma enorme fazenda de cana-de-açúcar. 
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Braga 

Vista Alegre 

Santo Antônio 

 

Vereda 

Salgada 

 

Mato Grosso 
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Engenho Seco  

São Sebastião 

 

 

Saco 

Quebra-Pratos 

 

Jaguara 

Porteiras 
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Floresta 

 

Alto da Alegria 

 

Urubu 

 

Borges 

 

Goiabeiras 

Viana 
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 Cristais 

Macuco 

Vargem dos Lopes 

Minhocas 

Figura 155 -  A GRANDE MAIORIA DAS FACHADAS POSTERIORES É ASSIMÉTRICA, 

PRINCIPALMENTE DEVIDO À PRESENÇA DO CRESCIMENTO DO BLOCO PRIMITIVO E DE 

PUXADOS 

 

1.2 - São Simétricas:  

As fazendas São Joaquim e São Vicente são simétricas em termos de volume e 

planos; a Fazenda Boa Esperança só é simétrica em relação ao volume se for 

desconsiderado o puxado lateral direito. Nenhuma delas é simétrica em termos de 

modulação dos vãos. 

 

 Quanto à localização dos puxados: 

1 – Sem puxados 
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Esquema Geral                                     

Exemplar real (1)                                                   

 

Figura 156 -  PRESENÇA E LOCALIZAÇÃO DOS PUXADOS 

 

2 - Puxado na fachada posterior à direita ‘L’: 

 

 

Esquema Geral                                       

 

 

Exemplares reais (10) 

 

Figura 157 -  LOCALIZAÇÕ DOS PUXADOS NA FACHADA POSTERIOR 
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3 - Puxado na fachada posterior à esquerda ‘L invertido’: 

 

Esquema Geral                       

 

 

 

Exemplares reais (10) 

 

Figura 158 -  PUXADO NA FACHADA POSTERIOR À ESQUERDA ‘L INVERTIDO’: 
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4 - Puxado na fachada posterior, centralmente ‘T’: 

 

Esquema Geral                                        

 

 

Exemplares reais (2) 

 

Figura 159 -  PUXADO CENTRAL NA FACHADA POSTERIOR 

 

5 - Puxado na fachada lateral esquerda, aos fundos: 

 

Esquema Geral                              

 

 

Exemplares reais (3) 

 

Figura 160 -  PUXADO NA FACHADA POSTERIOR À DIREITA 
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Esquema Geral                     

 

 

 

Exemplares reais (2), somando-se ainda a Fazenda do Macuco (tem 

puxados posteriormente e lateral), Goiabeiras e Minhocas (puxado recente) 

Figura 161 -  PUXADOS ADOSSADOS ÀS FACHADAS LATERAIS 

 

 Em ambas as laterais em ‘U’:                     

 

FIGURA 162 -  PUXADOS EM AMBAS AS LATERAIS DA FACHADA POSTERIOR 

 

Quanto à localização dos puxados, dominam os partidos em ‘L’, seja com puxados 

na fachada posterior à esquerda ou à direita. Conformando partidos em ‘L’ (puxado na 

fachada posterior à direita) têm-se dez exemplares, assim como o partido em ‘L invertido’ 

(puxado na fachada posterior à esquerda), têm-se outras dez casas-sede de conjuntos. 

Estes são, portanto, numericamente idênticos, destacando-se entre as demais posições, 
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partidos em ‘T’ (puxado na fachada posterior, centralmente), em ‘U’ e em ‘L’ ou ‘L 

invertido’ deitados (02, 02 e 03, respectivamente). É importante lembrar que a Fazenda 

São Joaquim não apresenta puxados salientes, não entrando no cômputo do item. 

Somando-se todos os ‘L’, contrapostos aos exemplares de ‘L invertido’ têm-se 12 

fazendas em ‘L’ contra 13 em ‘L invertido’, considerando-se somente um dos puxados 

da Fazenda Macuco. Se se somar o puxado frontal reforça-se o "L" invertido em mais um.  

O total dos puxados em ‘L’ e seu espelho somam 25 a 26 exemplares, confirmando a 

assimetria e domínio das formas com volumes salientes de puxado em somente um dos 

lados.  

Concluindo o tópico, verifica-se uma tendência a adotar a forma quadrada, 

retangular ou em ‘L’, principalmente o ‘L invertido’ na maioria das edificações-sede. O 

resultado da análise da forma da planta conforma-se com os pareceres de Mello (1985). 

Um núcleo original aproximadamente quadrado é o ponto de partida, que vai 

sendo ampliado até atingir a forma de ‘L’. Este núcleo inicial de organização compacta 

seria a forma de procedência lusitana transportada para o Brasil. Na maioria das 

edificações-sede, verifica-se uma tendência a adotar a forma quadrada, retangular ou em 

‘L’, principalmente o ‘L’ invertido. 

As plantas com puxados são muito mais comuns que as plantas de volumes 

geométricos puros sem anexos. Os puxados são encontrados em todas as posições em 

relação ao bloco principal: frontais, posteriores e laterais, à direita ou à esquerda. Na 

fachada frontal dominam os aderentes, enquanto na posterior dominam os salientes, sendo 

raras as posições contrárias (puxados salientes na fachada frontal e puxados aderentes nas 

fachadas posteriores). Os puxados laterais são os mais raros, indicando que são 

relativamente poucas as varandas laterais nas fazendas estudadas, dominando as varandas 

frontais corridas (ou aderentes).  Dentre os puxados dominam os elevados, seja por 

pavimento ou baldrame.  

As fachadas posteriores são dominantemente assimétricas, pois são 

desequilibradas pelos puxados. 

Todos esses aspectos podem ser resumidos em tabelas que contemplem as duas 

grandes categorias de análise Planta, Partido e Volumetria, Implantação e número de 

pavimentos que se colocam na interface de uma análise tanto construtiva quanto estética, 

conforme a seguir, Tabelas de 6 a 11: 
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Tabela 6 - ANÁLISE DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (1) 

             FAZENDA 

Características 

Leitão Santa 

Cruz 

Engenho 

Velho 

Braga Vista Alegre 

Situação: Plana 

Declividade: pequena, 

média, Alta 

 

Pequena 

 

Média 

 

Pequena 

 

Plana 

 

 

Pequena 

Bloco Principal 

Trama planta 

3 x 3 s/v 

3x4 c/v 

3x4 varanda 3x3 sala 

3x4 (vara / c) 

4x4 

4x3 

3x4 

Bloco principal  

Formato: 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular  def. 

 

Quadrado 

 

 

Quadrado 

 

Quadrado 

 

Retangular 

 

Quadrado 

Presença/localização. 

Puxados: 

Frontal: 

Aderente: 

Saliente: E/C/D 

 

Sim 

Ad/var corrida 

 

Sim 

Ad/var sm-ent 

 

Sim 

Ad/var sm-ent 

 

 

Sim 

Ad/var sm-ent 

 

 

Sim 

Ad/var sm-ent 

 

Posterior: 

Aderente: 

Saliente: E/C/D 

Sim 

 

D 

Sim 

 

E 

Sim 

 

D 

Não 

 

 

Sim 

 

E e D 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Não 

 

 

Não Sim 

 

E 

Sim 

 

E 

Hoje não 

Antes Sim, 

salien à D 

N pavtimento  pux.: 

(1), (1s/embas), 

(2), (2s/embas) 

 

2 

 

1 s/ embas. 

 

1 s/ embas. 

 

 

 

1 s/ embas. 

N total de Cômodos 2o=12;1o=6/7  

T= 18 

2o =12; 1o =4/5 

T =17 

T = 15 T = 13 T =14, 

eram 15 

N e características 

Cômodos Sociais 

(S, C, var.) 

Sc. = 4 

Sv. =3 

Fb= 1 

Sc. =3 

Sv.=1 

Fb= 1 

Sc. =4 

Sv. =4 

Fb= 1 

Sc. =3 

Sv. = 1 

Sc. =4 

Sv. =3 

Fb=1hoje/2ant 

N/ características 

cômodos 

Íntimos: 

(Q., Alc, Hosp) 

2o =5(4Q+A) 

1o : 4 a 7. 

T= 9 

2o pv=6(5Q+A) 

1o =5 

T=11 

Q= 5 

Já teve A 

Q= 9 6Q+1A = 7 

Forma circular 

Por corredor 

Côm. Intercom. 

Por corredor e 

Cômodos 

.intercomun. 

Por corredor e 

Cômodos 

Intercomun. 

Por corredor Cômodos 

Intercomun. 

Por corredor e 

Cômdos 

Intercomun. 

Setoriz. de alas: 

Setoriz por  seção 

Dispersos/intercom. 

Por alas e 

dispesos e 

intercomunic. 

Por alas e 

dispesos e 

intercomunic 

Por alas e 

dispesos e 

intercomunic 

por  seç. 

Dispersos/inte 

Por alas e 

dispesos e 

intercomunic 

Pres. Capela ou orat. 

Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Inter. x Exter. 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Talvez 

 

Não 

Fonte: Elaboração da autora 
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Tabela 7 - ANÁLIS E DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (2) 

FAZENDA 

 

Características 

Santo Antônio Vereda 

 

Salgada Mato Grosso Engenho Seco 

Situação: Plana 

Declividade 

Pequena, Média. 

Alta 

 

Pequena 

 

Plana 

 

 

Média 

 

Pequena 

 

Pequena 

Bloco Principal 

Trama planta 

 

5x3 6x3 4x2 
3x3 

Propor 4x3 
3x3 

Bloco pr. Formato: 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular Def. 

 

 

Retangular 

 

 

Retangular. 

Def. orf. 

 

 

Retangular 

 

 

Retangular 

 

 

 

Quadrado 

Presença/ 

localização 

puxados: 

Frontal: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Não Não 

 

Sim 

Ad/var em 1/4 

Atual. Ant 1/2 

Não 

 

 

Sim 

Aderente/varand

a frontal 

Posterior: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

 

À C 

Sim 

1/3 aderente 

Sim 

 

À E 

Sim 

 

À E 

Não 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Não Não 

Teve uma 

garagem, hoje 

não existente 

Não 

Sim 

 

À D 

N pavtos pux.: 

(1), (1s/ embas) 

(1e 1/2 s/ emb) (2), 

2 s/ embas) 

2 s/ embasam. 1 

 

2 na metade 

direita 

1 s/ embas. 1 s/ embas 

N total de 

Cômodos 
1o pv=17; 

2o =15; T=32 
T = 16 

1o : 5; 2o :15 

T = 20 

 

T = 14 T = 12 

N e características 

Cômodos Sociais 

(S, C, var.) 

 

1o:Sc.=5 

2o: Sc.=6 

T = 11 

Sc.=6; 

Sv. = 3 

T= 9 

1o: Sc = 4 

2o Sc.= 9 

T = 13 

Sc. =3 

Sv. =4 

T = 7 

Sc. = 4 

Sv. = 3 

N/ características 

cômodos 

Íntimos: 

(Q., Alc, Hosp) 

 

1o:5Q+2 A=7; 

2o:6Q+3 A=9; 

T=16 

Q =7 

1o: Q = 2 

2o : Q= 5 

T =7 

5Q+2 A = 7 4Q + A = 5 

Forma circulação 

Por corredor 

Cômodos 

Intercomunicantes 

Por corredor e 

Cômodos   

Interc. 

Por corredor e 

Cômodos  

Interc. 

Por corredor e 

Cômodos  

Interc.. 

Por corredor e 

Cômodos  

Interc. 

Por corredor 

Setoriz. de alas: 

Setoriz por seção 

Dispersos/inter 

Por alas 

Por seções 

Dispersos/inter. 

Disp e inter. Disp. /corredor Ambas 

Disp e interno 

Por alas 

Presença Capela 

ou oratório Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Interno. x externo 

Talvez 

Atualmente 

não, 

há notícias 

documentais 

 

Sim já teve, 

não tem mais 

 

Não: há inform. 

de já ter tido 

antigamente. 

Sim já teve 

Oratório 

Simétrico 

externo. 

      Fonte: Elaboração da autora 
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Tabela 8 - ANÁLIS E DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (3) 

          FAZENDA 

 

Características  

São Sebastião Saco 

 

Quebra Pratos Jaguara Porteiras 

Situação: Plana 

Declividade: 

Pequena, Média, 

Alta 

Plana Plana Média Média Média 

Bloco Principal 

Trama planta 

 

 

4x3 6x2 3x3 8x4 4x2 

Bloco principal 

formato: 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular Def. 

Retangular Retangular  Quadrado 

 

Retangular 

defor. 

Retangular 

Presença/localiz. 

puxados: 

Frontal: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Não 

 

Sim 

Ad/var em 5/6 

Não 

 

Sim 

Ad/var sm-ent 

 

Sim 

Ad/var corrida 

Posterior: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

 

Sal `d 

Sim 

 

C  mais p/`e 

Sim 

 

Saliente à e 

Sim 

Vários ader. 

E sal. 

Sim 

 

Saliente à d 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Não 

 

Não 

Sim 

 

Sal 2 IS à E 

Sim , 

Ader. IS `D 

sal.Var à E 

Não 

N pavto pux: 

(1), (1/s embas) 

(1e 1/2 s/ emb) (2), 

(2 s/embas) 

2 1 s/ embas 2 

Tem de: 

1, de 1 s/ emb. 

E 

de 2. 

1 

N total de 

Cômodos 

 

1o: s/ infor 

2o: 7; T= +21 

Aprox =14 

 
T =11 T =34 

T =16; 1o pv. = 

3; 2o pv.=13 

N e carac. Côm. 

Sociais 

(S, C, var.) 

Sc.=9 

Sv= 5 

 

Sl,cp.vr =6 

Cz,dp =2 +- 

T = 8+- 

Sc.=3 

Sv.= 2 

Fb= 1 

Sc.=8 

Sv. =8 

 

Sc = 3 

Sv. =3 

Fb =3 

N/carac./côm 

Íntimos: 

(Q, Alc, Hosp) 

2o: Q = 7 

1o; s/ dados 
Q = 6 5Q+A= 6 Q = 18 

Q = 6 a 7 

(ant q-is) 

Forma circulação 

Por corredor 

Cômodos 

Intercom. 

 

Por corredor e 

Cômodos 

.intercom 

 

Cômodos 

Intercom 
Por corredor 

 

Por corredor e 

Cômodos 

Interc. 

Cômodos 

Intercom 

Setoriz. de alas: 

Setoriz por  seç. 

Dispersos/inter 

 

Por alas 

Dispersos/inter 

 

Por seção 

Dispersos/inter 

Por alas 

Dispersos/inter 

Por ala, 

Por seç. 

Dispersos/inter 

Por alas 

Dispersos/inter 

Pres. Capela ou 

orat. Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Inter. X  exter. 

 

Capela com 

acesso inte e 

externo 

 

Não teve 

 

Não teve 

Tem hoje 

Antes teve 

capela externa 

 

Não teve 

Fonte: Elaboração da autora 
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Tabela 9 - ANÁLIS E DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (4) 

          FAZENDA 

 

Características  

Floresta Alto Alegria 

 

Urubu Borges Goiabeira 

Situação: Plana 

Declividade: 

Pequena,             

Média, Alta 

Alta Pequena Pequena Pequena Media 

Bloco Principal 

Trama planta 

 

3x4 7x2 
3x3 s varan 

3x4 c/ varan 

3x3 o/g 

3x4 atual 
3x4 

Bloco principal 

formato 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular Def. 

Quadrado Retangular Quadrado Quadrado Quadrado 

Presença/localiz. 

puxados: 

Frontal: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

Ad/var sm-ent 

Sim 

Ad/var em 1/2 

 

Sim 

Ader/var sm-

ent 

Sim 

Ad/van ental 

Sim 

Ad/var sm-ent 

Posterior: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Sim 

 

Sal. E 

Sim 

Ader/q, coz e 

varanda 

Sim 

 

Sal.  E 

Sim 

 

Sal.  E 

Sim 

 

Sal d 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Não 
Sim 

Ader/ coz. 
Não Não 

Sim 

Sal/  e cozinha 

N pavto pux: 

(1), (1/s embas) 

(1e 1/2 s/ emb) (2), 

(2 s/embas) 

1 / s emb 1 1 1 s/ embas. 

 

D: 2 e 

à E: 1 s / emb 

N total de 

Cômodos 

 

1o: 3; 

2o:13; T= 16 
T=13 T = 15 T = 14 

T = 16 

1o pv= 1 

N e carac. 

Cômodos Sociais 

(S, C, var.) 

Sc=4 

Sv=3 

Fb=3 

Sc = 5 

Sv = 3 

Sc.= 4 

Sv = 4 

Sc = 4 

Sv = 1 

Fb.= 2 

Sc = 4 

Sv = 3 

Fb = 1 

N/carac./cômodos 

Íntimos: 

(Q, Alc, Hosp) 

 

Q=6 Q =5 Q = 7 Q = 7 6Q+1 A = 7 

Forma circulação 

Por corredor 

Côm. Intercom. 

 

Cômodos 

Interco 

Cômodos 

Intercom 
Por corredor 

 

Por corredor 

Côm. Interco 

 

Por corredor 

Côm. Interco 

Setoriz. de alas: 

Setoriz por  seç. 

Dispersos/inter 

 

Setoriz.  alas Dispersos/inter 
Setoriz.  Alas 

Dispersos/inte 

Setoriz.  Alas 

Dispersos/inte 
Dispersos/inter 

Pres. Capela ou 

oratório Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Inter. X exter. 

 

 

Sim 

Externa 

Não 

 

Não 

 

Não Não 

    Fonte: Elaboração da autora 
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Tabela 10 - ANÁLISE DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (5) 

          FAZENDA 

 

Características  

Viana Cristais 

 

Boa 

Esperança 

São Vicente Macuco 

Situação: Plana 

Declividade.: 

Pequena, Média, 

Alta 

Alta Pequena Média Média 

 

Plana 

 

Bloco Principal 

Trama planta 

 

5x3 3x2 3x3 4x2 3x4 com vara 

Bloco principal 

formato 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular def. 

Retangular Retangular Retangular Retangular Quadrado 

Presença 

localização 

puxados: 

Frontal: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

Ad/var sm-ent 

Sim 

Ad/var em 1/2 

 

Sim 

Ad/alpendre 

Em 1/3 

Não 

 

Sim 

Sal/ Hosp e cap 

Posterior: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

Á D 

Sim 

À E 
Não 

Sim 

2 sal D E 

Não 

1 ad. 

1 sal. 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Sim 

varanda 

Sim 

Cont varan fron 

Sim 

À D. 

Sim 

varanda 

Sim 

3ad 

1 sal. `E: coz. 

N pavtos pux: 

(1), (1/s embas) 

(1e 1/2 s/ emb) (2), 

(2 s/embas) 

 

1 1 s/emb 

 

2 de2 

pavimenttos 

2 

 

2 de 2 

pavimentos 

N total de 

Cômodos 

 

T = 18 

1o pv=5 

T = 10 

 

T =12 

1O pv =2 

T = 13 

1o pv ñ consid 

T = 24; 1o pv.= 

8;  2o pv.= 16 

N e características 

Cômodos Sociais 

(S, C, var.) 

 

Sc = 5 

Sv =3 

Fb = 5 

Sc = 4 

Sv= 2 

 

Sc = 4 

Sv = 1 

Fb = 1 

Sc = 4 

Sv = 2 

Fb = ? 

Sc.= 8 

Sv.= 2 

Fb.=8(senz) 

N/características 

cômodos 

Íntimos: 

(Q, Alc, Hosp) 

 

Q = 5 

 

Q = 4 

 

Q = 6 

 

Q = 7 

 

Q = 6 

Forma circulação 

Por corredor 

Cômodos 

Intercom. 

Por corredor 

Cômodo 

Interco 

Por corredor 

Cômodo 

 Interco 

Cômodo. 

Interco 

Por corredor 

Cômodo 

Interco 

Por corredor 

Cômodo 

Intercom. 

Setoriz. de alas: 

Setoriz por  seção 

Dispersos/inter 

 

Setoriz. Alas 

Dispers/inter 

Setoriz. Alas 

Dispers/inter 

Setoriz. Alas 

Dispers/inter 

Setoriz. Alas 

Dispers/inter 

Setoriz. Alas 

Dispers/inter 

Pres. Capela ou 

oratório Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Inter. X  exter. 

Sim 

Antig. 
Não Não Não 

Sim 

Antigamente 

Atualmente 

externa 

Fonte: Elaboração da autora 
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Tabela 11 - ANÁLISE DE PLANTAS DAS CASAS-SEDE (6) 

         FAZENDA 

 

Características 

São Joaquim Vargem Lopes Minhocas Total Dominância no 

item 

Situação: Plana 

Declividade.: 

Pequena,             

Média,  Alta 

Alta Pequena Média 

4 

9 

11 

3 

 

Pequena e Média 

Inclinação 

Bloco Principal 

Trama planta 

 

 
3x3 S/V 

3x5 e v/s 
3x4 c/v 4x3 

3x2=1    4x2=3 

3x3=5   4x3= 2 

3x4=10     

4x4=1     5x2=1 

6x2=1     5x3=1 

6x3=1     7x2=1 

5x2=1       5x3=1 

6x2=1 

6x3=1 

7x2=1 

8x4=1 

3 x 4=10 

Boco principal 

formato 

Quadrado 

Quadrado def. 

Retangular 

Retangular def. 

Retangular Quadrado Retangular 
12 Quadrado 

14 Retangular 

 

Ligeiro domínio 

do retangular 

 

Presença 

localização 

puxados: 

Frontal, Aderente 

Saliente: E/C/D 

Sim 

Ad/vaa 

Sim 

Ad/var sm-ent 

Sim 

Ad/var em 2/5 

Sim = 22 

Não = 6 

N = 6 

Ader. = 21 

Saliente = 1 

Maioria c/ var. 

frontal 

 

Ader. = 21 

Pux. Sal. = 01 

Posterior: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Sim 

Ader/varanda 

Sim 

 

Sal/ d: coz 

Sim   = 3 

Ader = 1 

Sal/D: coz = 23 

Sim = 24 

NT=4/ ad = 5 

Sal = 22 

De 24 que tem 

Pux. ,22 sáo sal. 

e 04 ader. 

Laterais: 

Aderente 

Saliente: E/C/D 

 

Sim           13 

Sal/trecho var 

Sim            14 

Sal.D.capela 

Sim              15 

Ader/var., cap. 

Sal/ quartos 

Sim = 16 

NT = 13/ad.=6 

Sal = 10 

Não tem pux. L 

Equilíbrio tem x 

não tem. 

N pavto pux: 

(1), (1/s embas) 

(1e 1/2 s/ emb) 

(2), (2 s/embas) 

 

2 1 s/ embas. 1 s/ embas. 

1 pavto = 7 

1 e ½ pav. =13 

2 = 14 

Domínio de pux. 

de 1 ½  e 2 

Pavtos. 

N total de 

Cômodos 

T = 17 

1o .pv=3 

2o pv.= 14 

T = 17 
T = 22; 1o pv.= 

5; 2o pv.= 17 

12=2     15= 4 

13=3     16=3 

14=3     17=3 

Média de 13 a 17 

cômodos 

N e carac. côm. 

Sociais 

(S, C, var.) 

Sc. = 6 

Sv. = 2 

Sc.= 5 

Sv.= 5 

Sc.= 4 

Sv. = 3 

Fb = 5 

1=1     5=3 

3=5     6=3 

4=11   8/9=2 

11 faz. tem 4 Sc: 

vr., sl.,cp., cç 

N/característica

cômodo 

Íntimos: 

(Q, Alc, hosp) 

Q = 5 

A = 2 

T = 7 

 

Q = 7 

 

Q = 10 

4:1;  5:4;  6:5;    

7:12;  8:0;  9:2; 

10:1; 11:1; 

16:1;18:1 

Maioria tem 7 Q 

Sendo uma Alc. 

12 faz. tem 7 Q 

Q=quar;A=alcov 

Forma circulação 

Por corredor 

Côm. Intercom. 

Por corredor 

Cômodo 

Interco 

Por corredor 

Cômodo 

Interco 

Por corredor 

Cômodo Interco 

22 

24 

Ambos os tipos – 

por corr. - 19 

cöm. Interc.- 08 

Setoriz. de alas: 

Setoriz p/  seção 

Dispersos/inter 

Setoriz. alas: 

Disper/inter 

 

Setoriz. alas: 

 

Setoriz. alas: 

Disper/inter 

Alas = 23 

Se;áo= 4 

Disper/inter=25 

Setoriz. Por 

Alas e Cöm. 

Disper/ inter. 

Pres. Capela ou 

oratório Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Inter. X  externo 

Orat. Incorp.: 

Atualm. não 

Antig. 

Externo 

Cap Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Externo 

Capela  Incorp.: 

Atualm./ Antig. 

Externo 

Capela = 8 

Não tem = 18 

Talvez = 2 

1/3 não tem 

Capela 

 Fonte: Elaboração da autora 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A casa é um microcosmo organizado da mesma maneira que o universo e é uma 

criação extraordinariamente complicada. Para compreendê-la precisamos conhecer 

bastante a organização da religião, dos símbolos, do esquema - da cultura, sua orientação, 

a separação dos homens e das mulheres, e a importância da entrada, tudo faz dela um 

lugar cheio de significados. (RAPOPORT, 1984, p. 34). 

Analisando as fazendas surgidas na microrregião polarizada por Belo Horizonte, 

desde o início da ocupação do território mineiro até fins do século XIX, por meio de 28 

exemplares, as conclusões levam a sustentar a posição de que ocorrem efetivamente 

tipologias arquitetônicas em relação ao edifício da casa-sede, assim como padrões de 

implantação dos edifícios nos terrenos repetem-se, embora de maneira menos constante. 

Uma primeira conclusão a que chegamos é a constatação do que relata Quatremère 

de Quincy, no seu dicionário Storico di Architectura, citado por Argan, no verbete 

Tipologia da Enciclopedia Universale dell' arte, (1966, vol. XIX, p.1-15), no qual coloca 

a utilidade do conceito de tipologia como princípio de classificação dos fatos artísticos. 

Funcionando por meio de analogias, é útil quando se tem um vasto repertório de 

fenômenos e há necessidade de reagrupá-los e ordenar por categorias ou classes. Como 

método crítico, o reagrupamento sob o ponto de vista tipológico não conduz a nenhum 

resultado definitivo, pois são muitos e diversos os termos nos quais se pode proceder à 

classificação e, também, porque é sempre possível dividir as classes ou categorias 

formadas num processo contínuo, chegando, ao final do estudo, à obra de arte singular e 

única, não finalizando a análise da obra de arte, arrastando-se ao último nível de analogia 

com outra obra. Para Argan (1966), o nascimento de um tipo é condicionado ao fato de 

existir uma série de edifícios que têm analogias funcionais e formais: quando o tipo se 

fixa na teoria e na prática arquitetônica, esse já existe em uma determinada condição 

histórico-cultural, como resposta a uma exigência ideológica, religiosa ou prática. No 

processo de seleção da forma individual, para a determinação do tipo, elimina-se o caráter 

específico do edifício singular e são conservados todos os elementos que compõem a 

unidade da série. (ARGAN, 1966, vol. XIX, p. 115). 

Assim observando, cabe concordar com Zevi (1969), quando diz que cada caso é 

um caso na história da arquitetura. Não há repetições exatas, porque as circunstâncias 
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condicionantes são sempre diversas. No entanto, cabe discordar no tocante a afirmação 

de que não existem tipos identificáveis e catalogáveis na história da arquitetura.  

A pesquisa empreendida mostra que existem tipos referenciais ou norteadores que 

passam por tradição cultural, dando segurança quanto ao resultado final da construção 

sem que tolham a criatividade dos produtores e construtores. 

Para constatar se na região analisada ocorreram tipologias identificáveis em 

relação à implantação de edifícios e espaços funcionais nos terrenos das fazendas, os 

conjuntos foram analisados em função da situação passada e presente e os resultados não 

são cabalmente distintos em relação a essa cronologia. Caracterizando a situação atual, 

foram identificados os edifícios mais constantes e colocados na ordem de frequência, do 

primeiro ao quarto lugar. A situação antiga não foi sempre identificada por falta de 

informações suficientes o que levou-nos a abandonar a ideia de trabalhar com a leitura da 

trajetória, exceto em alguns itens. 

Por meio da análise de esquemas de plantas, da implantação do conjunto dos 

vários prédios no terreno e do estudo das fachadas, podem ser respondidas as questões 

específicas formuladas no início da pesquisa: 

 Quais são os tipos de edifícios ou espaços que mais aparecem? 

 Quais são os edifícios ou espaços sempre presentes? 

 Esses edifícios estão presentes igualmente em todos os conjuntos? 

 Existe uma lógica na conformação dos edifícios e espaços no terreno? Se 

existe, que lógica ou que fatores são esses? 

 Quais são as forças sociais atuantes no ambiente capazes de conformar 

contextos legíveis (família, atividades individuais ou coletivas, divisão de trabalho)? 

 Há uma ordem dominante entre esses fatores? 

 Os condicionantes históricos, sociais, funcionais, ambientais, culturais e 

temporais são capazes de conformar tipologias? 

 Quais são as características arquitetônicas mais comuns das casas-sede 

(em termos de partido, agenciamento de planta, implantação de cada edifício no terreno, 

sistemas e materiais construtivos)? 

 Essas características configuram tipologias de plantas e de fachadas? 
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 Confirma-se a repetição de configurações de maneira significativa, a ponto 

de se ser possível estabelecer tipologias construtivas para o prédio da casa-sede? 

 As forças sociais atuantes no ambiente são capazes de conformar contextos 

legíveis (família, atividades individuais ou coletivas, divisão de trabalho)?  

 

Sobre a existência de tipos de arranjos formais do conjunto de edificações no 

terreno: 

 Quais são os tipos de edifícios ou espaços que mais aparecem?  

Os anexos e benfeitorias que mais surgiram nas pesquisas realizadas foram as 

casas-sede, currais descobertos, currais cobertos, pátio frontal, pátio de serviços, terreiro, 

horta, pomar, garagem isolada, moinho, paiol, casa de agregado, engenho, depósito, silo, 

pocilga, galinheiro, senzala, capela, escola dentre outros. 

 Quais são os edifícios ou espaços sempre presentes? 

A casa-sede está sempre presente, embora alguns conjuntos já a tenham perdido. 

A benfeitoria mais frequentemente encontrada, depois da casa-sede, foi o pátio posterior 

seguido do pátio frontal. Seguem-se a eles, em ordem de frequência numérica, as 

benfeitorias de currais descobertos, casas de agregados, depósitos e os engenhos, embora 

hoje já não estejam igualmente presentes em todos os conjuntos pesquisados. Em segundo 

lugar ficam os depósitos mais próximos à casa, currais cobertos, moinhos, estábulos, 

cobertas e a casa de agregados. A presença forte da casa de agregado mostra que algumas 

famílias de trabalhadores ficavam e ficam lotados bem próximos das casas-sede, enquanto 

outros ficam em posição secundária e mais afastada, percebendo-se uma relação de maior 

confiança com alguns agregados que com outros.  Seguem-se galinheiros, paióis e 

depósitos mais afastados.  

 Esses edifícios ou espaços estão presentes igualmente em todos os 

conjuntos? 

Os conjuntos de fazendas analisados têm uma média de nove a dez anexos 

funcionais que, no geral, apresentam poucas diferenciações, mas não estão sempre 

presentes. Estes dados demonstram certa homogeneidade das atividades desenvolvidas 

pelos conjuntos rurais dessa região e os números colhidos servem para exemplificar o alto 

grau de degradação a que estão submetidos os conjuntos pesquisados. Quatro deles 
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apresentam uma média de 4,5 prédios. Três apresentam sete edifícios, indicando as 

grandes perdas.  

 Existe uma lógica na conformação dos edifícios no terreno?  Em caso 

afirmativo, que lógica é esta?  

O primeiro fator verificado foi a presença de elementos organizadores nos 

conjuntos rurais analisados.  

Situação da casa-sede: a situação da casa-sede no conjunto é o principal elemento 

ordenador, dominando o conjunto e a paisagem ao redor. As casas-sede são os elementos 

dominantes do ponto de vista altimétrico, seja por sua posição destacada, seja por sua 

altura avantajada em relação aos demais prédios. Esse dado foi constatado entre as 28 

fazendas analisadas, das quais em somente duas a casa-sede não é o elemento dominante. 

A casa-sede relaciona-se intimamente com um pátio ou uma grande área frontal, assim 

como um pátio ou pequena área posterior. Alinhamentos lineares na forma de vias ou 

caminhos não são o mais comum na região, pois estes aparecem somente em quatro 

conjuntos. É comum que a casa-sede fique isolada, exceto pela presença de currais. Estes, 

frequentemente, se acostam a uma das laterais ou face posterior da casa. 

Presença de caminhos: os pátios frontais, quadrados ou não, são acessados por 

uma única estrada de rodagem que permite o acesso à casa-sede. Os caminhos não 

costumam atravessar o pátio frontal, desviando-se dele ou passando lateralmente. Raras 

vezes a estrada que adentra ou corta o pátio tem continuidade para outras fazendas, sendo 

ele, pois, o fim do caminho. Quando há continuidade, as estradas dirigem-se a pastos ou 

glebas da própria fazenda. Normalmente as estradas passam lateralmente aos pátios. 

Os pátios são conformadores do conjunto: em torno dos pátios, dominantemente 

retangulares, que podem ser substituídos por uma área ampla e irregular, dispõem-se as 

edificações. A edificação da casa-sede fica em um dos lados e sua outra face é ocupada 

por diversas edificações, tais como currais cobertos, paióis, antigas senzalas e casas de 

agregados. Quase constantemente há vestígios de uma antiga senzala, já demolida ou 

transformada em paiol, depósito ou casa de agregado, eventualmente de hóspedes. Um 

lado do pátio costuma ser delimitado por muro ou arrimo de pedras, cerca de arame ou 

gradil. Raramente ficam os engenhos à frente das casas-sede, mas encontra-se um número 

relevante desse anexo locado frontalmente à sede, conformando um lado do pátio como 

nos exemplares das fazendas de Mato Grosso, Saco, Urubu, São Vicente, São Joaquim e 
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de Minhocas. Algumas tiveram engenho disposto lateralmente à casa das fazendas, 

conformando um dos lados do pátio. 

O uso dos pátios: os pátios frontais são frequentemente utilizados como espaços 

úteis de serviços e produção, muito utilizados como currais, área de carga e descarga, 

oficinas de consertos de máquinas e de veículos e depósitos de produtos. Os acessos aos 

pátios se dão em sua maioria no sentido perpendicular e lateral. A grande maioria das 

fazendas analisadas tem pátio posterior regular acondicionado à área atrás do bloco 

principal da edificação e o puxado limitado por duas fachadas (do puxado e dos fundos 

do bloco frontal).  

Altimetria/declividade: em relação ao tópico da altimetria/declividade do terreno 

conclui-se que há certo equilíbrio entre a opção por terrenos pouco inclinados ou 

medianamente inclinados. Poucos são as casas ou conjuntos que ocupam terrenos planos, 

ou seja, a maioria tem declividade o suficiente para gerar um meio porão em parte do 

pavimento ou em um dos flancos. Isso não é de se estranhar, tendo em vista os relevos 

mais comumente encontrados na região, cuja declividade fica entre 12 a 50 %, segundo 

os dados e análises do IGA (1978 e 80). 

Orientação solar das casas-sede: a orientação solar das casas-sede mostrou a 

preferência por direcionar as fachadas frontais igualmente para as posições noroeste e 

sudeste, posições cardinalmente opostas, significando que a orientação não é fator 

decisivo para a implantação. A presença de córregos, rios e lagoas, assim como 

montanhas e paredões, são referenciais considerados importantes com relação à locação.   

 Confirma-se a repetição de configurações de maneira significativa, a ponto 

de se estabelecer tipologias espaciais para os conjuntos rurais dessa área ao longo do 

tempo?  

Em relação à configuração do arranjo das diversas edificações no terreno, percebe-

se que os vários prédios se dispõem obedecendo, não a padrões rígidos de implantação, 

mas, principalmente, a certas regras lógicas que podem ser lidas por meio da relação dos 

vários prédios, aos cursos d’água e à presença de trajetos de circulação interna. 

A análise em relação à implantação do conjunto confirma o que Mello (1985) 

considerou a principal característica da arquitetura rural mineira: a capacidade de 

adaptação às exigências e necessidades locais.  Não há um programa rígido ou uma 

localização exata para cada um dos vários prédios, mas motivações construtivas pela 



310 

posição da casa-sede e sua relação com os vários elementos naturais e construídos do 

conjunto foram percebidos. Parece que os prédios vão se dispondo no terreno sem uma 

organização previamente pensada, exceto pela presença da casa-sede, geralmente em 

posição de destaque, tanto altimétrica como planimétrica e a presença permanente dos 

pátios, nos quais a casa-sede ocupa uma de suas faces. Não se detectou uma constância 

rigorosa na posição e hierarquia em relação aos outros anexos. Portanto, classificam-se 

basicamente dois tipos de padrões espaciais gerais: a organização em torno do pátio 

quadrado, assim como, em muito menor número, em correnteza ao longo de um caminho 

ou mesmo do leito fluvial, como na Fazenda Minhocas. Não foram identificados tipos 

específicos de implantação dos elementos arquitetônicos para cada século, mas esses dois 

padrões aparecem em conjuntos de todos os séculos. Portanto, parece que são poucos os 

tipos de arranjos do conjunto de edificações no terreno, basicamente dois, que têm alguns 

elementos fixos (casa-sede e pátios) e muitos elementos variáveis (demais anexos e 

elementos naturais). 

 Quais são as forças sociais atuantes no ambiente capazes de conformar 

contextos legíveis (família, atividades individuais ou coletivas, divisão de trabalho)? Há 

uma ordem dominante entre esses fatores? 

Há alguns elementos mais frequentemente presentes nos arranjos espaciais: as 

casas-sede e os pátios frontais e traseiros. Estes são elementos polarizadores: a casa repele 

os demais anexos para outras faces dos pátios, enquanto o pátio busca aglutinar o máximo 

de anexos em sua volta. Pode-se inferir que essa situação de isolamento da casa-sede 

visava mostrar a posição de superioridade dos proprietários e dar-lhes maior privacidade. 

 A presença dos pátios úteis frontal e posteriormente à casa, garante a vigilância 

dos serviços em tempo integral ao proprietário. Nota-se que, antigamente, as senzalas 

ficavam bem próximas à casa-sede, geralmente ocupando uma direção perpendicular a 

ela, assim como os paióis. Infere-se que ambos os bens de produção (mão de obra escrava 

e produto) devessem também ficar sob uma vigilância facilitada. As senzalas 

transformaram-se muito frequentemente em depósitos, casas de agregados ou paióis, 

mantendo sua antiga posição. Assim, no tocante aos arranjos dos conjuntos, não há 

tipologias muito destacadas, a não ser a presença ordenadora do pátio, que busca dar uma 

dominância física e visual à casa-sede, mantendo controle sobre as atividades fabris. Mas 

nota-se também que as dependências dos serviçais, principalmente na época estudada, 

não se distanciavam muito da casa-sede.  Com alguns gritos todos se faziam escutar.   
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É interessante o arranjo encontrado na Fazenda São Vicente, onde a senzala une-

se à cozinha de doces e esta é colada à casa-sede antiga. À frente da casa, mas também a 

pouca distância dela, ficam engenho, moinhos, paióis e depósitos. É também possível que 

a ordenação se fizesse segundo a tecnologia de cada época. Em torno do pátio as 

construções dispõem-se sem muita ordenação, parecendo que a localização de cada uma, 

era um tanto aleatória, talvez escolhida de acordo com o andamento dos serviços ao longo 

das várias épocas nas quais alguma atividade produtiva dominou.  

O aspecto funcional não parece, porém, definir as soluções quanto à implantação 

dos diversos anexos. Os fluxos formam-se em função das lidas diárias, das tarefas fabris 

e domésticas, às vezes contrariando a racionalidade lógica. Pode-se justificar essa 

ilogicidade em função do crescimento paulatino e incessante dos conjuntos rurais ao 

longo do tempo, superpondo novos trajetos sobre outros já consolidados, nunca ficando 

estático. 

Conclui-se que os condicionantes ambientais, culturais, sociais, funcionais e 

temporais são capazes de conformar tipologias a nível macro, sem que se identifiquem 

padrões muito rigorosos. Assim, é significativa a identificação de somente dois tipos 

gerais de arranjos: em quadra e em correnteza. Estes mereceriam maiores estudos e 

metodologia que individualizasse a temporalidade e cronologia dos conjuntos rurais.  

 

Sobre a identificação de tipologias formais e construtivas na casa-sede: 

Em relação às casas-sede, tipologias arquitetônicas são mais claramente 

evidenciadas e podem ser respondidas pelas questões formuladas no princípio desta 

explanação.  

 Quais são as características arquitetônicas mais comuns das casas-sede 

(em termos de partido, agenciamento de planta, implantação de cada edifício no terreno, 

posição do conjunto no terreno, sistemas e materiais construtivos)? 

 A repetição de configurações confirma-se de maneira significativa, a ponto 

de se poderem estabelecer tipologias construtivas para o prédio da casa-sede? 

 Essas características configuram tipologias de plantas e de fachadas? 
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As características arquitetônicas mais comuns das casas-sede em termos de 

partido, agenciamento de planta, implantação no terreno, sistemas e materiais 

construtivos ficam claras nas análises dos esquemas de plantas e fachadas. 

Implantação: as implantações preferenciais são aquelas cujas sedes apresentam 

um pavimento sobre baldrame, ou seja, as fazendas com fachada frontal escalonada com 

porão parcial útil somente em um dos lados dominam sobre as de fachada frontal 

elevadas, com um ou dois pavimentos. Em seguida, ficam as fazendas implantadas em 

terreno plano (de um, um e meio pavimento ou dois e, finalmente, as de fachadas 

posteriores elevadas). Pode-se considerar que a implantação em aclive é a mais comum, 

seguida da implantação em platô reto e pela fachada frontal escalonada, que se volta para 

a inclinação do terreno, amoldando-se a ele, tendo um pavimento em um dos lados e dois 

no outro. A menos utilizada é a implantação em declive.  

Esse resultado concorda com pesquisadores anteriores que obtiveram resultados 

semelhantes, tais como Menezes (1981) e Mello (1985), quando relatam que a maioria 

das fazendas mineiras é assentada em encostas suaves, apresentando as fachadas voltadas 

para os declives, permitindo o surgimento de um porão ou meio porão inferiormente e o 

pavimento superior fica ligeiramente elevado do solo.  

Partido e planta: na maioria das edificações-sede verifica-se uma tendência a 

adotar a forma quadrada, retangular ou em ‘L’, principalmente o ‘L invertido’. O 

resultado da análise da forma da planta conforma-se aos pareceres de Mello (1985): um 

núcleo original de organização compacta aproximadamente quadrado vai sendo ampliado 

até atingir a forma de ‘L’. Este núcleo inicial teria procedência lusitana e foi transportado 

para o Brasil e adaptado em cada região. As plantas com puxados são muito mais comuns 

que as plantas de volumes geométricos puros sem anexos. Os puxados são encontrados 

em todas as posições em relação ao bloco principal: frontais, posteriores e laterais, à 

direita ou à esquerda. Na fachada frontal dominam os aderentes, enquanto na posterior 

dominam os salientes, sendo raras as posições contrárias (puxados salientes na fachada 

frontal e puxados aderentes nas fachadas posteriores). Os puxados laterais são os menos 

comuns, indicando que dominam as varandas frontais corridas (ou aderentes).  Dentre os 

puxados dominam os elevados, seja sobre pavimento ou baldrame. 

Agenciamento interno (trama, modulação, número e tipos de cômodos e 

circulações): a trama é realmente um balizador para analisar a questão tipológica. Ela 

aparece claramente marcada nos esquemas de plantas e tem uma variação que pode ser 



313 

considerada relativamente pequena. Pode-se concluir que existe, na maioria, um núcleo 

primordial com trama de 3x3, composto pela seção de sala ladeada por dois quartos, uma 

seção intermediária composta por três quartos e uma última com copa ladeada por dois 

quartos. Porém, a esta estrutura básica é comumente acrescida uma seção frontal de 

varanda ladeada por um ou dois cômodos anexos. A pesquisa de campo detectou que esta 

complementação do programa da casa pode acontecer anos depois de sua construção 

inicial, como nas fazendas do Urubu e Engenho Velho, onde os atuais proprietários ainda 

se lembram das obras de acréscimo de varanda quando crianças. 

Assim, a modulação mais comum do bloco frontal é a 3x4 (9), seguida pela 3x3 

(6). A quarta seção frontal pode ser varanda corrida, mais estreita ou é varanda entalada 

ou semientalada, tendo esta última, largura mais ampla. Desconsiderando a presença da 

seção da varanda, todas elas têm trama 3x3 e partido em ‘L’ ou ‘L invertido’. 

Verifica-se um segundo tipo de planta, também muito comum, que é a retangular 

alongada com somente duas seções intercomunicantes transversais (desconsiderando a 

seção da varanda). Deste tipo, temos as fazendas São Sebastião, Saco, Minhocas, Braga, 

Salgada e Porteiras. A mescla dos dois tipos também comparece nas fazendas Santo 

Antônio, Viana e Macuco.   

Portanto, verifica-se que esta planta quase quadrada com trama de 3x3, com ou 

sem varanda, pode ser considerada uma tipologia básica à qual se podem anexar puxados 

aderentes frontais de varandas, das mais variadas dimensões, assim como puxados 

posteriores ou salientes.  

A conclusão a que se chega é que entre as fazendas estudadas existem, realmente, 

duas tipologias básicas de plantas: 

1 - Tipo 1: plantas com trama 3xY (onde Y é um número acima de 2, inclusive) 

nas quais a circulação principal se faz longitudinal e centralmente, embora haja outras 

intercomunicações menores, as quais se fechadas não fariam falta;  

2 - Tipo 2: plantas Yx2 (onde Y é um número maior que três) nas quais a 

circulação é direta tanto no sentido longitudinal quanto transversal. 

É possível ainda mesclar as duas, o que acontece em sedes de grandes dimensões 

e de maior complexidade.  
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A forma de circulação interna principal (sala-copa) se faz por meio de corredor de 

circulação principal, tendo ao centro uma alcova geminada a esta peça. Assim, a 

circulação se faz centralmente à casa, embora com intercomunicações menores. A forma 

de circulação principal externa é a ligação direta da varanda com a sala de receber.  

Segundo o Professor Ivo Porto40, a bibliografia, principalmente dada pelos 

viajantes do século XIX, parece contrariar essa colocação: não existiriam corredores nas 

casas rurais dos séculos XVIII e XIX.  No entanto, os exemplares pesquisados apontam 

um resultado contrário a essa colocação.  

Quanto ao número de cômodos totais, a média varia de 13 a 17 cômodos, 

independentemente do número de pavimentos. A média de cômodos no pavimento 

inferior ou primeiro é de 03 a 05, enquanto no superior é de 13.  

Treze exemplares são de um só pavimento, enquanto 09 exemplares de 02 e 06 

têm um e meio pavimento utilizável. Considerando-se as casas-sede de um só pavimento, 

a média total de cômodos mantém-se em número de 15; a maioria, com puxado saliente 

traseiro. As fazendas têm uma média de 04 cômodos com função social, 03 cômodos de 

serviços (10 sedes) e 07 dormitórios, dos quais pelo menos um é alcova.   

As capelas ou oratórios não são elementos sempre presentes.41 Quanto a esse 

tópico, as análises mostram uma situação teoricamente diferente da colocada por outros 

pesquisadores. Os cômodos normalmente utilizados na arquitetura bandeirista como 

capela ou quarto de hóspedes parecem ter sido, na microrregião de Belo Horizonte, 

escritórios de pagamento dos camaradas ou cômodos de arreios. Os cruzeiros de madeira 

cravados em base de pedras parecem elementos comuns, embora tenham, em grande 

quantidade, se deteriorado ao relento.  

Estética das elevações: mesmo as fachadas frontais são dominantemente 

assimétricas (cerca de dois terços), assim como as fachadas posteriores que são 

desequilibradas pelos puxados. Em relação à presença de varandas na fachada frontal, 

dominam as varandas parciais (22), sejam corridas, entaladas ou semientaladas. 

Resultado surpreendente é que as fazendas desta região, de acordo com a amostra 

utilizada, não apresentam dominantemente varandas corridas inteiras. Na pesquisa, 

somente duas se enquadram neste tipo que domina o imaginário da arquitetura rural. As 

                                                                 
40 Observação oralmente realizada na banca de defesa de dissertação na data 24/10/ 2003. 
41 O Professor Ivo Porto, na mesma ocasião, ressalta que o Cônego Vieira informava em seus relatos sobre 

a imensa quantidade de capelas existentes nas fazendas. 
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varandas corridas alongadas não se mostram tão numerosas, embora estejam impregnadas 

na memória e tradição da população emigrada de Portugal, e que Minas Gerais recebeu 

em profusão (MELLO, 1985). O tipo semientalado aparece muito mais frequentemente, 

mostrando também a grande capacidade de adaptação às necessidades locais, como já nos 

afirmara Mello (1985). Manteve-se a tradição de se ter à frente da casa uma zona social e 

de fiscalização dos pátios e áreas frontais, semelhantemente à tradição portuguesa e 

também paulista, mas com alterações específicas em cada caso. 

A pesquisa mostra que as fazendas de testada maior que a profundidade é, 

aproximadamente, metade da quantidade analisada. Pode-se deduzir que a maioria das 

fazendas da região tivesse grande simplicidade, com poucas atingido dimensões maiores.  

No tocante às fachadas, percebe-se claramente que o tipo em forma de ‘L’, com 

bloco frontal praticamente quadrado e modulação de três seções longitudinais por três ou 

quatro transversais, concorda com a modulação do sistema construtivo que se projeta 

também no esquema de fachada. Esta se apresenta dividida em três panos, tendo varanda 

semientalada, finalizada por um pano cheio de um cômodo, em geral de uso fabril. 

Também é constante o agenciamento interno que produz uma circulação principal interna 

por meio de um corredor que liga a sala frontal à copa aos fundos, geminada a uma alcova. 

A este esquema geral que aparece com frequência, destacam-se as peculiaridades nos 

pequenos detalhes de acabamento, tais como forma de vergas, ritmo parco ou acentuado 

de vãos nos panos de alvenaria, ambientes mais espaçosos ou menores, forros de madeira 

ou esteira, esquadrias toscas ou caprichosas, simples ou mais trabalhadas, ferragens mais 

rústicas ou luxuosas no acabamento, etc. 

Concluindo, nos conjuntos rurais da região a casa-sede é o elemento que domina 

prioritariamente a paisagem. Também, constata-se que as casas-sede mantêm-se isoladas, 

sem acostamento de anexos, mas têm comumente pátio frontal regular e pátio posterior a 

ela. Os pátios são rodeados por anexos e muitas vezes utilizados como espaço fabril. As 

casas se implantam próximas de rios e córregos, tendo as fachadas laterais ou posteriores 

voltadas para esses elementos naturais ou artificialmente criados. A orientação dominante 

é NO/SE com ocupação de terrenos de pouca e média declividade. Os anexos mais 

comuns e mais próximos das casas-sede são currais descobertos, depósitos e casa de 

agregados, seguidos de currais cobertos, engenhos, paióis e moinhos.  

As fazendas pesquisadas são, em sua maioria, pertencentes à segunda metade do 

século XVIII e primeira metade do século XIX, segundo as datações pesquisadas ou 
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inferidas, e estas mostram, efetivamente, uma tendência acentuada de repetir padrões, 

sem contudo ser um modelo rígido e, sim, um padrão referencial. Tal como os gregos 

clássicos, que se serviam dos padrões para construir seus templos, garantindo a qualidade 

final do produto, nossos fazendeiros talvez tenham feito o mesmo. 

É preciso dizer que este trabalho não tem a pretensão de ser conclusivo, 

principalmente porque, durante a sua elaboração, mais dúvidas e incógnitas surgiram, que 

deverão ser ainda elucidadas. A pesquisa de campo sistematiza e atualiza dados - 

utilizando-se da natureza de inventário - o que leva ao maior conhecimento dos processos 

de concepção das casas-sede e arranjos dos conjuntos estudados - o que mostra ser 

imperativa a criação de uma política de conservação e preservação da arquitetura rural 

mineira.  
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GLOSSÁRIO 

 

Aglomerados rurais: organização de formas socioculturais regionais que obedecem a 

programas funcionais e condicionantes espaciais e climáticos, a características 

morfológicas e padrões tipológicos. Conjunto arquitetônico rural composto de 

construções secundárias, paiol, moinhos, elementos, cozinhas, lareiras, procedimentos 

formais; propriedades rurais; organização do espaço exterior.   

Chiqueiro: no Brasil inteiro, a palavra é usada para indicar o curral, onde ficam 

recolhidos os porcos.  Mas em Minas, chiqueiro, além desse sentido comum, tem outro: 

é uma armadilha para pegar peixe.  Ainda é muito usada no interior.  Na beira de um rio 

ou ribeirão, faz-se um cercado, com estacas de madeira fincadas no chão.  Fica aberta 

uma entrada, na qual uma tábua levantada está ligada à isca (milho, por exemplo).  O 

peixe entra pela abertura e, ao comer a isca, desarma a tábua, que cai, deixando-o preso, 

dentro do chiqueiro.   

Curral: curral era sinônimo de fazenda de criação de gado.  E os currais se multiplicaram 

ao longo do São Francisco e, depois, do Rio das Velhas.  

Dolinas: formação geológica típica dos solos cársticos, de forma côncava, geralmente 

com ligações ao sistema de dutos e drenagem do solo, tendo regime de cheias 

intermitente. 

Fábrica: esta palavra tinha dois sentidos: compreendia os bens pertencentes a uma igreja, 

de cuja guarda era o fabriqueiro incumbido, mas também o conjunto dos escravos de uma 

pessoa qualquer.  Vários documentos fazem referência à fábrica, no sentido de conjunto 

de escravos.  As datas minerais eram concedidas de conformidade com a fábrica do 

requerente. A fábrica é vestida e sustentada com panos e mantimentos comprados a ouro.  

Fazendas: são espécies de instâncias industriais da arquitetura colonial, cuja finalidade 

ou o uso preponderam sob os valores estéticos, facilitando o surgimento de conformações 

distinguíveis. Fazenda, estabelecimento rural destinado à pecuária ou à agricultura.   

Galbo Mineiro: a mudança de inclinação fica a dois terços da cumeeira.   

Galbo Paulista: a mudança de inclinação fica a um terço da cumeeira.   
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Monjolo: máquina para transformar o milho em fubá, por meio de um grande pilão de 

madeira, cuja mão está encaixada na extremidade de uma alavanca com vinte e cinco a 

trinta pés de comprimento, repousando sobre uma barra transversal aos cinco oitavos do 

seu comprimento, em redor do qual oscila.  A extremidade do braço mais curto desta 

alavanca está escavada, de modo a sustentar o peso da água, suficiente para levantar a 

outra extremidade, a qual está presa ao pilão.  O peso da água faz com que a colher desça 

e se esvazie ao chegar a certo ponto.  Ao encher e descarregar, alternadamente, esta 

cavidade provoca a elevação e a queda da mão do pilão, o que se verifica quatro vezes 

por minuto.  

Paiol: em Minas, é um compartimento separado da casa de residência do fazendeiro 

independente, onde é guardado o milho, depois da colheita. Parece que, no resto do País, 

a palavra era empregada com o mesmo sentido que em Portugal, isto é, casa onde se 

guarda pólvora, compartimento do navio, onde se guardam mantimentos.   

Parede de pau a pique: é um elemento de vedação que não tem função estrutural.  É um 

sistema leve, de pouca espessura, econômico e de rapidez na construção, sendo conhecido 

também como taipa de mão ou taipa de sebe. Compõe uma área de quartos da casa 

principal que, provavelmente, foi construída mais parede.  É usado nas paredes exteriores 

e interiores destes quartos.  Estas paredes de pau a pique consistem em paus roliços 

fixados perpendicularmente entre o baldrame e os frechais por meio de furos.  A estes 

paus, são colocados outros, mais finos, tanto de um lado como do outro, formando a 

estrutura capaz de receber e sustentar o barro que vai encher os vazios da armação.  Ela é 

revestida por argamassa de barro e recebeu reboco de cal. Compõem também esta parede, 

esteios de madeiras pintados em azul.   

Puxado: compartimento que integra o corpo da edificação e que se tornou comum nas 

construções, a partir do século XVIII.  A denominação ''puxado'' não se aplica apenas a 

acréscimos posteriores à construção original, mas também aos volumes que são 

construídos como extensões do corpo principal da casa.   

Quitungo: cômodo para o fabrico de mandioca. 

Rancho e pouso: consiste num longo telheiro coberto, tendo à frente, às vezes, uma 

varanda de postes de madeira, ou pilastras de tijolos; outras vezes, tem as paredes 

exteriores e ainda compartimentos interiores de adobes de taipa, ou barro e trançado de 

galhos.  Neles, os tropeiros descarregavam os animais que vagueiam livremente pelo 
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pasto, enquanto os patrões fazem uma fogueira, penduram a chaleira à maneira cigana, 

em um tripé de madeira e estendem, no chão, como camas, o couro que protege as cargas. 

Os pousos eram criados por particulares e os ranchos pelo governo para dar abrigo as 

viajantes e suas tropas. 

Sargento-mor: oficial, tanto da tropa paga, como das tropas auxiliares, e cuja graduação 

vinha logo abaixo do Tenente-coronel.   

Senzala: era o conjunto das casas destinadas à residência dos escravos.  

Sesmaria: enormes extensões de terras concedidas a indivíduos segundo sua 

possibilidade de aproveitá-las. Para obter sesmaria, a condição exigida era o interessado 

possuir escravos. Os governadores mineiros, de 1710 a 1832, concederam o número de 

6.742 sesmarias.   

Sertão: o nome sertão ou deserto não designa uma divisão política do território nem 

indica seção de espécie alguma; é uma espécie de divisão vaga e convencional, 

determinada pela natureza particular do território e, principalmente, pela escassez de 

população.  

Silo: nos estabelecimentos agrícolas, construção impermeável para conservar cereais ou 

forragem verde. Depósito para o armazenamento de cereais, em geral dotado de 

aparelhamento para carga e descarga.   

Tipologia: tipos assemelhados tanto em termos de esquema de ordenação e articulação 

dos espaços em planta, tipos de semelhanças de volumes de partidos, fachadas cujos 

elementos de varanda, modenatura, acessos se configurem similarmente a ponto de 

conformarem tipos. Da mesma maneira, a implantação dos vários prédios-tipo ou espaços 

no terreno, assim como sua relação funcional, quando criarem semelhanças identificáveis 

serão consideradas tipologias. 
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APÊNDICE A 

 

FAZENDA DO LEITÃO 

 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

Figura 1 - FAZENDA DO LEITÃO - BELO HORIZONTE/MG  
(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

1- Identificação: 

 1.1 Designação: Fazenda do Leitão, conhecida como Fazenda Velha, atual sede do 

Museu Histórico Abílio Barreto. 

1.2 Localização: Belo Horizonte 

1.3 Propriedade/Contatos: Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Figura 2 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. 1980) 

 

 

 

 



331 

2– Histórico:  

A casa-sede da antiga Fazenda do Leitão, conhecida como Fazenda Velha, em Belo 

Horizonte, atualmente sedia o Museu Histórico Abílio Barreto, inaugurado em 18 de 

fevereiro de 1943, durante o governo JK. Essa denominação foi-lhe atribuída em 1967, 

em homenagem ao seu idealizador e primeiro diretor, o historiador Abílio Barreto. A 

Fazenda do Leitão foi construída, provavelmente, em 1883, para sediar a propriedade do 

Sr. Cândido Lúcio da Silveira. (TASSINI. s.d.). É um prédio de dois pavimentos, 

tipicamente rural, construído com técnica de pau a pique, embutida na estrutura autônoma 

de madeira. É o único exemplar remanescente das edificações do antigo Arraial do Curral 

Del Rei, povoado demolido para a construção da Capital do Estado.  

Era considerada a melhor fazenda do arraial, com engenhos de pilão, cana e farinha de 

mandioca.  Fornecia café, rapadura, açúcar e mandioca para Sabará, além de possuir dois 

lotes de burros que levavam madeira para escorar a Mina do Morro Velho.  Ao ser 

desapropriada pela Comissão Construtora da Nova Capital, em 1894, a família de 

Cândido da Silveira transferiu-se para a Fazenda do Retiro, no atual bairro Cidade Nova. 

Em 27 de outubro de 1896, o presidente Crispim Jacques Bias Fortes transformou a 

fazenda em um campo para viveiro de plantas e sementes, sob a administração de Eliseu 

Jardim. Com a criação de colônias suburbanas, a antiga Fazenda tornou-se sede da 

Colônia Afonso Pena. Mais tarde, suas terras passaram ao Governo Federal e, de viveiro, 

transformou-se em enfermaria do Posto Zootécnico Federal. Em 26 de setembro de 1938, 

parte da fazenda foi doada e parte adquirida pela Prefeitura. Nesta ocasião, o prefeito José 

Oswaldo de Araújo pretendia instalar no local um museu, por ser sua sede um marco 

significativo na história da Capital. No entanto, seus terrenos foram desapropriados duas 

vezes, em ocasiões diferentes, retalhando o cinturão verde que ainda existia em seu 

entorno. A primeira divisão deu-se por volta de 1944, para a abertura das ruas Bernardo 

Mascarenhas e Josafá Belo, que marcavam a criação do Bairro Cidade Jardim. A segunda, 

em 1961, com a doação de 50% do terreno restante à Igreja Santo Inácio de Loyola por 

parte do então prefeito Amintas de Barros. Desde 1935, segundo Abílio Barreto, já existia 

a preocupação do poder municipal de reunir em um só local as peças de valor histórico 

de Belo Horizonte.42 Barreto foi convidado a organizar o Arquivo Municipal, lá 

encontrando peças dignas de figurar no museu, conseguindo reunir um acervo 

considerável, justificando o Decreto n 91, de 20 de maio de 1941, assinado pelo prefeito 

                                                                 
42 BARRETO, Abílio. Resumo Histórico de Belo Horizonte, 1950. 
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Juscelino Kubitschek, criando a Seção de História da cidade, anexa ao Arquivo 

Municipal. Surgiu a ideia de se transferir a seção de História do Arquivo para aquele 

prédio, único subsistente em sua forma original do antigo Curral del Rei. Porém, o edifício 

ameaçava ruir, colocando em risco a segurança do monumento e de seus usuários. O 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN, providenciou sua 

restauração, concluída no início de 1943.  

Na estrutura, esteios e madres estavam em bom estado, mas dos vinte e seis esteios 

existentes na fundação apenas cinco estavam em bom estado. Os demais estavam 

comprometidos ou desapareceram, atacados por fungos e insetos xilófagos. Na estrutura 

de madeira o ataque das térmitas havia se dado apenas superficialmente nas partes 

brancas. Baldrames, frechais e barrotes foram substituídos em vários trechos, devido ao 

alto grau de deterioração em que se encontravam. O grau de infestação por térmitas das 

vedações do prédio atingia até a estrutura das paredes de pau a pique. Os rebocos de cal 

e areia estavam chochos e trincados. 

 

 
Figura 3 - VISTA PANORÂMICA DO CASARÃO DO MHAB EM 1945  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
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Figuras 4 e 5 - PLANTAS NO NÍVEL DOS BALDRAMES E DO NÍVEL DAS MADRES, 

MOSTRANDO AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

 
Figuras 6 e 7 - PLANTA DO NÍVEL DOS BARROTES MAPEANDO PEÇAS SUBSTITUÍDAS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figuras 8 e 9 - PLANTA DE PISO MAPEANDO PEÇAS SUBSTITUÍDAS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

 
Figuras 10 e 11 - PLANTA MAPEANDO VEDAÇÕES EM TIJOLOS COMUNS 

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 12 - VISTA DO BALDRAME E PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA DETERIORADOS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

 
Figura 13 - RETIRADA DO MADEIRAMENTO APODRECIDO PARA POSTERIOR 

RECOMPOSIÇÃO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 14 - MADEIRAMENTO SUBSTITUÍDO E REFORÇADO EM CHAPA METÁLICA NO 

EMBASAMENTO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

As reformas de 1947 interviram no agenciamento interno, transformando o ''puxado'' em 

parte integrante da casa com o aprimoramento de seu acabamento (interno e externo). O 

piso do ''puxado'' foi alteado, construindo-se um porão. Folhas de guilhotina foram 

introduzidas em todas as esquadrias e as folhas cegas anteriormente fixadas no lado 

externo e transferidas para o lado interno, abrindo-se para o interior. Introduziu-se uma 

escada ligando o primeiro piso ao segundo, utilizando-se peças com dimensões 

comerciais fora dos padrões da época da construção, como forma de diferenciar essa 

intervenção.  

 
Figura 15 - DETALHE DE PEITORIL DE ESCADA INTERNA INTRODUZIDA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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As paredes foram reconstruídas com tijolos comuns em todo o primeiro pavimento (com 

exceção de um módulo) e no perímetro de todo o segundo pavimento. Mezanelos foram 

colocados nos pisos do vão central do primeiro pavimento. Foram abertos e instalados 

novos vãos e outros deslocados. Na cobertura foram introduzidas terças e substituídos 

caibros e ripas originais por peças comerciais. Essa intervenção foi dirigida pelo arquiteto 

Sylvio de Vasconcelos. 

 
Figura 16 - FACHADA LATERAL ESQUERDA RECEBENDO NOVO CHAPISCO E JANELAS DO 

TIPO GUILHOTINA 

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

 
Figura 17- INTRODUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Em 29 de março de 1951, o prédio foi tombado pelo IPHAN. Durante 1972, novamente 

o prédio do museu estava ameaçado de ruir, principalmente o telhado, sendo impossível 

o aproveitamento do madeiramento e telhas. Iniciou-se uma completa reforma que 

começou no telhado e terminou com a troca parcial do assoalho. As telhas foram trocadas 

por uma remessa especial, que recebeu pintura de óleo queimado para apresentar aspecto 

envelhecido. A porta principal foi substituída por uma nova de mesma madeira e estilo, 

sendo usados pregos, dobradiças e fechaduras originais. Na ocasião, também foi 

construído um anexo ao prédio, para abrigar um carro de boi, uma antiga carroça e o 

bonde. Foi também elevado um muro circundando o museu e reformado o galpão que 

abrigava a ''Mariquinha'' - locomotiva que ajudou a construir a Capital mineira.  Houve 

demolição de anexos na fachada lateral esquerda.   

 

 
Figura 18 - VISTA DO BONDE  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 19 - VISTA DO BONDE EM PRIMEIRO PLANO E AO FUNDO GALPÃO ANEXO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

Em 1997, estando o imóvel novamente necessitando obras de conservação, tiveram início 

trabalhos de recuperação do prédio pela Prefeitura, com projetos aprovados pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Entre os serviços realizados, 

estava a troca da instalação elétrica, das esteiras dos tetos, assoalhos, parte do 

entelhamento, parte das madeiras das portas, alguns esteios, a substituição do fechamento 

frontal e dos fundos em esquadria de peças losangulares de madeira por painéis de vidro 

blindex, além de trabalhos de pintura. Este projeto teve autoria dos arquitetos Gaston 

Oporto e Artur Risi Aguiar. Foi também prevista a construção de um prédio anexo para 

abrigar a parte administrativa do museu, com 1.690 m2, um palco ao ar livre, além da 

reforma museológica para atualização e melhor reestruturação do acervo do museu. 

Foram demolidos dois barracões de madeira no terreno, que abrigavam a maquete do 

Curral del Rei e o altar da antiga Matriz da Boa Viagem e onde se restauravam quadros. 

O bonde e a locomotiva ganharam coberturas mais leves.  Ambas as intervenções foram 

executadas com a parceria da Prefeitura de BH e recursos das Leis de Incentivo Federal 

e Estadual, por meio da Associação de Amigos do Museu Abílio Barreto, inaugurando 

uma nova fase administrativa na instituição. 

Hoje, a instituição reúne mais de sete mil peças entre objetos de época, fotografias e 

esculturas. O núcleo inicial do museu, organizado a partir do acervo da Seção de História 

do Arquivo Geral de Belo Horizonte, tinha aproximadamente 4 mil peças. O acervo é 

constituído por pinturas, como a paisagem do arraial de Belo Horizonte, a cidade de Ouro 
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Preto, a do Largo da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. É constituído também por 

pinacoteca variada, esculturas de arte sacra, maquinário, objetos decorativos, fotografias 

e documentos antigos, troncos, grilhetas e correntes usadas por escravos, e cartografia. O 

acervo reúne fotos desde a época do arraial do Curral del Rei, em 1894, até os dias de 

hoje. Entre negativos e fotografias são cerca de 6 mil registros. A peça principal do acervo 

é a foto ''Panorama de Belo Horizonte'', de 1908. Outro destaque da coleção são os 

registros originais do gabinete fotográfico da Comissão Construtora da Capital.  Entre os 

documentos mais antigos desta coleção está a carta de Sesmaria de 1711, passada a João 

Leite da Silva Ortiz. O mobiliário autêntico da época da mudança da Capital foi quase 

todo doado pelo Departamento de Correios e Telégrafos ou transferido da Prefeitura. A 

locomotiva ''Mariquinha'' foi a sétima a trafegar em Belo Horizonte e o bonde foi um dos 

últimos a trafegar na cidade. As maquetes do arraial são um dos principais pontos de 

interesse dos visitantes. A biblioteca provê pesquisas históricas específicas sobre a 

constituição da cidade sobre o arraial antes existente.   O casarão é uma das principais 

peças integrantes do acervo do museu, por ser um autêntico exemplar da arquitetura rural 

mineira.  Do conjunto de benfeitorias da fazenda nada restou, além do prédio da casa-

sede. 

Em 1856, a Fazenda do Leitão foi registrada por Antônio da Silva Porto, sob o número 

45, na freguesia do Curral de El Rey: tinha "terras de cultura e campos que haverá sessenta 

e cinco alqueires cujas terras dividem com terras de João da Costa Torres, Capitão 

Francisco Antônio Vaz de Mello, com terras da Fazenda do Calafate e com terras dos 

sócios do Capam Grande, que faz divisa na lagoa sua e terras da olaria", mostrando que, 

nesta data, ainda não pertencia à família de Cândido Lúcio da Silveira. (APM. 1856).   

No senso dos Engenhos de moer cana, informado pelo Juiz de Paz João Rodrigues 

Ferreira, não há citação dos nomes das fazendas, apenas dos proprietários, não se tendo 

achado correspondência entre os proprietários até então identificados. (APM. 1836). 

MELLO considera essa fazenda como sendo uma "versão da casa rural do Minho, 

usualmente feita em pedra, destacando-se aí a influência portuguesa", em função do 

“avarandado linearmente disposto na fachada". (MELLO. 1985).  

 

3 - Descrição / entorno:  situado no quarteirão compreendido entre as ruas Bernardo 

Mascarenhas, Renato César, Josafá Belo e a Avenida Prudente de Morais, em Belo 
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Horizonte, o casarão do Museu Histórico Abílio Barreto é o único prédio remanescente 

do antigo arraial do Curral del Rei.  O entorno encontra-se totalmente urbanizado, e já 

bastante verticalizado.  Apesar de os terrenos do entorno terem grandes dimensões, o 

edifício da antiga fazenda teve sua visibilidade reduzida, principalmente com a 

construção da Igreja de Santo Inácio de Loyola em terrenos adjacentes e o prédio da antiga 

Faculdade de Odontologia da UFMG. 

 

 
Figura 20 - VISTA DO BAIRRO DE LOURDES E CIDADE JARDIM.  

AO CENTRO A SEDE DA FAZENDA DO LEITÃO  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
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Figura 21 - HIPOTESE DE PAISAGEM ORIGINAL DO ENTORNO DA CASA-SEDE  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB)  

 

 

 

Figura 22 - VISTA DA PAISAGEM ATUAL DO MHAB INSERIDO EM ÁREA COMPLETAMENTE 

URBANIZADA  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

4 Análise arquitetônica da casa-sede:   

4.1 Implantação:  implanta-se em terreno praticamente plano, cuja declividade inicia-se a 

partir do patamar onde situam-se os acréscimos do puxado, em direção ao leito canalizado 

do Córrego do Leitão, hoje leito da Avenida Prudente de Morais. 
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4.2 Partido/volumetria: o prédio do museu é assobradado com varandão corrido ao longo 

da fachada.  Tem puxado em "L", também em dois pavimentos.  O puxado foi anexado 

ao corpo da casa em reforma de 1947 

 

 
Figura 23 - VISTA SUPERIOR EM PERSPECTIVA A PARTIR DA FACHADA LATERAL 

ESQUERDA SENDO POSSÍVEL NOTAR AS CARACTERISTICAS GERAIS DO PARTIDO  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

4.3 Planta: a do segundo pavimento tem forma quadrada, constituída por uma malha 

formada pelo cruzamento de três seções longitudinais por três transversais.  Tem faixa de 

varanda corrida fronteira.  Parecem ser duas as fases da construção do prédio.  Segundo 

referências históricas e vestígios construtivos, o prédio original teria sido construído sem 

o puxado, isto é, era um retângulo quase quadrado.  Numa segunda fase, provavelmente, 

na década de 1920, teria sido construído o puxado, para receber a cozinha, com o 

consequente aumento da casa e dotando-a de sua volumetria atual. Os cômodos 

distribuem-se em torno da sala central, esta duplicada por outra atrás, com corredor de 

permeio, facilitando o trânsito autônomo entre as peças.  O pavimento inferior teve sua 

seção central aberta, ficando ladeada pelas duas laterais, com delimitação de cômodos.  
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Figura 24 - PLANTA COM OS ACRÉSCIMOS E DEMOLIÇÕES AO LONGO DOS ANOS 

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
 

Figura 25 - PLANTA DOS PAVIMENTOS – PAVIMENTO TÉRREO  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
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Figura 26 - PLANTA DOS PAVIMENTOS – PAVIMENTO SUPERIOR 

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

4.4 Sistema construtivo: o embasamento é de pedras, tendo caixa estrutural autônoma de 

madeira e vedações em pau a pique. 

 

 
Figura 27 - VISTA DO EMBASAMENTO DE PEDRAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA 

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

1 

2 

3 

1 2 3 
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4.5 Fachadas:  

Fachada frontal: tem dois pavimentos no bloco principal, e varanda corrida ao longo do 

segundo pavimento, gerando espaço coberto no térreo.  A escada é contígua à varanda.  

As envasaduras são semelhantes, mas têm proporções diferenciadas.  Assim como as 

demais fachadas, é despojada, apresentando equilíbrio entre cheios (vedações) e vazios 

(janelas) e também ritmo na sua organização estrutural.  

 

Figura 28 - PERSPECTIVA DA CASA-SEDE.  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

 

Figura 29 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 30 - VISTA DA FACHADA FRONTAL E PARTE DA FACHADA LATERAL DIREITA EM 

1935, AINDA COM OS ANEXOS QUE SERIAM POSTERIORMENTE DEMOLIDOS  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

 

 
Figura 31 - FACHADA FRONTAL  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 32 - FACHADA FRONTAL EM 1947  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 
Figura 33 - FACHADA FRONTAL EM 1985 

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
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Figura 34 - VISTA PARCIAL DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA ATUALMENTE 

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

Fachada lateral esquerda: é constituída pelo plano avançado do módulo principal e um 

afastado do puxado de serviços, todos em dois pavimentos.  O bloco frontal é finalizado 

com a seção transversal da varanda e iniciado pelo prolongamento fechado da varanda 

dos fundos, mais baixo.  Tem modenatura de 3 x 2, com uma janela em cada pano 

superior. 

 
Figura 35 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA: EM PRIMEIRO PLANO O BLOCO 

PRINCIPAL FINALIZADO PELA VARANDA DA FACHADA FRONTAL.  

AO FUNDO O PUXADO DE SERVIÇOS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 36 - FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA NA DÉCADA DE 1950 

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

 

 
Figura 37 - VISTA DO PUXADO DE SERVIÇOS NA FACHADA LATERAL ESQUERDA APÓS AS 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

Fachada lateral direita: é constituída por um plano único alongado, de dois pavimentos, 

constituído pela escada e varanda, pelos panos de parede do bloco frontal e complemento 

do puxado de serviços. As envasaduras são semelhantes, mas têm proporções 

diferenciadas. 
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Figura 38 - FACHADA LATERAL DIREITA NA DÉCADA DE 1940  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

Fachada posterior: tem dois pavimentos no bloco principal e puxado de serviços 

constituído por um plano avançado em relação ao módulo principal.  As envasaduras são 

semelhantes, mas têm proporções diferenciadas.  Assim como as demais é despojada, 

apresentando ritmo na sua organização estrutural.  Destacam-se três painéis de vidro no 

lugar das antigas grades. 

 

 

 

Figura 39 - FACHADA POSTERIOR 
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Figura 40 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR COM NOVA COBERTURA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 

 

 

4.6 Cobertura:  mantém-se a estrutura em quatro águas no módulo frontal, embora tenha 

sido muito alterada nas reformas, com o acréscimo de puxado em três águas. Nesta 

reforma, os espigões e cumeeira originais foram reaproveitados depois de limpos e 

imunizados. Os caibros e ripas foram substituídos, pois estavam empenados, devido às 

suas dimensões incompatíveis com os vãos a vencer.  As telhas coloniais foram 

substituídas por novas de mesmo modelo.  Os beirais em cachorrada trabalhada, com 

acabamento em peito de pomba e arremate com guarda-pó (frente e laterais), foram 

mantidos. 
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Figura 41 - DIAGRAMA DE COBERTURA MOSTRANDO O CORPO PRINCIPAL RETANGULAR 

E O PUXADO DE SERVIÇOS  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 
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Figura 42 - PLANTA COBERTURA MAPEANDO PEÇAS SUBSTITUÍDAS EM REFORMA  

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: 

Pisos: manteve-se o tabuado corrido, exceto na área central do pavimento térreo, onde se 

utilizaram mezanelos.  

Esquadrias: as janelas têm folhas do tipo calha com guilhotinas externas.  

 
Figura 43 - VISTA INTERNA DE UM DOS CÔMODOS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 

(Fonte: IEPHA/MG. 1984) 
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Figura 44 - VISTA INTERNA DA VARANDA COM O MODELO DAS JANELAS EXISTENTES 

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

 

 
Figura 45 - DETALHE DE FORRO EM ESTEIRA  

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

 

Forros: são de esteira em quase todos os cômodos. 

Varanda: tem base da escada em pedras e guarda-corpo de réguas recortadas. 
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Figura 46 - VISTA DA ESCADA DE ACESSO À VARANDA COM EMBASAMENTO DE PEDRAS  

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

 
Figura 47 - VISTA DA ESCADA DE ACESSO À VARANDA  

(Fonte: IEPHA/MG 1984) 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual: 

Em 1943 o monumento sofreu uma restauração visando à implantação do museu e são 

dessa época as principais alterações existentes. As janelas estavam necessitando de 

recuperação das partes atacadas por térmitas e umidade (peitoris, ombreiras), em 1947, 

mas não eram homogêneas, e foram substituídas por folhas em calhas e guilhotinas. 
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5- Anexos: o agenciamento externo foi alterado ao longo das várias intervenções, 

iniciando-se pela retalhação dos terrenos imediatos.  Hoje os remanescentes da fazenda e 

os anexos posteriormente construídos ocupam pouco mais de um terço de uma quadra. 

Construíram-se, ao longo das várias reformas de adaptação, alguns anexos ao prédio 

antigo.  

Galpão: para proteção de uma das locomotivas utilizadas na construção da nova Capital, 

a chamada ''Mariquinha'‘.  Este galpão foi construído inicialmente com três módulos na 

década de 1940 e foi posteriormente reduzido, devido a sua proximidade com a casa, já 

que a sufocava, sendo responsável por parte de sua deterioração ao lançar águas pluviais 

de sua cobertura sobre as paredes e peças estruturais da casa-sede.  Era de alvenaria de 

tijolos revestidos, tendo tesouras convencionais em asnas francesas e telhas do tipo capa 

e canal.  Quanto ao seu aspecto plástico, era extremamente simples, sem nenhuma 

integração com a casa.  No entanto, foi demolido para dar lugar a espaços livres e jardins.   

Coberta: para proteção do carro de boi, de uma antiga carroça e do bonde, foi construída 

em 1972, mas recentemente demolida, para dar lugar a espaços livres e jardins. 

Barracões: foram demolidos dois barracões de madeira no terreno, um que abrigava a 

maquete do Curral del Rei e o altar da antiga Matriz da Boa Viagem e o outro de 

restauração de quadros.  

Coberta nova: o bonde e a locomotiva ganharam cobertura mais leve, com pilares esguios 

de concreto armado e cobertura curva metálica.  

Palco, vestiário e almoxarifado: um palco ligeiramente elevado do solo tem, em seus 

subterrâneos, área de vestiários e almoxarifado. Tem guarda-corpo metálico, não se 

ressaltando no conjunto das edificações.   

Anexo administrativo: uma edificação completamente contemporânea, nos moldes mais 

modernos, foi recentemente construída, obedecendo a projeto dos arquitetos Álvaro 

Hardy e Marisa Machado Coelho, tendo acesso pela Avenida Prudente de Morais.  O 

anexo abusa dos vidros inseridos em estrutura metálica.   
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Figura 48 - VISTA PARCIAL DA NOVA SEDE DO MHAB  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

 
Figura 49 - VISTA DA NOVA SEDE DO MHAB  

(Fonte: Caderno Comemorativo 60 Anos MHAB) 

 

 

Muro: circundando os terrenos do museu, um muro foi parcialmente construído de pedras, 

embora não siga nenhum dos aparelhos utilizados no período da construção original da 

casa. 
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6 - Riscos Potenciais: por se tratar de bem público, ainda tombado em nível federal, o 

prédio sofre poucos riscos de descaracterização, mas em compensação está sempre a 

mercê da falta de recursos para obras de manutenção. 

 

7 - Conclusão: embora o conjunto tenha sido totalmente perdido, assim como sua 

paisagem original, justifica-se analisar os traços principais da casa-sede, apesar das 

muitas reformas sofridas.  A primeira fase de obras, realizada em 1947, pode ser 

enquadrada na corrente filológica e, por isso mesmo, são capazes de nos instruir bem a 

respeito dos valores originais do prédio em questão.  Farta documentação existe no 

IEPHA a respeito das primeiras reformas empreendidas e o próprio museu e o IPHAN 

têm as demais intervenções bem-detalhadas.  A última adaptação já se enquadra na 

corrente crítico-criativa, deixando claros os valores primordiais do prédio, assim como 

ações de modernização.  Os projetos de restauração e adaptação foram utilizados como 

base para a análise não só histórico-documental, mas também para as análises físicas das 

questões estático-construtivas. 
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APÊNDICE B 

 

FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

Figura 50 - FAZENDA VISTA ALEGRE (ANTIGA FAZENDA TAQUARIL)  

BELO HORIZONTE/MG 

 

 

1  Identificação:   

1.1 Designação: Fazenda Corumim e Fazenda Vista Alegre.  

1.2 Localização: Bairro Taquaril, Belo Horizonte.   

1.3 Propriedade/ Contatos: Fazenda Corumim: herdeiros do Dr. Navantino Alves;  

Fazenda Vista Alegre: Irmãos Newton Paiva Ferreira Filho, Maria Elvira Salles Ferreira 

Prata Neto. 
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Figura 51 - Fonte: LIVRO “Venda Nova Séculos XVIII E XIX, Um Estudo De História Regional.” 

Eduardo França Paiva 

  

Faz Taquaril 
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2 Histórico:   

A antiga Fazenda Taquaril foi o local popularmente conhecido como "a mina do 

Taquaril", que teria sido a primeira a ser explorada pelos ingleses em Minas Gerais, pela 

empresa Taquaril Mining Company, ainda nos tempos do povoado do Curral del Rey.  

Ela abrigou a entrada da antiga mina de ouro do Taquaril, hoje desativada, sendo citada 

por TASSINI no livro Verdades Históricas e Pré-históricas de Belo Horizonte, antes do 

Curral del Rei, como Fazenda do Taquaril:  "foi de uma companhia de Mineração Inglesa, 

de 1865 a 1870.  Situa-se ainda no Navio, além da Vila Novo Horizonte”. (TASSINI. 

1947).   

Em 1856, o Coronel Antônio Vas da Silva e seus irmãos, registrou-se em Sabará, a 

declaração de posse de um terreno denominado Taquaril na Freguesia de Sabará, que 

consta de terras minerais, compradas aos herdeiros do Capitão José Vieira Carneiro, e a 

outros uma porção de terras minerais no mesmo lugar denominado Tavares (?), além de 

algumas datas que requereram ao pé das compradas aos herdeiros do dito Capitão Vieira.  

Informavam ainda que esses terrenos confrontavam com os de Anna da Cruz e com os do 

Capitão Bernardino de (...) e Mello. Mais uma parte de terras de cultura de matas virgens, 

capoeiras, e campos da Fazenda do Tombadouro foram comprados ao Sargento Mor 

Manoel de Freitas Pacheco, assim como umas partes de terras na Casa de Pedra aos 

herdeiros de José da Rocha Lima, e um capão de matas no lugar chamado Fosso (...) que 

divide com Bernardino de (...) e Mello, e um terreno de mineração, que ia da Ponte Grande 

até dividirem com os herdeiros do Capitão Vieira Carneiro por um lado e por outro com 

Antonio Caetano de Azevedo Coutinho e de cultura com herdeiros de Freitas pelo lado 

da Roça Grande com terras do Doutor Silvério Augusto de Araújo Vianna, e Manoel dos 

Santos Vianna. Não se podia calcular bem o número de alqueires dessas terras (APM. 

1856).  Ao que tudo indica, foi nesta área que se desenvolveu depois a mineração da 

empresa Taquaril Mining Company, depois transformada em fazenda. Tassini, em 1947 

descreve a casa: “teve há tempos a sua fachada modificada, desobedecendo ao estilo do 

corpo da sede. É casa de um só pavimento, térreo, sendo de se pôr em relevo os grandes 

pilares que a sustentam, alongados, de curvas de dois lados, dando-nos ideia de forte, 

internamente, no porão’’. (TASSINI, 1947). Ao que parece, a propriedade primitiva foi 

repartida em várias glebas e teve as partes vendidas a diferentes compradores, que lhes 

deram diferentes destinações.  Grande parte dos terrenos foi urbanizada.  Resistiram duas 
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propriedades à urbanização crescente da cidade de Belo Horizonte:  a fazenda Corumim, 

com 50 hectares de extensão, e a propriedade vizinha, a Fazenda Vista Alegre.  O terreno 

onde se situava a boca da mina foi adquirido, há 72 anos, pelo médico pediatra Navantino 

Alves, transformando-a mais tarde na Fazenda Corumim.  Por anos ele manteve uma 

criação de gado leiteiro, de raça holandesa, e o cultivo de hortaliças que vendia para os 

habitantes das imediações e dos bairros próximos e mesmo fregueses do centro da cidade 

que queriam adquirir verduras e legumes frescos.  Dr. Navantino Alves e sua esposa, 

Elvira Salles, assim como a família, passavam ali invariavelmente os fins de semana, num 

clima de vida rural, proporcionado pelo ambiente da propriedade.   

“Aqui não tem poluição e nem barulho, a gente vive num ambiente tipicamente rural, 

tudo isto a 10 quilômetros do centro da cidade’’, informou o pediatra em entrevista à 

Revista "Isto é" Beagá no ano de 1985. Construiu uma ampla casa para servir de sede à 

fazenda e mobiliou-a com móveis antigos. Situa-se em um bosque constituído de árvores 

de grande beleza, como cedro, amoreiras do campo, pinhos e eucaliptos e um pequeno 

pomar. Sua entrada é ornamentada com uma fileira de palmeiras imperiais. A casa, hoje, 

volta-se para a via pública, aberta por meio de parcelamento das áreas vizinhas, mas ainda 

proporciona à paisagem uma aparência rural, ainda que moderna. Tem uma capela 

isolada, construída em tijolos cerâmicos aparentes, situada em terreno um pouco mais 

elevado que a casa principal. Há aproximadamente 15 anos  a atividade principal da 

fazenda passou à criação e abrigo de cavalos de raça, transformando-se num Centro 

Hípico. Foram construídas novas baias e antigas cobertas e currais adaptados para as 

novas atividades, hoje gerenciadas pelos filhos do pediatra, sendo que um deles mantém 

residência fixa no lugar.  

Já a fazenda Vista Alegre, também no bairro Taquaril, a 10 km do centro, propriedade 

dos irmãos Newton Paiva Ferreira Filho e Maria Elvira Salles Ferreira, teve um destino 

diferente, muito além da simples cultura de subsistência.  Fundada em 1944 por Newton 

Paiva Ferreira, a fazenda tinha inicialmente uma produção diversificada, que incluía a 

exploração de avicultura, suinocultura e pecuária extensiva. Mais tarde, porém, com sua 

morte, os herdeiros mudaram a orientação, se dedicando, com sucesso, à pecuária leiteira 

e à avicultura.  Mais recentemente, os Paiva Ferreira optaram pela criação de porcos e 

gado de corte, chegando a propriedade a ser considerada uma ''fazenda modelo'' e uma 

das mais produtivas de Minas.  A Vista Alegre, com seus 35 hectares de extensão, 

produziu anualmente 360 toneladas de carne de porco e 240 toneladas de carne de boi.  
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''Embora explorada comercialmente, a Fazenda Vista Alegre é também um hobby da 

família'', afirma o educador Newton Paiva Ferreira Filho, 59 anos, diretor do Instituto 

Cultural Newton Paiva Filho.  A ideia era manter o clima rural e para isso se implantou a 

criação de seriemas, tucanos, patos silvestres, araras, maritacas australianas e flamingos.  

A antiga casa-sede, habitada pelo patriarca Newton Paiva Ferreira foi demolida após sua 

morte.  Segundo informações do encarregado, não era conveniente conservá-la em função 

do avançado grau de deterioração dos materiais antigos.  Os dois herdeiros construíram 

cada qual sua própria casa.  A propriedade tem uma série de anexos de serviços, hoje 

desativados.  Várias casas de agregados são mantidas nos terrenos e estas continuam 

habitadas, embora muitos deles não mais trabalhem na propriedade.  A fazenda hoje não 

tem produtividade relevante, uma vez que os donos passaram a dirigir seus interesses a 

outros setores e atividades. A propriedade tem sido mantida como local de residência e 

de lazer dos proprietários e dos agregados que lá se mantêm. Produz apenas leite e 

hortaliças para os próprios moradores.  As demais áreas pertencentes à antiga Fazenda 

Taquaril foram ocupadas por clubes de lazer, hotéis, pequenos sítios, mineradoras e a 

parte contígua ao bairro Vera Cruz foi invadida e se afavelou.  

Figura 52 - VISTA DO BAIRRO TAQUARIL A PARTIR DA SERRARIA DA FAZENDA VISTA 

ALEGRE 

 

3 Descrição /entorno:  o terreno da antiga Fazenda Taquaril é bastante acidentado, tendo 

uma grande fenda central que divide a área em dois platôs e suas respectivas encostas.  O 

solo é pedregoso e quartzítico, pouco apropriado para cultura e criação, propício à 

mineração e lavras.  Na encosta que faz divisa com o município de Nova Lima os 

parcelamentos oferecem lotes maiores e a altitude elevada proporciona um ambiente 

fresco, batido por ventos, típico de altitudes. O acesso se faz pela antiga estrada de Nova 

Lima, pelo bairro Saudade.  Existem vários mananciais de águas, hoje não mais confiáveis 

quanto à qualidade. A área é bastante heterogênea quanto à ocupação, em função de 
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grandes vazios dados por sítios, áreas de mineração, terrenos vagos, na encosta sul, 

enquanto que a encosta norte tem apenas a área da Fazenda Vista Alegre pouco adensada.  

A favela, localizada em encosta fronteira e voltada diretamente para a área da fazenda, 

causa um grande contraste visual. Na Fazenda Vista Alegre as edificações de serviços, 

tais como currais, galpões, depósitos se localizam no topo do platô, aproveitando as partes 

quase planas, enquanto as residenciais se voltam para a encosta sul, em áreas de maior 

declividade, criando platôs e taludes escalonados, tratados com paisagismo sofisticado, 

bastante diferente do topo da encosta. Os anexos, assim como as edificações residenciais 

dos donos e agregados são benfeitorias de épocas variadas e estilos pouco definidos, todos 

utilizando alvenaria de tijolos cerâmicos, madeira do tipo comercial, assim como 

coberturas também de materiais variados, incluindo as metálicas.  O conjunto não tem 

unidade, nem organização planejada.  As várias edificações se implantam ao longo de 

vias que surgiram espontaneamente, ora contrariando a topografia, ora obedecendo às 

curvas de nível, mas nunca promovendo grandes rasgos de terreno. 

A Fazenda Corumim situa-se ao longo de uma curva de nível na encosta íngreme, fazendo 

com que o conjunto de edificações se implante em uma única via cheia de curvas.  Num 

platô, artificialmente aberto, se desenvolveram as edificações e área de pistas do Centro 

Hípico, antigamente ocupada por currais.  Certamente originários da época de mineração 

remanescem, ainda, muitos muros de pedra e taludes artificiais de pedras superpostas,.  

Os encarregados do centro e demais funcionários falam que existem bocas de minas, mas 

nunca tiveram a curiosidade de adentrá-las. 

 

 
Figura 53 - VISTA DA ANTIGA ESTRADA PARA NOVA LIMA E DO BAIRRO TAQUARIL 

AVANÇANDO NA CUMEADA. A ENCOSTA A FENDA QUE FAZ A DIVISA ENTRE A FAZENDA 

VISTA ALEGRE E A CORUMIN  
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4 - Análise arquitetônica da casa-sede: não serão analisadas nenhuma das casas-sede, 

porque não se enquadram no marco teórico proposto.  A casa de fazenda descrita por 

TASSINI, em 1947, não foi reconhecida por nenhum dos atuais moradores.  A antiga 

casa-sede da Fazenda Vista Alegre não deixou documentação suficiente para ser 

analisada.  Na Fazenda Corumim existe uma casa eclética, de alvenaria de tijolos maciços, 

mais antiga que a atual, hoje ocupada pela administração do Centro Hípico, que também 

não se enquadra na proposta de análise.  Consequentemente, os próximos itens (4.1 

Implantação; 4.2 Partido/Volumetria; 4.3 Sistema construtivo; 4.4 Planta; 4.5 Cobertura; 

4.6 Fachadas e 4.7 Interior) não serão considerados. O item 4.8 Estado de 

conservação/Situação atual já foi descrito nos itens 2.1 (Histórico) e 3 (Descrição do 

conjunto).  

 

5- Anexos:  

5.1 Fazenda Corumim: além da casa-sede construída na década de 1970, tem ainda área 

de lazer privativa dos proprietários, capela isolada,  casa eclética da administração do 

Centro Hípico, três casas de agregados, vários prédios de baias, depósito de guarda de 

rações, enfermaria, coberta de limpeza, banho e tosa, currais, área de treinamento de 

hipismo e pista.  Tem, ainda, um pomar e área de matas que fecham a propriedade.  Em 

terrenos vizinhos e causando certo impacto visual no conjunto ruralizado, fica a sede 

campestre do Minas Tênis Clube, com piscinas e tobogãs, em azul claro, em meio ao 

verde escuro da vegetação. 

 
Figura 54 - VISTA DA CASA-SEDE NOVA DA FAZENDA CORUMIN 
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5.2 Fazenda Vista Alegre: não tem mais uma casa-sede, mas várias casas referenciais. A 

primeira, do Sr. Newton Paiva Ferreira Filho, é uma edificação de alvenaria de tijolos, 

com grande conforto e algum luxo.  A segunda é chamada de Casa de Maria Elvira Salles 

Ferreira Prata Neto, sendo uma construção mista de alvenaria e madeira, sem luxo algum, 

mas de muito conforto e rodeada por jardins de belo e lúdico paisagismo. Tem várias 

casas de agregados, todas muito simples, de alvenaria de tijolos, com pequenas varandas 

fronteiras. Uma série de galpões alongados, de alvenaria de tijolos e telhas francesas, 

forma um conjunto tipicamente industrial. Outros galpões e cobertas de alvenaria e 

estrutura metálica, com coberturas dos mais variados materiais, destoam dos primeiros, 

mas confirmam a produção, quase de nível industrial, que a fazenda já teve.   

 

 

 
Figura 55 - VISTA DO CONJUNTO DA FAZENDA VISTA ALEGRE 
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Figura 55 - UMA DAS CASAS NOVAS DA FAZENDA VISTA ALEGRE CONSTRUÍDA 

EXATAMENTE NO LOCAL ONDE EXISTIU A CASA-SEDE ANTIGA, DEMOLIDA NA DÉCADA 

DE 1970 

 

 

 
Figura 56 - GALPÃO DE DEPÓSITO DE CAFÉ DA FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

6  Riscos eminentes: os possíveis riscos de perdas ou degradação das construções 

históricas ou elementos rurais praticamente já desapareceram.  Restam algumas bocas de 

minas, alguns muros de alvenaria de pedra, além de uma casa eclética de época bastante 

posterior à mineração que, embora tenham importância documental, não são 

representativos da atividade rural. 
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7 - Conclusão: Belo Horizonte ainda guarda, entre seus bairros e vilas ou nas encostas 

dos morros, alguns exemplares de fazendas, com alguma produção ou  atividades ainda 

ligadas ao meio rural. É difícil acreditar que, dentro da cidade, desconhecidas dos próprios 

habitantes, existem nichos ecológicos, refúgio de pássaros e animais silvestres, resistindo 

ao tempo e desafiando a urbanização crescente. No entanto, os prédios antigos já 

desapareceram, deixando somente parcos vestígios documentais, insuficientes para o 

objetivo do trabalho ora proposto. Esse exemplar não será utilizado para contabilização 

das análises arquitetônicas, embora possa ser equacionado nas análises da economia e 

históricas. 

 

8 - Referências Bibliográficas: 

REVISTA Isto É.  Beagá. 1985.  

TASSINI. Raul.  Verdades históricas e pré-históricas de Belo Horizonte, antes Curral del 

Rei.  Belo Horizonte, 1947.   

 

9 – Referências Documentais: 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE 

TERRAS – SABARÁ, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE.  TP1- 191 – 1855 –

1856. FILME 016. CÓDICE N.º 191. Pg. 39, 39 v. 

ANEXO: FAZENDA TAQUARIL 

 Registro de terras do Coronel Antônio Vas da Silva e seus irmãos. 

O Coronel Antônio Vas da Silva e seos irmãos declarão serem possuidores de hum terreno 

denominado Taquaril nesta Freguesia de Sabará que consta de terras mineraes compradas 

aos herdeiros do Capitão José Vieira Carneiro, e bem assim possuem mais por compra 

que fizerão a outros uma porção de terras mineraes no mesmo lugar denominado Tavares 

(?) e assim mais algumas dactas que requererão (...) ao pé das compradas aos herdeiros 

do dito Capitão Vieira, estes terrenos confrontão pela de Anna da Cruz com o Capitão 

Bernardino de (...) e Mello. Assim mais uma parte de terras de cultura de matas virgens, 

capoeiras, e campos da Fazenda do Tombadouro compradas ao Sargento Mor Manoel de 

Freitas Pacheco, que divide com o mesmo Freitas. Assim mais umas partes de terras na 

Casa de Pedra compradas aos herdeiros do finado José da Rocha Lima, e hum capão de 
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matas no lugar chamado Fosso (...) que divide com Bernardino de (...) e Mello um terreno 

de mineração, que comprehende da Ponte Grande athe dividirem com os herdeiros do 

Capitão Vieira Carneiro por um lado e por outro com Antonio Caetano de Azevedo 

Coutinho e de cultura com herdeiros de Freitas pelo lado da Roça Grande com terras do 

Doutor Silvério Augusto de Araújo Vianna, e Manoel dos Santos Vianna, cujas terras não 

se pode bem calcular o numero de alqueires. Sabará hum de abril de mil oito centos, e 

cincoenta e seis. (...) Ricardo Vas. É o que contem e que copiei em desanove de abril dos 

Santos Freire Escrivão nomeado. Pag. 39, 39 v. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO 

DE TERRAS – SABARÁ, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE.  TP1- 191 – 1855 

–1856. FILME 016. CÓDICE N.º 191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

APÊNDICE C 

 

FAZENDA SANTA CRUZ 

 

MUNICÍPIO DE BETIM 

 

 

Figura 57 - FAZENDA SANTA CRUZ – BETIM/MG 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Santa Cruz.  

1.2 Localização: localiza-se na estrada de terra que liga o bairro Açude, em Betim, a 

Esmeraldas, a cerca de 10 km do centro de Betim, na região de Vianópolis.   

1.3 Propriedade/Contatos: Assentamento de Serra Negra ou Projeto Agrário Serra Negra 

/ Associação de Empreendedores Rurais da Fazenda Santa Cruz / Sr. Anael José Pimenta. 
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Figura 58 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE BETIM 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas - IGA/MG - 1980) 
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2 Histórico:  

No final de 1999, uma área de 260 hectares de um total de 353 da antiga Fazenda Santa 

Cruz foi desapropriada pelo INCRA. O processo de desapropriação iniciou-se com a 

“invasão” do terreno por uma comunidade de “sem terras”, ocorrida por volta de 1997. O 

ato legal de desapropriação ocorreu em 1999 e o assentamento definitivo das famílias 

prolongou-se até o final de 2000. Cerca de vinte e sete famílias foram assentadas no local, 

tendo cada uma delas seu terreno com área suficiente para o desenvolvimento de 

atividades agrícolas e moradia. O assentamento recebeu o nome, pelo INCRA, de “Projeto 

Agrário Serra Negra” ou “Assentamento de Serra Negra”. Uma área central foi separada 

para uso coletivo e a comunidade pensa em formar uma cooperativa, que definirá o uso 

controlado dos terrenos, em benefício de todos. A comunidade do “Assentamento de 

Serra Negra” demonstrou estar conscientizada a respeito da importância da fazenda e das 

construções de caráter histórico nela existentes. No princípio do ano 2000, alguns 

representantes do assentamento foram ao encontro da direção da Fundação Artístico-

Cultural de Betim (FUNARBE), órgão responsável pelo patrimônio cultural do 

município, solicitando orientação para a preservação das construções existentes no local 

e iniciarem projetos que pudessem trabalhar com os jovens da comunidade, ensinando-

lhes pequenas tarefas profissionais, tais como marcenaria, crochê, fabricação de doces e 

sabões, etc. Pensaram também em instalar um alambique.  A FUNARBE enviou 

funcionários para proceder ao reconhecimento da situação, e iniciar as pesquisas 

histórico-documentais sobre a fazenda. É interesse de a comunidade fazer o tombamento 

da casa-sede e de seu entorno, assim como restaurá-la e adaptá-la para uso posterior.  

Pelo levantamento realizado pela FUNARBE, constatou-se que o último proprietário, 

antes da desapropriação, foi José Bento Junqueira, que adquiriu a fazenda em 1949, 

mediante compra.  Este dado foi confirmado pelo livro de IPTU da zona rural de Betim, 

de agosto de 1949.  Nele consta que José Bento efetuou a compra de Redelvin Josafá 

Câmara.  José Bento morou por longa data naquelas terras e a produção da fazenda era 

voltada para pecuária de corte e de leite.  Ele teria construído os silos que se destinavam 

ao armazenamento de ração para gado na época da seca.  Ele teria reformado o curral 

antigo de alvenaria de pedras, ampliando-o com alvenaria de tijolos.  A FUNARBE 

levanta a hipótese de que a fazenda seja oriunda da fragmentação da Fazenda Serra Negra, 

que ocupou grande parte dessa região e cuja maior área fica hoje no município de 
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Esmeraldas.  Em finais do século XIX, a fazenda teria sido repartida entre os vários 

herdeiros e cada parte recebeu uma nova nominação.  José Bento já a teria comprado com 

a nominação de Santa Cruz. A FUNARBE solicitou ao IEPHA orientação para 

restauração e tombamento do conjunto da fazenda.  Este a ofereceu como tema de trabalho 

para a disciplina de Técnicas Retrospectivas e um grupo de alunos assumiu a elaboração 

do levantamento gráfico, do diagnóstico e do projeto.  Recentemente, os mesmos alunos, 

já graduados e com firma montada, assumiram a reelaboração do projeto e apresentaram 

ao IEPHA para aquiescência e encaminhamento à Prefeitura a título de colaboração.   

No Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Capela Nova do Bitim 

(APM. 1836) o Juiz de Paz, Miguel Antônio de Silva Coelho, só cita os nomes dos 

fazendeiros que faziam aguardente, não informando o nome das propriedades, o que 

tornou impossível comparar com as atuais fazendas.  

A Fazenda Santa Cruz aparece no mapa de Betim de 1939 nas proximidades da Fazenda 

da Tapera, a leste; Paiol, a norte; Santo Afonso e Marimbá a oeste; e Campestre a sul, 

próxima da Serra Negra. 

 
Figura 59 - VISTA DO ASSENTAMENTOCLANDESTINO DOS SEM-TERRA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 60 - VISTA DA REPRESA E AO FUNDO AS CASAS DE ASSENTADOS DO PROJETO 

AGRÁRIO SERRA NEGRA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

3- Descrição /entorno:  tem-se acesso à fazenda pela estrada vicinal que sai da estrada 

chamada Serra Negra.  À esquerda ficam os silos e à direita a sede da fazenda.  À frente 

dela a estrada se bifurca, uma em direção às áreas de currais e outra para a barragem, 

passando lateralmente à casa.  Margeando a estrada, à frente da casa, tem uma árvore de 

imensa copa, que proporciona sombra na região entre a casa e o silo, sendo um 

estacionamento naturalmente coberto.  Um muro à esquerda de quem acessa a fazenda, 

antecede à escada de acesso à casa.  Ele tem um trecho destruído, mas em sua maior parte 

está bem-conservado.  Antecedendo a fachada lateral da casa tem um quintal, delimitado 

por um muro baixo e escalonado de alvenaria de blocos. 

Sua extensão de cerca de 350 hectares está dentro dos limites de Betim, situada às 

margens da entrada não asfaltada, denominada “Estrada de Serra Negra”, na região de 

Vianópolis, na direção de Esmeraldas.  O conjunto compõe-se de casa-sede, duas 

edificações de uso residencial, menores que a sede, dois currais, edificação que abriga 

dois silos para estocagem de ração animal, bicames de translado de água e uma represa 

artificial.  Em volta do conjunto antigo, as áreas foram divididas em terrenos de cerca de 

5 mil metros e, em cada um, estão sendo construídas as casas das famílias provenientes 
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da reforma agrária, além de outras áreas deixadas áreas de plantio. Há certa organização 

desse espaço, que está se tornando uma vila desadensada.   

 

 
Figura 61- MURO BAIXO DA CASA-SEDE EM ALVENARIA DE TIJOLOS - 2002  

 

 

Figura 62 - VISTA GERAL A PARTIR DA ESTRADA DE ACESSO À FAZENDA 
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Figura 63 - VISTA GERAL DA ESQUERDA PARA A DIREITA: CASA-SEDE, CURRAL, SILOS E 

SENZALA 

 

 

 

Figura 64 - VISTA GERAL A PARTIR DA VARANDA DA CASA-SEDE. EM PRIMEIRO PLANO 

CURRAL DE PEDRAS, AO FUNDO A SENZALA E NA LATERAL DIREITA OS SILOS 

 

4- Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: a sede está implantada em uma meia encosta extremamente amena, o 

que gera um meio porão na lateral direita.  A casa tem posição privilegiada no conjunto, 

embora não seja o centro das edificações.  À sua frente fica a maioria das demais 

edificações: casas de agregados (uma delas identificada como antiga senzala), depósitos, 

silos, currais.  Atrás da casa desenvolveu-se um pequeno pomar.  A cerca de cem metros 

nesta direção, posterior à casa, há uma barragem onde é captada a água que a abastecia  e 

hoje nutre a parte frontal do assentamento.  Um bicame leva a água até à casa e aos currais, 

e um canal leva até o assentamento.   

4.2 Partido/volumetria: atualmente a casa não mostra as massas de um partido, sendo 

necessário inferir sobre ele.   A parte mais antiga, isto é, cujo sistema construtivo é de pau 

a pique, era praticamente quadrada, com volume acrescido pelas duas águas do telhado.  
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Um puxado recuado foi anexado na lateral posterior esquerda, que teria criado um volume 

mais baixo e, possivelmente, coberto por quatro águas.   A garagem fica num nível 

inferior, não se integrando à volumetria. 

 

4.3 Sistema construtivo: a edificação foi construída em estrutura autônoma com paredes 

de vedação de pau a pique revestidas com argamassa de barro, e caiadas.  O embasamento 

foi construído em alvenaria de pedras, que estão se deslocando, comprometendo a 

estrutura da edificação.   

 

4.4 Planta: é conformada por um quadrado, ao qual se anexou a seção da varanda e muito 

posteriormente, o puxado, já em alvenaria de tijolos.  A garagem, também de fatura muito 

posterior, fica num nível inferior, não se integrando à volumetria, embora seja muito 

significativa em planta.  Esta é constituída por três longitudinais e por quatro seções 

transversais, incluindo a da varanda e quarto lateral.  No atual estado de degradação dos 

volumes, só é possível reconstituir a planta por meio dos vestígios existentes na estrutura 

remanescente.  É possível que a primeira seção transversal se constituísse de quarto de 

ferramentas e varanda.  A segunda, de sala de receber ladeada por quartos em ambos os 

lados.  A terceira seria formada por corredor de ligação entre as duas seções anterior e 

posterior, e alcova, ladeados por dois quartos.  A quarta seria cozinha, copa e quarto ou 

despensa.  Pode ser, ainda, que esta seção tivesse uma grande cozinha e um quarto.  O 

puxado é, obviamente, de construção posterior, sendo erigido em alvenaria de tijolos.  

Anexa-se à casa pelo canto lateral, com dimensão de uma porta.  O pavimento inferior, 

tido como senzalas, hoje abriga alguns equipamentos utilizados pelos “ex-Sem-Terra”.  

Tem planta em formato de “L”. 

 

4.5 Cobertura: o telhado, apesar de bastante arruinado, foi construído com estrutura em 

duas águas e  coberto, até recentemente, com telhas francesas, possivelmente não 

originais da época de construção da casa.  O telhado está muito degradado, mantendo-se 

o entelhamento somente na varanda e ala esquerda.  Possui apenas algumas peças 

originais de trecho de cumeeira, pernas de tesouras, alguns caibros e terças. Havia galbo 

no último terço do telhado. 



380 

As telhas foram substituídas por telhas cerâmicas tipo canal, alojando-se as telhas 

francesas na extremidade direita da varanda.  Tal procedimento foi levado a cabo pelo 

grupo de assentados, com a intenção de preservar a imagem da casa.  

Figura 65 – PLANTA PAVIMENTO TÉRREO  

  

 

Figura 66 - PLANTA DO PORÃO 
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4.6 Fachadas: Fachada frontal - tem varanda finalizada por cômodo na lateral esquerda.  

Uma murada em alvenaria antecede à escada que dá acesso à varanda. Em sequência, 

tem-se no pano de fundo da varanda uma janela, uma porta e mais duas janelas, todas de 

madeira.  A varanda está definida por cinco esteios.  Os que conformam o acesso e o da 

extremidade direita têm seção octogonal e possuem entalhes com conformação curva em 

quatro de seus lados. É pouco provável que o cômodo frontal tenha sido quarto de 

hóspedes, mas, sim, um depósito de ferramentas agrícolas. 

Na extremidade esquerda da casa foi construída uma garagem de automóveis, de planta 

retangular, que possui um portão em madeira e gradil em aço.   

 

Figura 67 - VISTA DA FACHADA FRONTAL - 2002 

 

Figura 68- FACHADA FRONTAL 
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Figura 69 - VISTA DA FACHADA FRONTAL E PARTE DA LATERAL DIREITA - 2002 

 

 
Figura 70 - VISTA INTERNA DA FACHADA FRONTAL 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 
 

Fachada lateral direita: tem o vazio da varanda, antecedida por uma murada e seguidas de 

três panos de parede em pau a pique, hoje, totalmente deteriorados.  São três quartos 

divididos por esteios, que tinha cada um, uma janela.  No tradicionalmente chamado 

quarto de hóspedes (depósito de ferramentas agrícolas) há uma porta de acesso.  Alguns 
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esteios de ombreiras de janelas resistem de pé, assim como peitoris que foram reerguidos 

em alvenaria de blocos cerâmicos.  A empena do telhado está revestida por lâminas de 

madeira com encaixes tipo macho e fêmea.  O pano de alvenaria inferior tem fechamento 

em pau a pique e a madre faz a função das vergas das janelas do porão.  

 

 

Figura 71 – FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 
 

Figura 72 - FACHADA LATERAL DIREITA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retros pectivas. 2000) 
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Figura 73 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL DIREITA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 

 

 
Figura 74 - ESTADO DE DETERIORAÇÃO DA FACHADA LATERAL DIREITA – 2002 

 



385 

Fachada lateral esquerda: é a que se encontra mais degradada.  As vedações praticamente 

já desapareceram e a estrutura está incompleta, remanescendo alguns trechos de esteios e 

parte do barroteamento de piso, com seus encaixes. As antigas estruturas de quarto, 

seguidas pelas da cozinha, já desabaram.  Cresceram nelas uma grande quantidade de 

ervas daninhas, assim como algumas jabuticabeiras.  

À frente da casa da fazenda passa a estrada de terra, composta por quatro panos de 

alvenaria, cada qual com sua janela.  Os dois frontais são parcialmente vedados pelo 

volume do acréscimo utilizado como garagem, sobre o qual crescem trepadeiras.  

 
Figura 75 - FACHADA LATERAL ESQUERDA MOSTRANDO O VOLUME DA GARAGEM 

COBERTO DE TREPADEIRAS  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 
Figura 76 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA – 2002 
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Figura 77 - FACHADA LATERAL ESQUERDA APÓS CAPINA PARA REALIZAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO DE CAMPO  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 

 
Figura 78 - ESTADO DE DETERIORAÇÃO DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 79 - ESTADO DE DETERIORAÇÃO DA FACHADA LATERAL ESQUERDA - 2002 

 

 

Fachada posterior: atualmente existe somente o módulo da extremidade esquerda de pé, 

assim como partes do porão.  É seguido pelas ruínas de uma área que seria , segundo 

vestígios, uma antiga cozinha, depois transformada em varanda.  Em sequência está o 

patamar da cozinha, sobre um baldrame semielevado de pedras.  Há as ruínas da escada 

que dava acesso à cozinha e, depois, ao nível do piso da casa. Ainda remanescem as 

estruturas de fogão de lenha e pia, ambos em alvenaria de tijolos revestidos por massa de 

cimento queimado. 

Figura 80 - FACHADA POSTERIOR 
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Figura 81 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR E DA PLATAFORMA ONDE EXISTIA A 

COZINHA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 

 

 
Figura 82 - VISTA DA PLATAFORMA ARRUINADA DA COZINHA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 83 - VISTA DOS DEGRAUS DA ESCADARIA DE ACESSO À COZINHA, EM RUÍNAS  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas - 2000) 

 

 

 

 
Figura 84 - VISTA DA ESCADARIA QUE DAVA ACESSO À COZINHA, EM RUÍNAS - 2002 
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Figura 85 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR – 2002 

 

 

Figura 86 -VISTA DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR – 2002 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Tetos: alguns dos forros ainda existentes são em saia e camisa.  Nas áreas arruinadas de 

sala, algumas peças de frechais mostram que lá também se instalavam forros, saia e 

camisa.  Na cozinha é impossível saber, pois não ficaram vestígios da parte superior das 

paredes. 

Pisos: o piso da varanda frontal é de ladrilhos hidráulicos, assim como o da cozinha. Na 

varanda da fachada posterior, ou copa, parece ter sido o mesmo.  Nos cômodos onde 

remanescem os pisos, estes são em tabuado corrido com cerca de 3,00 m x 0,26 m. Os 

pisos desaparecidos, possivelmente, eram de tabuado. 
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Figura 87 - DETALHE DO PISO EM LADRILHOS HIDRÁULICOS - 2002 

 

 
 

Figura 88 - DETALHE DO PISO EM MADEIRA - 2002 
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Vãos: as janelas têm vergas retas, vedações em duas folhas cegas do lado de fora e 

guilhotinas de vidro do lado de dentro.  

 
 

Figura 89 - VISTA INTERNA DA FACHADA FRONTAL 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 
 

Figura 90 - VISTA DE VÃOS DE PORTA EM VERGAS RETAS 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 91 - VISTA DE VÃO DE JANELA GHILHOTINA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 
Figura 92 - VISTA INFERIOR DE VÃO DE JANELA GHILHOTINA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 



394 

Pintura: os enquadramentos das portas e janelas em madeira são pintados na cor azul claro 

ou cinza claro, assim como suas respectivas folhas.  As paredes externas e algumas 

internas possuem um rodapé de argamassa na cor marrom avermelhada, tendo barrado 

(área entre o peitoril das janelas e o rodapé) pintado de azul claro e, daí para cima, tem-

se uma tonalidade rosácea, possivelmente cor resultante da aplicação da caiação sobre 

tintura de pigmento vermelho.   

Varanda: tem seus pilares de madeira com seção oitavada.  É acessada por uma escada 

em alvenaria de cimento.  O guarda-corpo é arrematado superiormente por uma peça de 

madeira que corre em toda a extensão.  Em sua base existem várias aberturas retangulares.  

Entre um esteio e outro, na parte superior dos vãos, existem peças metálicas tubulares, 

possivelmente utilizadas para a colocação de cortinas.  

 
Figura 93 - VISTA DO ACESSO À VARANDA E DOS DOIS PILARES OITAVADOS DE SEÇÃO 

OCTOGONAL EM MADEIRA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 

4.8 Estado de conservação/situação atual: apesar de muito deteriorada, a casa-sede 

preserva sua unidade formal e de estilo.  As fachadas frontal e lateral direita ainda 

permitem a leitura do prédio.  O mesmo não acontece em relação às fachadas posterior e 

lateral esquerda, sendo possível a leitura da antiga forma somente por meio dos 
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remanescentes da estrutura de madeira.  A estrutura do embasamento de alvenaria de 

pedras está comprometida devido ao deslocamento das pedras.  Na fachada frontal a 

vegetação nativa alastrou-se, cobrindo praticamente todo o telhado.  Essa vegetação 

contribui para umedecer as superfícies edificadas, propiciando o aparecimento de mofo, 

infiltrações, deslocamento de telhas e trincas que contribuem para o desgaste, podendo 

levar ao desabamento do conjunto. Vários panos de alvenarias de pau a pique estão ruídos, 

ou, quando existentes, o reboco está desprendendo.  As estruturas de quase todas as 

esquadrias, assim como suas vedações estão em péssimo estado de conservação.  As 

telhas cerâmicas existentes na varanda e ala lateral esquerda foram recentemente 

colocadas, em substituição às anteriores, francesas. Mas a colocação, de forma ligeira, 

somente para abrigar as estruturas remanescentes, deixou muitas frestas. Há 

desarticulação da estrutura do guarda-corpo dos esteios.  Dentro da edificação existe 

bastante material decorrente do desmoronamento de partes das paredes.  

 

 
 

Figura 94 - VISTA DO EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRAS COMPROMETIDO PELO 

DESLOCAMENTO DAS PEÇAS  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 95 - VISTA DO PORÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS EM ESTADO AVANÇADO DE 

DETERIORAÇÃO 

 (Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
 

 

 
 

Figura 96 - VISTA SUPERIOR DO PORÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS EM ESTADO 

AVANÇADO DE DETERIORAÇÃO  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 97 - VISTA DO EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRAS E DOS ENCAIXES DOS 

BARROTES NA MADRE 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 
 

Figura 98 - MADEIRAMENTO DO ASSOALHO COM MUITOS BARROTES À VISTA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 99 - BARROTES SEM O RECOBRIMENTO DE TÁBUAS 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 
Figura 100 - VISTA EXTERNA DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO DE PAREDE EM PAU A PIQUE 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 101 - VISTA EXTERNA DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO DE PAREDE EM PAU A PIQUE 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retros pectivas. 2000) 

 

 
Figura 102 - DETALHE DE PAREDE EM PAU A PIQUE 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 103 - DETALHE DE ESTEIO DE SUPORTE DA CUMEEIRA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 
Figura 104 - ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 105 - VISTA INFERIOR DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO MADEIRAMENTO DA 

COBERTURA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 
Figura 106 - FACHADA LATERAL ESQUERDA COBERTA POR VEGETAÇÃO  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

5- Anexos: currais - um mais próximo da casa-sede foi construído em alvenaria de pedras 

e depois acrescido com tijolos e revestido com argamassa de cimento. Tem uma divisão, 



402 

em dois espaços.  Um segundo, tem parcialmente a mesma estrutura do anterior, mas com 

parte em madeira.  Ambos têm pisos de grandes lajes de pedras.   

 
Figura 107 - VISTA DO CURRAL EM ALVENARIA DE PEDRAS EM FRENTE À CASA-SEDE – 

2002 

 

 

 
Figura 108 - VISTA DO CURRAL, SENZALA E SILO – 2002 

 

 

Silo: a edificação que se parece com uma coberta e tem dois grandes cilindros de alvenaria 

de tijolos cerâmicos é chamada de "silos".  A edificação encontra-se à meia encosta, o 

que propicia um pé direito duplo aos cilindros, ajudando o escoamento dos produtos que 

ali fossem armazenados.  As faces convexas dos dois cilindros são faceadas por três 

degraus, atualmente muito mal observados.  Três degraus possibilitavam a vista superior 

das quantidades de provisões dos silos. Na fachada posterior dos silos há uma sequência 

de três janelas com folhas em escuro nos dois cilindros, cuja utilidade está associada à 

saída dos produtos e, talvez, também, às soluções para ventilação e iluminação do 

ambiente interior de cada um.  O telhado é de telhas cerâmicas francesas de quatro águas 

e as telhas do beiral estão escorridas e quebradas. A estrutura da cobertura apoia-se em 

quatro pilares situados nos cantos da área quadrada, utilizando-se a própria alvenaria dos 

silos como suporte. 
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As manchas escuras, no silo à direita e no pilar, denunciam infiltração, provocada pelas 

falhas do telhado.  No silo da esquerda, a alvenaria está à mostra, devido ao 

desprendimento do reboco.  O guarda-corpo à esquerda, em alvenaria de tijolos, está 

parcialmente destruído. 

Figura 109 - SILOS: PLANTA E VISTA FRONTAL 

 

Figura 110 - VISTA PANORÂMICA ONDE SE NOTA A FACHADA POSTERIOR DOS SILOS E A 

ENCOSTA SOBRE A QUAL SE ASSENTAM – 2002 
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Figura 111 - FACHADA FRONTAL DOS SILOS COM SUAS TELHAS DESLOCADAS E PARTE DA 

MURETA EM ALVENARIA DESTRUÍDA  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 

 
Figura 112 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DOS SILOS COM O DESLOCAMENTO PARCIAL 

DAS TELHAS E DETERIORAÇÃO DO REBOCO  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 
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Figura 113 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL DOS SILOS – 2002 

 

 

 
Figura 114 - VISTA DO ACESSO AOS SILOS – 2002 

 

Casa de agregados: esta edificação tem parte em alvenaria de tijolos e outra em pau a 

pique.  Sua parte central e trechos dos fundos já se arruinaram.  A parte remanescente é 

coberta com telhas cerâmicas curvas.  À direita uma área livre destina-se a depósito de 

materiais.  Habitantes da região falam que neste prédio habitaram escravos.  Foi 

construída, ao lado de uma das fachadas, uma instalação sanitária de alvenaria, encimada 
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por uma caixa d'agua, que muito prejudica a imagem antiga desta edificação. 

Ultimamente, estava sendo utilizada como depósito de ferramentas e equipamentos. 

 
 

Figura 115 - VISTA DA POSIÇÃO EM QUE SE IMPLANTA A CASA DE AGREGADOS EM 

PRIMEIRO PLANO. AO FUNDO AVISTA-SE A CASA-SEDE E OS SILOS. 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

 

 
 

Figura 116 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE AGREGADOS – 2002 
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Figura 117 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA DE AGREGADOS – 2002 

 

 

 
Figura 118 - FACHADA LATERAL ESQUERDA COM DETALHE DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

E CAIXA D´ÁGUA – 2002 

 

Casa de caseiro: nas proximidades do segundo curral e da senzala, à frente de uma área 

gramada, fica uma pequena casa que foi habitada por empregados da fazenda.   Tem 

partido retangular, é de alvenaria de tijolos e coberta por duas águas de telhas cerâmicas.  
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Tem esquadrias de ferro e pequena varanda na lateral direita.  Atualmente, está ocupada 

por uma das famílias assentadas.   

 

 
Figura 119 - VISTA DA CASA DO CASEIRO - 2002 

 

Pomar: há dois pomares.  Um ocupa as laterais e fundos da casa-sede, tendo um trecho 

reservado somente para jabuticabeiras na lateral esquerda.  No restante da área, árvores 

frutíferas de espécies variadas se dispersam pelo terreno.   

Outra área de pomar situa-se acima do curral de pedras, em área elevada pela própria 

topografia. As árvores frutíferas estão concentradas, formando uma mata muito visível.   

Galinheiro: nas proximidades da casa-sede existe um galinheiro demarcado por uma cerca 

de bambus.  É uma edificação em alvenaria com cobertura de telhas de amianto e um 

muro em alvenaria de tijolos.   

Tanque: entre a casa-sede e a represa existe um tanque de alvenaria de tijolos, revestido 

por nata de cimento, com dimensões de cerca de 4 x 5 metros.  Ninguém soube informar 

a função desse equipamento, podendo ter sido um reservatório ou mesmo um bebedouro 

para os animais. 
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Figura 120 - VISTA DO TANQUE 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

Barragem: há uma barragem onde é captada a água que abastece o assentamento.  Ela foi 

construída pelo último proprietário, aproveitando o córrego do Paiol, e possibilita ao local 

uma ambiência aconchegante e agradável.  Há um canal por onde a água segue até chegar 

ao assentamento. 

 
Figura 121 - BARRAGEM DE ONDE SE RETIRA ÁGUA PARA ABASTECER O ASSENTAMENTO  

2002 
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Figuras 122 e 123 - CANAL POR ONDE SEGUE A ÁGUA QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Técnicas Retrospectivas. 2000) 

 

Muros bicames: um extenso muro bicame construído parcialmente em pedras e 

parcialmente em alvenaria de tijolos circula desde a barragem até a casa, ultrapassando 

subterraneamente a estrada frontal à casa, passando pelo primeiro curral, pela casa de 

agregados e, por fim, descendo para o segundo curral, por meio de manilhas cerâmicas 

aéreas. 

 
Figura 124 - MUROS BICAMES EM ÁREA DE TRANSPOSIÇÃO DA ESTRADA – 2002 
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Usina de luz: uma pequena edificação de alvenaria de tijolos de dois cômodos exíguos 

fica muito próxima à casa-sede.  Serviu para abrigar o gerador de luz, antes da chegada 

da rede da CEMIG. 

 

 
 

Figura 125 - VISTA DA CASA DE ALVENARIA QUE ABRIGOU O GERADOR DE LUZ - 2002 

 

6 - Riscos eminentes: o maior risco em relação a este conjunto é o da perda da casa-sede.  

As demais benfeitorias não correm tão eminente risco.  O silo ainda mostra certa 

sobrevida, principalmente se tiver seu telhado consertado e se voltar a ser utilizado.  Os 

membros do assentamento querem manter as várias edificações.  O único risco em relação 

ao todo do conjunto é a possibilidade de acrescerem estruturas incompatíveis com sua 

idade antiga. 

 

7 - Conclusão: a Fazenda Santa Cruz tem grande relevância histórica para Betim. 

Primeiro, por estar situada nos limites da cidade; segundo, por ter participação na 

produção pecuária da região, desde tempos remotos.  Recentemente, um terceiro fator 

contribui para sua história: sua inserção no programa de reforma agrária do Governo 

Federal por meio do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA). 
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APM. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Capela Nova do 

Bitim. PP1/6, cx 02, Doc 14. 1836 

ANEXO - FAZENDA SANTA CRUZ 

1 – Registro de Terras de Antônio da Costa Fonseca 

“Nº 57 Antônio da Costa Fonseca, de casa que possui nesta Freguesia do Betim, hum sítio 

denominado Santa Cruz, que tem a situação de ... alqueires de planta de milho, divide 

com Manoel Rodrigues ..., Antônio da Silva Couto, e Maria Thereza da Costa. Betim 

vinte e nove de março de mil oito centos e cincoenta e seis. Antônio da Costa Fonseca. 

O Vig ro. Manoel... Dinis” p. 13v. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO 

DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 20 – 1855 –1856. 

FILME 002 CÓDICE N.º 20. 

2 - Registro de Terras de Isabel Maria da Consseição 

“Nº 93 Isabel Maria de Consseição morada no distrito de Bicas de casa que possui nesta 

Freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Betim hum citio denominado Santa Cruz, com 

hum terreno de cultura e campos que haverá de planta de milho sessenta alqueires; divide 

com o capitão João Francisco da Silva Martins, Francisco de Paula Silva, João Ferreira 

Mattos e Manoel Joaquim de Lima e com o logradouro do Arraial de Bicas. 

Capella Nova de Betim três de abril de mil oito centos e cincoenta e seis. Pela declarante 

Idelfonso Fernandes Silva. 
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O Vg rº Manoel ... Dinis” 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO 

DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 20 – 1855 –1856. 

FILME 002 CÓDICE N.º 20. 

3 – Registro de Terras de Vicencia Maria de Jesus 

“Nº 108 Dona Maria de Jesus, declara que possui nesta Freguesia de Nossa Senhora do 

Carmo do Betim, hum terreno de planta de milho que levará três alqueires, em Fazenda 

denominada Santa Cruz que lhe coube por compra que fez seu falecido marido José da 

Silva Moreira a herdeira da dita fazenda Maria Antonia do Sacramento, em comum com 

os herdeiros da mesma fazenda, dividi com o Capitão Francisco de Paula Silva, João 

Ferreira da Consseição, Francisco de Lima, e com o logradouro do arraial de Bicas. 

Capella Nova do Betim. Oito de abril de mil oito centos e cincoenta e seis pela declarante 

Ildefonso Fernandes Silva. 

O Vig ro Manoel... Dinis” p. 22.  

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 20 – 1855 

–1856. FILME 002 CÓDICE N.º 20. 
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APÊNDICE D 

 

FAZENDA ENGENHO VELHO 

 

MUNICÍPIO DE CAETÉ 

 

Figura 126 - FAZENDA ENGENHO VELHO – CAETÉ/MG 

 

 

1- Identificação: 

1.1 Designação: Fazenda Engenho Velho 

1.2 Localização: a fazenda situa-se próxima do distrito de Roças Novas, às margens da 

BR 381, no Km 408.  

1.3 Propriedade/contatos: Antônia Luiza de Melo e José Meireles de Melo. 
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Figura 127 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CAETÉ 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

A atual proprietária, Antônia Luiza de Melo, não possui informações precisas em relação 

ao histórico construtivo da edificação.  A fazenda é herança de seus avós paternos.  O pai, 

Melchior de Melo Júnior, comprou a parte dos demais irmãos, tendo a deixado aos nove 

filhos e à esposa, Maria Luiza Meireles de Melo. 

Antes de falecer, a mãe dividiu as terras entre os nove filhos, ficando Antônia Luiza de 

Melo com a parte da sede.  Tanto o avô quanto o pai sustentaram suas famílias com 

recursos unicamente oriundos da produção da fazenda.  Hoje, somente ela e outro irmão 

se dedicam às atividades agropecuárias, tendo complementações nos aglomerados 

urbanos próximos.  Antônia é professora e o irmão é vereador em Caeté, representando 

Roças Novas.  Embora o nome da fazenda seja Engenho Velho, a proprietária não sabe 

se já teve algum engenho naquela área. Mas, mesmo que o censo de 1836 não traga 

engenhos arrolados em Caeté, o nome que tem hoje não parece aleatório e a própria região 

recebe essa nominação. Ela informa que originalmente a fazenda possuía uma grande 

criação de porcos que eram engordados na manga existente ao redor de expressiva parte 

do terreno.  Esta criação foi, posteriormente, substituída pela criação de gado.   

A casa-sede não tinha varanda frontal nem o quarto lateral.  Não tinha também a parede 

posterior, onde, hoje, se encontram a cozinha, a área de serviço e depósitos. Sabe-se que 

a fazenda é bem antiga, já que muitos equipamentos que comprovam tal fato. A 

proprietária pretende, inclusive, transformar um dos cômodos em uma sala de memória 

do lugar.  Na última reforma do telhado foi achada uma telha onde se lê "Estas telhas he 

de Manoel de Magalhães guias fez em 1825". O terreno era imenso, e teve partes vendidas 

por seu pai para comprar uma casa em Belo Horizonte. Hoje, possui somente 347,8 

hectares de extensão.  

3- Descrição / entorno:  

 O conjunto da fazenda faz parte da paisagem.  Está implantado em terreno acidentado, 

mas em posição privilegiada, próximo à encosta de uma montanha e a um córrego que 

tem nascente na fazenda.  Um muro de pedras seca percorre grande extensão da área 

frontal entre o conjunto de edificações e o leito da BR 381.  Da estrada avista-se toda a 

fazenda, uma vez que suas edificações vão ocupando toda a encosta visível, como se ela 

fosse subindo o morro.   
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Tem moinho, chiqueiro, duas pequenas casas de trabalhadores temporários, a antiga 

estrebaria, anexa ao antigo paiol, uma garagem, o depósito de guardar torta de gado, 

currais descobertos e cobertos, e tantos outros cômodos menores.  

 

4- Análise arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: o conjunto de edificações da fazenda se implanta no terreno 

aproveitando o caimento natural, sem agredi-lo.  A casa-sede se implanta na meia-

encosta, se integrando ao terreno.  É elevada do solo, proporcionando visibilidade dos 

terrenos frontais a ela e também evitando que enchentes no córrego e na baixada a atinjam.  

Existem anexos construídos em ambas as laterais, que avançam frontalmente, fechando 

um pátio frontal à casa-sede.  Também aos fundos foram crescendo puxados - o que 

proporciona ao conjunto um aspecto de desorganização e de amontoamento de 

edificações, sendo difícil discernir sobre a independência de cada elemento. O acesso é 

feito por variante da BR 381 e adentra no conjunto formando uma espécie de rua lateral 

a ele. Um portão lateral dá acesso ao pátio frontal à sede da fazenda. Outro pátio, aos 

fundos, já serviu como horta e jardim. Os pátios são elementos de desafogo do conjunto, 

assim como as estradas internas. 

 

4.2 Partido/Volumetria: o partido da casa-sede é de difícil leitura, por ter sofrido uma 

série de acréscimos e anexações ao longo do tempo em todas as laterais e nos fundos.  

Supõe-se que uma forma básica quadrada tenha ganhado contribuições que o foram 

denteando na lateral esquerda, puxados no sentido longitudinal acrescidos, 

encompridando o flanco posterior direito, e anexos na lateral direita ampliaram a fachada 

frontal.  Assim, pode-se ler o partido como uma forma semelhante a um "F" deitado e 

invertido.  Os volumes são independentes, mas todos tão próximos entre si que o conjunto 

mostra-se compacto, mas fragmentado. 
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Figura 128 - IMPLANTAÇÃO FAZENDA ENGENHO VELHO 

4.3 Planta: a planta parece complexa numa primeira análise. Pode-se pensar em uma 

reforma e ampliação do núcleo inicial que parece ser mínimo, se analisada a antiguidade 
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dos materiais. Supõe-se que o núcleo inicial seja somente constituído pelas duas 

sequências transversais: uma frontal de quarto, sala e quarto e a segunda de quarto, alcova 

anexada, corredor e quarto. O puxado da cozinha, do depósito e do antigo cômodo de 

fabricação de queijos parece igualmente antigo, mas também tinha independência do 

núcleo inicial. Sua planta se compõe por uma rede quadriculada de tramos cruzados no 

corpo principal, composta por quatro seções longitudinais e por três transversais (4 x 3). 

O "quartão", como se chama o cômodo isolado e elevado do solo por embasamento de 

pedras, diferentemente do restante da casa, não era vizinho imediato como é hoje. 

Tornara-se geminado com a anexação da varanda e cômodo lateral a ela, que segundo 

informações da proprietária, teria sido feito pelo seu avô.  Mas se não existisse esse 

elemento, o acesso seria complicado, em função da altura do embasamento. Outra forma 

de acesso ao pavimento teria que haver.  O "quarto novo" e a copa atual, cujas paredes 

externas e divisórias entre eles são de alvenaria de tijolos, possivelmente  construídos 

posteriormente.  A informante afirma isso em relação ao "quarto novo", mas diz que a 

copa é antiga.  Reforça essa ideia de construção posterior o fato de ambos serem 

rebaixados em relação ao piso dos demais cômodos e de mesma altura em relação ao piso 

da cozinha, no caso da copa, sendo o quarto ligeiramente mais elevado, mas ainda mais 

baixo que o piso do núcleo inicial.  Pode ser também que, se existisse o espaço, ele fosse 

uma varanda que daria acesso à cozinha.  O "quarto novo" seria, então, uma alteração de 

parte do uso da varanda para a criação de um quarto, o das moças.   

No interior da edificação encontramos a sala como núcleo central, sendo a parte 

diretamente ligada ao exterior da casa e o local de onde se articulam os outros cômodos.   

Os puxados da cozinha e das despensas são muito antigos.  A primeira despensa é o antigo 

cômodo de fabricação de queijo, subsequente à cozinha.  Possui uma circulação central, 

dividindo o ambiente em dois setores que guardam alimentos e utensílios domésticos.  

Este é um cômodo de transição entre a cozinha e a segunda dispensa. 
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Figura 129 - PLANTA DA CASA-SEDE 

 

Uma área de serviço aos fundos da casa-sede, na lateral da cozinha com um 

novo cômodo de fabricação de queijos, foi construída, escurecendo o espaço da copa.  
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  Dois novos banheiros ocuparam o lugar do antigo e grande.  

 

Figura 130 - DEPÓSITOS E CHIQUEIRO DISPOSTOS PERPENDICULARMENTE À CASA 

CONFORMANDO UM DOS LADOS DO PÁTIO FRONTAL 

 

 

 

Figura 131 – PAIOL, CONFORME UM DOS LADOS DO PÁTIO FRONTAL 
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4.4 Sistema construtivo: o núcleo inicial construtivo da fazenda tem estrutura autônoma 

de madeira e o fechamento é misto de pau a pique e adobe, tendo sido substituído, em 

duas paredes, por tijolos. Possui embasamento de pedra que serve para o nivelamento das 

diversas edificações em relação ao desnível do terreno. Na casa esse nivelamento 

ocasiona o surgimento de um pequeno porão parcial, na lateral esquerda, que serve para 

guardar telhas e móveis danificados.   

As construções anexadas ao núcleo central como a cozinha, banheiro e depósitos diferem 

do sistema construtivo utilizado: a vedação de pau a pique foi substituída pelo adobe.  A 

área de serviços e cômodo de fabricação de queijos recém-construídos foi utilizada 

alvenaria de tijolos cerâmicos. Atualmente, fazendo obras de conservação do conjunto, 

algumas paredes de pau a pique e adobe foram substituídas por tijolos, como é o caso do 

antigo cômodo de fabricação de queijo. 

 

Figura 132 - PLANTA DA COBERTURA DA CASA-SEDE 

4.5. Cobertura: o núcleo inicial possui telhado em quatro águas, com diversos recortes e 

prolongamentos.  A varanda recebe um prolongamento da água-mestra frontal.  O quarto 

lateral à varanda tem puxado em duas águas e o puxado de cozinha tem cobertura em duas 

águas.  Um escalonamento de estruturas em cangalha cobre as despensas.   
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O quarto dos rapazes tem telhado de duas águas, assim como o "quartão".  Em todos eles 

e nos demais anexos são de estruturas de madeira, com telhas capa e bica, tendo um 

pequeno galbo. 

 

4.6. Fachadas:  

Fachada frontal: o baldrame de pedra faz o nivelamento da edificação com o terreno.  Tem 

varanda corrida, finalizada por cômodo na lateral esquerda e três janelas ladeiam uma 

porta de acesso ao interior.  Uma escada de três degraus coloca-se para fora do volume 

da varanda.  O quarto lateral tem janela com folhas de ferro que destoam das demais, 

vedadas por madeira.  Abaixo dessa janela existe uma porta que dá acesso a um pequeno 

porão.  Anexo a este quarto e num nível mais baixo fica outro cômodo com acesso próprio, 

por uma escada de pedra, perpendicular à parede, chamado de "quartão", que se integra à 

fachada.  Este cômodo possui embasamento de pedra, esteios de madeira e vedação em 

pau a pique.  A porta tem marcos estruturais e verga reta e a vedação em escuro em calha.  

Possui telhado de duas águas, com cumeeira paralela à fachada frontal. Do lado direito, o 

quarto dos rapazes também compõe essa fachada, tendo uma janela e uma porta no pano 

de parede.  Possui telhado de duas águas com caimento para frente e para trás.  

 

 

Figura 133 - FACHADA DA CASA-SEDE 
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Figura 134 - FACHADA PRINCIPAL DA CASA-SEDE 

 

Fachada lateral direita: é também vedada pelo quarto dos rapazes e pela coberta de 

garagem, esta com telhas de amianto.  Ficam visível os panos de parede do banheiro, 

cozinha e os puxados de despensa e antigo quarto de fabricação de queijos.  

 

 

Figura 135 – VISTA DAS ANTIGAS SENZALAS: ATUALMENTE SÃO CASAS DE 

TRABALHADORES TEMPORÁRIOS, CASA DE TORTAS, PAIOL DEPÓSITO.   

AO FUNDO SÃO VISTOS OS MUROS DA MANGA DE PORCOS 

 

Fachada lateral esquerda: é vedada pelos depósitos e coberta contíguos ao chiqueiro e 

pelo "quartão".  Em continuidade, vê-se a parede do "quarto novo" e seu banheiro, com 

estrutura de caixa d’água, parte da área de serviços, o novo quarto de queijos e o puxado 

antigo, elevando-se sobre o aclive do terreno. Destaca-se o escalonamento das empenas 
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e tacaniças, assim como o escalonamento dos telhados dos anexos do puxado.  A antena 

parabólica mostra-se nesta fachada. 

 

FIGURA 136 – FACHADA LATERAL 

 

Fachada posterior: é a fachada mais recortada.  Nela estão os puxados de despensa e 

antigo quarto de fabricação de queijos; da área de serviços, do "quarto novo" e seu 

banheiro e estrutura de caixa d’agua e, finalmente, do quarto anexo à varanda e do 

"quartão".  As modificações atuais são vistas: as janelas antigas de madeira foram 

trocadas por janelas de metal com fechamento em vidro, uma churrasqueira anexada à 

parede do banheiro do "quarto novo", dentre outras.  Ressalta a coberta de forno antigo 

na lateral direita desta fachada, assim com a antena parabólica, que interfere na paisagem, 

porém “foi colocada na parte posterior para não agredir a fachada frontal da fazenda” 

(sic).   

4.7 Elementos de acabamento e interior: devido aos efeitos do tempo nos materiais, houve 

a necessidade de utilização de materiais mais recentes e reforços em alguns lugares.   

 

Figura 137 - FACHADA POSTERIOR 
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Pisos: o piso da entrada é de pé-de-moleque embora a parte mais próxima da entrada da 

sede da fazenda se encontre cimentada.  Na varanda o piso é de ladrilho hidráulico e nas 

áreas de serviço foi usado cimento queimado.  Alguns caminhos e estradas internas ainda 

se revestem com lajes de pedra, assim como currais e chiqueiro.  Os pisos dos cômodos 

são de tabuado largo, de cerca de 30 cm de largura.   

Tetos: a maioria dos tetos é de esteira de taquara ou de friso de madeira.  A cozinha tem 

telha vã.  

Guarnições: na varanda os esteios são de madeira, com detalhes de marcenaria nas arestas, 

tornando a parte superior do fuste oitavada. O embasamento de pedra foi recapeado por 

cimento.  O guarda-corpo tem réguas retas.  

As portas e janelas possuem verga reta de madeira e folhas estruturadas em calha.  

Equipamentos: o banco de madeira existente à frente do paiol foi feito com uma peça 

inteiriça de uma única árvore, e é bastante antigo. Na cozinha, o fogão à lenha continua 

em atividade, assim como o forno na coberta fora e os tachos de doces. 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual: o estado de conservação do conjunto é 

razoável, embora tenham sido feitas algumas obras de conservação.  Como é grande o 

número de edificações torna-se oneroso fazer a manutenção adequada de todo ele.  Os 

proprietários estão conservando à medida do possível, porque é interesse deles a 

manutenção do original.  Há vestígios de ataque de cupins, mas os proprietários fazem 

descupinização com certa frequência.  As vedações originais têm sido substituídas por 

alvenaria de tijolos por falta de disponibilidade de mão de obra.  A conservação das 

coberturas tem procurado utilizar telhas cerâmicas e curvas para manter a unidade.  Há 

sinais de infiltrações ascendentes em alguns cômodos, como na copa, mas a pintura de 

PVA tem sido utilizada inadequadamente.  As instalações hidráulicas e elétricas se 

encontram em bom estado.  

 

5- Anexos:  

Muros de pedras: um muro de pedras secas percorre grande extensão da fazenda.  Cria 

espaços chamados “manga” para engorda de porcos, tendo tido trechos reconstituídos.  É 

protegido com uma capa de cimento.  A área interna ao muro, destinada, anteriormente à 
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criação de porcos, hoje, não possui função. Outro espaço circundado por muro é 

atualmente utilizado como curral.  

 

FIGURA 138 - MOINHO - FOI USINA DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE  

NAS DÉCADAS DE 1940 A 1970 

 

 
 

Figura 139 - MURO DE PEDRA E BICAME DE ÁGUA QUE SE DIRECIONA AO MOINHO 
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Figura 140 - À FRENTE, VISTA DO MOINHO E, AO FUNDO, VISTA DO CONJUNTO 

 

 
Figura 141 - MURO DE PEDRAS QUE SUPORTA O BICAME NAS PROXIMIDADES DO MOINHO 

 

Chiqueiro: o cômodo destinado à criação de porcos já foi também um curral coberto.  

Possui sistema construtivo em estrutura autônoma de madeira e vedação em pau a pique.  

O telhado é de quatro águas com telha capa e bica, tendo um prolongamento frontal para 

a ceva e um lateral para as baias com cochos separados.  Sob o mesmo telhado fica um 

depósito, que já foi quarto de agregado.  O acesso a ele se dá por escada de pedra.  A ceva 

era o local, no século passado, destinado à cria dos porcos; hoje, com apenas um porco, 
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o cômodo está abandonado.  As paredes estão caindo e o telhado precisa ser reconstituído. 

O espaço foi dividido em compartimentos menores com cercas de tábuas.  Esta edificação, 

em função de sua ancianidade óbvia, porte e fatura elaborada, apesar do degradado estado 

de conservação, leva a pensar que poderia ser o prédio de engenho.  Anexo a ele, aos 

fundos, fica uma coberta, que abriga suportes de tachos, forno e os próprios tachos, hoje 

utilizados como coberta de fabrico de doces.  Mas esta pode ter sido a parte do engenho 

onde se purgava o caldo.   

Portão de entrada da fazenda: dá acesso ao pátio interno frontal a sede da fazenda.  É 

bastante antigo, pois a campainha é um sino de ferro datado de finais do século XVIII.  O 

portão é feito de madeira e precisa de alguns reparos.   

Quarto dos rapazes: localizado ao lado da varanda com acesso independente da casa. Hoje 

esse cômodo abriga empregados da fazenda, embora sempre tenha tido a função de 

abrigar os varões da família.  Beliches em tábuas de madeira maciça, fixos na parede, são 

utilizados como camas e estantes.  O piso e o teto são em madeira.  O teto tem frisos como 

mata junta.  A parede dos fundos tem aberturas vedadas por latão para ventilação.   

Paiol: edificação alongada, disposta lateral à sede da fazenda, em sequência ao quarto dos 

rapazes.  Internamente houve divisão do paiol, sendo metade apenas destinada a este fim, 

tornando-se o restante uma estrebaria.  Durante muitos anos funcionou como paiol e 

estrebaria, mas foi novamente alterado para se tornar garagem.  Colocou-se um portão 

metálico entre os esteios de madeira. Possui telhado de duas águas com telha capa e bica 

e fechamento da empena com tábuas de madeira pregadas. Existe um sistema de 

ventilação superior aos panos de parede, somente no lado que dá para o pátio. Supõe-se 

que este cômodo pode ter sido, nos seus primórdios, uma senzala.   

Curral coberto: limitado em duas laterais por muro de pedras, tem os fechamentos lateral 

em tabuado de madeira.  No interior, uma treliça de taquara veda a parte superior. O curral 

está pouco preservado, mostrando a decadência dos elementos, principalmente a treliça, 

devido à fragilidade do material. 

Cobertas para guardar toras de lenha e o galinheiro: ambas foram feitas a partir da 

elevação de parede de tijolos, aproveitando o muro de pedras existente no local.  Tem 

meias águas como cobertura, sustentadas por pilares de alvenaria. 
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Figura 142 - GALINHEIRO E DEPÓSITO DE TORAS DE LENHA APROVEITA O MURO DE 

PEDRAS DO CURRAL  

 

Casa de torta: cômodo retangular, com três divisórias e uma porta em cada 

compartimento, e aos fundos, uma janela em cada um. Possui embasamento de pedra com 

estrutura autônoma de madeira e vedação em pau a pique.  O telhado possui duas águas 

com telhas capa e bica e as empenas são vedadas com tabuado de madeira. Este cômodo, 

certamente, foi senzala, em função de sua tipologia, mas utilizado como depósito de torta 

de gado, na época do Sr. Melchior.   

 

Casas de trabalhadores temporários: duas pequenas casas localizam-se à direita de quem 

chega à fazenda.  São casas destinadas a trabalhadores que vêm de fora, trabalhar na 

fazenda, sendo bem pequenas.  Possuem apenas uma porta, sem janelas para ventilação.  

Possuem telhado de duas águas com telhas capa e bica.  São de autônoma de madeira e a 

vedação em pau a pique, substituída, em alguns pontos, por tijolos.  
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Figura 143 - ANTIGA SENZALA, ATUAL QUARTO DE TORTAS  

 

 

Figura 144 - CASAS DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS 

Moinho: localiza-se bem próximo à encosta do córrego, e eleva-se sobre esteios e base de 

pedra.  Possui sistema construtivo em estrutura autônoma de madeira e vedação em pau 

a pique, mas duas paredes caíram e foram reconstruídas com tijolos. Uma terceira, que dá 

para a estrada, está desabada.  Possui janelas de verga reta, telhado de duas águas com 

telhas canal.  A entrada se faz por escada de pedras rudes. Tem ainda os equipamentos 
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para funcionamento normal: pirâmide invertida de madeira com suporte em pedra, mesa-

suporte para armazenar o fubá.  Hoje, está desativado, pois a trepidação  estava 

desestabilizando a vedação de pau a pique.  Antigamente, o moinho produzia energia para 

a fazenda, funcionando como usina, cujo mecanismo era acionado por meio de um cabo 

de aço que ligava o cômodo de fabricação de queijos até o duto canalizado que se encontra 

atrás do moinho.  O cabo, ao ser acionado, levantava a portinhola de aço que represa a 

água do duto.  Quando liberada, a água faz girar a roda  que se encontra abaixo do moinho.  

Hoje o moinho está sendo usado somente para a secagem de alho.  

 

Figura 145 - MOINHO EM PRIMEIRO PLANO E CONJUNTO AO FUNDO 

 

Bicame de pedras: construído em pedras secas, ao se aproximar do moinho ganha grande 

altura, tornando-se uma estrutura relevante no contexto do conjunto.  Tem grande 

comprimento da nascente até seu ponto final.  Seu canal foi recapeado com massa de 

cimento na época em que serviu como nutrição da usina.  Em sua parte mais alta foi aberto 

um vão para facilitar a passagem para o outro lado.   
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Resfriador de leite: recentemente foi construído um pequeno cômodo com adaptação 

frigorífica para abrigar o leite produzido até que ele seja recolhido pelo caminhão da 

Cooperativa.  É de alvenaria de tijolos e tem cobertura em quatro águas. 

 

 6 - Riscos eminentes: o maior problema da fazenda tem sido a falta de um planejamento 

que, em intervenções para adaptação, atualização e conservação, valorize o caráter 

histórico do conjunto e faça algumas correções em nível de sua estética.   

 

7 - Conclusão: apesar das muitas alterações e intervenções nas várias edificações do 

conjunto, ele ainda se mantém ativo, tanto em sua parte residencial, quanto na parte 

produtiva e funcional, podendo ser a maioria das intervenções interpretada como 

autêntica. A atividade leiteira é a mais forte, mas ainda pouco modernizada. O conjunto 

é bastante interessante, fazendo crer já ter sido muito completo e variado.  

 

8 - Referências bibliográficas: 

IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984. 

FAMIH. TRA - ARQ. Bras. Fazenda Engenho Velho. 1990. 

 

9 - Referências documentais: 

Até o momento nada foi encontrado. 
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APÊNDICE E 

 

FAZENDA DO BRAGA 

 

MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO 

 

Figura 146 - FAZENDA DO BRAGA – CAPIM BRANCO/MG 

 

 

1-Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda do Braga. 

1.2 Localização:  Povoado dos Matos (Estrada de Capim Branco para Sete Lagoas) 

1.3. Propriedade/Contatos: particular, herdeiros da família Naná de Bilu  
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Figura 147 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO 

 (Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 

 

2- Histórico:  

Possivelmente esta fazenda data de meados do século XIX, segundo o IPAC/MG, 

realizado pelo IEPHA/MG em 1984. Naquela época a fazenda estava totalmente em 

funcionamento, com todas as edificações ativadas. Na lateral da sede dispunham-se as 
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edificações do engenho e fábrica de farinha, bicame, à época, já bastante alterado com 

trechos de manilhas cerâmicas, alambique e engenho de cana, moinho e depósitos.  No 

engenho pilava-se café, arroz e mandioca.  O pilão, com as iniciais IMI, teria sido 

comprado de outra fazenda, e instalado em junho de 1877 pelo proprietário  Joaquim 

Vicente Ferreira.  Naquela época, já não existiam mais o engenho de cana, o alambique e 

a roda d’ água.   

 

3 – Descrição / entorno: 

3.1. Situação/entorno – o conjunto de edificações constitui-se de casa-sede, ruínas da casa 

de agregados, à frente da sede, pequeno volume do moinho de fubá, depósitos anexos, 

ruínas do engenho e curral coberto, um pouco atrasados em relação à implantação, quase 

em forma urbana, pois a estrada de acesso corta o quadrilátero cercado ao meio.  O acesso 

se dá por estrada oriunda da ligação de terra do distrito-sede ao povoado de Matos, a cerca 

de 800 metros de distância.  Tem como mananciais de água o chamado Córrego do Braga, 

que teria, talvez, ligações com a nominação das terras da fazenda.  Os terrenos são de boa 

qualidade, propícios à agricultura, como atestam as inúmeras propriedades vizinhas.  A 

vegetação é saudável, muito verde, com muitas áreas de matas preservadas.  

 

4 – Análise Arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: a casa-sede encontra-se na região mais baixa da meia-encosta na qual se 

implanta o conjunto, tendo, ainda assim, dominância em relação às demais edificações, 

em função de seu partido alongado.   

4.2 Partido/Volumetria: retangular alongado, constituído por dois retângulos justapostos, 

no sentido transversal, como se uma parte retangular tivesse recebido um acréscimo na 

lateral esquerda, também retangular, porém mais curto, alinhado em relação à fachada 

frontal, e recuado em relação à fachada posterior. 
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Figura 148 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO BRAGA 

 

4.3 Sistema construtivo: o embasamento é feito por esteios diretamente fincados à terra.  

A caixa estrutural é estrutura autônoma de madeira, com os encaixes convencionais.  As 

vedações são de pau a pique, somente a fachada lateral direita se faz em adobes.  O 

acabamento da edificação é rude, pois ela é bem-horizontalizada e as vergas encostam-se 

diretamente no frechal, não deixando área do branco, acima dos vãos. 
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4.4. Planta: como o prédio se encontra em estado avançado de arruinamento, só é possível 

ler-se o agenciamento de planta, por meio das paredes e esteios remanescentes.  Ela se 

fazia em quatro sequências de cômodos transversais, por cinco seções longitudinais, 

sendo a quarta seção destituída dos dois primeiros cômodos.  A varanda é frontal, 

locando-se nos terceiro e quarto espaços da seção frontal, ou seja, se entala entre dois 

cômodos à esquerda e um na extremidade  direita.  Três cômodos ligam-se à varanda por 

portas e têm também ligações com os interiores. A última seção transversal abrigou a área 

de serviços.  Teve fogão, pias, e foi nela que se adaptou o banheiro e anexou, por meio 

de estrutura de tijolos e lajes de concreto, uma estrutura de caixa d’água. 

 

 

Figura 149 - PLANTA DA CASA-SEDE 

4.5. Cobertura: segue a estrutura e forma quadrada da planta com quatro águas, com 

prolongamento na lateral esquerda.  O entelhamento é do tipo capa e bica cerâmico, o 

acabamento beiral tem cachorros que são continuidade dos caibros roliços, madeiramento 

utilizado em toda a edificação.  
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Figura 150 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada principal: tem modenatura horizontalizada, dividida em cinco panos, 

obedecendo ao esquema de planta. Os vãos são ritmados nos panos, dois para cada um, 

exceto no último pano, onde existe uma porta larga central e uma janela geminada ao 

cunhal da extremidade direita.  As superfícies dos panos são naturalmente iluminadas, 

exceto a zona da varanda.  A proporção das janelas é de uma dimensão horizontal, para 

uma e meia na vertical. A varanda fronteira é parcialmente guarnecida por guarda-corpo 

de réguas trabalhadas artesanalmente, uma segunda parte foi vedada com tijolos e recebeu 

jardineira com acabamento de cimento.   À esquerda o embasamento é baixo, de cerca de 

meio metro, enquanto a extremidade direita tem 1,5 metros de altura.  A porta do último 

módulo da fachada está desprovida de acesso externo.  O cômodo é acessível pela varanda 

e pelo interior da casa.  No momento é o único que se encontra com uso, estando trancado, 

guardando móveis. As vedações remanescentes de portas e janelas são de duas folhas 

cegas em calha nesta fachada. 
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Figura 151 - FACHADA PRINCIPAL 

 

 
Figura 152 - VISTA DA FACHADA FRONTAL  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 153 - VISTA DA FACHADA FRONTAL ATUALMENTE 

Fachada posterior: Tem o mesmo esquema compositivo da frontal, exceto por mostrar as 

duas últimas seções recuadas.  Nesta, o aspecto da horizontalidade parece mais claro 

ainda.  Alguns dos vãos têm um alto peitoril, o que dá a alguns uma proporção quase de 

um para um.  Tem na região central uma escada disposta ao longo da parede, que dá 

acesso à cozinha. Próximo ao banheiro anexou-se uma estrutura de tijolos e lajes de 

concreto, para suporte de caixa d’água. 

 

 

Figura 154 - FACHADA POSTERIOR 
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FIGURA 155 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR 

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

Fachada lateral direita: apresenta o enquadramento da estrutura autônoma de madeira, 

assim como a vedação dos dois cômodos das extremidades.  O restante arruinou-se.  Esta 

fachada é bastante simétrica, inclusive na faixa do embasamento. 

Fachada lateral esquerda: é a mais arruinada, mantendo apenas a estrutura autônoma de 

madeira.  Esta fachada encontra-se à margem de área alagada que se formou com o 

arruinamento do duto que saía do moinho. 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: mantém quase todos os elementos tradicionais, 

como piso de madeira larga, forros de esteira, ainda detectáveis entre os escombros.  As 

vedações remanescentes de portas e janelas são de duas folhas cegas em calha na fachada 

frontal e nas demais de uma folha em calha. 
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Figura 156 - ESCOMBROS DE UM CÔMODO DA CASA-SEDE SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR 

O MADEIRAMENTO LARGO DO PISO  

 

4.8 Estado de conservação /Situação atual:  encontrava-se em regular estado de 

conservação em 1984, quando da realização do IPAC.  Atualmente, a casa-sede encontra-

se abandonada e em processo de arruinamento.  A cobertura está totalmente perdida nas 

duas zonas transversais centrais, embora ainda mantenha algumas partes nas duas zonas 

transversais, frontal e posterior.  Várias vedações de paredes já desabaram, assim como 

vedações de esquadrias. 

 

 
 

Figura 157 - SITUAÇÃO ATUAL DA CASA-SEDE: TELHADO CENTRAL ARRUINADO E 

ALGUMAS VEDAÇÕES JÁ INEXISTENTES 
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Figura 158 - ESQUADRIA DE JANELA E PAREDE EM PROCESSO DE ARRUINAMENTO 

 
 

 
Figura 159 - VISTA DA FACHADA COM SUAS ESQUADRIAS E VEDAÇÕES COMPROMETIDAS 
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5 – Anexos:  

Casa de agregados: “em frente à sede coloca-se a ‘’Casinha’’, construção talvez anterior 

à sede, de partido retangular, com varanda entalada entre dois cômodos laterais, 

recebendo tratamento bastante rudimentar. Piso de tijolos de barro, guarda-corpo da 

varanda com réguas retas e cobertura em duas águas de telhas curvas”.  (IPAC, 1984).  

Atualmente, só resta o pano de vedação do módulo lateral esquerdo, com janela central, 

com verga adossada ao frechal.  Restos da gaiola de madeira ainda conseguem manter 

esta parte da estrutura de pé. 

 
Figura 160 - CASA DE AGREGADOS EM FRENTE À CASA-SEDE 

 (Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 

 
Figura 161- ESTADO DE ARRUINAMENTO DA CASA DE AGREGADOS 
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Moinho: o moinho ainda encontra-se em bom estado, tendo todas as suas partes perfeitas, 

inclusive piso de madeira, pedra de mó e equipamentos. Depósitos anexos ao moinho: 

arruinados, tendo ainda algumas paredes de pé. 

 
Figura 162 - EQUIPAMENTOS DO MOINHO EM PERFEITO ESTADO 

 

 

 
Figura 163 - VISTA DO DEPÓSITO ARRUINADO 
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Engenho de cana: em ruínas do engenho de cana, com pilão com as iniciais IMI, assim 

como o curral coberto anexo mantém a caixa estrutural de madeira, mas quase toda a 

cobertura já se arruinou.  

Engenho de farinha: restam apenas alguns esteios de madeira. 

 
Figura 164 - DETALHE DO MADEIRAMENTO DO ENGENHO DE CANA 

 

 

 
Figura 165 - DETALHE DO MADEIRAMENTO DO ENGENHO DE CANA  
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Figura 166 - DETALHE DO MAQUINÁRIO DO ENGENHO DE CANA 

 

 
 

Figura 167 - VISTA DO ENGENHO DE FARINHA  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 
 

Divisas: as cercas de arame farpado mantêm-se, embora as porteiras estejam em 

precaríssimo estado. 
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Bicame: resta ainda o bicame, parcialmente de pedras revestidas por argamassa de 

cimento e parte de manilhas cerâmicas, este funcionando normalmente. 

 
 

Figura 168 - DETALHE DO BICAME COM GRANDE PARTE DE MANILHAS EM CERÂMICA  

 

Nova casa: existe uma casa de alvenaria de tijolos, sem quaisquer valores estéticos ou 

históricos, que foi construída há cerca de dez anos para abrigar a atual proprietária. A casa 

se implanta na lateral esquerda da antiga sede ligeiramente recuada em relação à fachada 

frontal.  Tem esquadrias de ferro e não foi sequer rebocada. 

Postes de eletricidade e rede elétrica cortam os terrenos da fazenda. 

 

6 – Riscos eminentes: é a perda de todo o conjunto. A casa-sede já apresenta avançado 

estado de degradação, assim como o depósito e o engenho. A casa de agregados já se 

tornou irrecuperável. O conjunto, em breve, se perderá totalmente; restará somente a nova 

casa-sede. É importante que a engenhoca do engenho seja salva, assim como os 

equipamentos do moinho. 

 

7 – Conclusão: lamentavelmente é mais um exemplar de fazenda fadado a desaparecer, 

não só pelas parcas posses dos proprietários, mas também porque vários herdeiros se 

dedicam a atividades urbanas. 
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8 – Referências bibliográficas: 

IEPHA/MG. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. 

IPAC. Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais. Município de Capim 
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9 – Referências documentais:  

Nada foi encontrado até o momento. 
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APÊNDICE F 

 

FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

 

 
 

Figura 169 - FAZENDA VISTA ALEGRE – CONTAGEM/MG  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 

1-Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Vista Alegre.  

1.2 Localização: Bairro ''Quintas Coloniais'', a norte do distrito sede de Contagem.  

1.3 Propriedade/Contatos: Prefeitura de Contagem.  
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2 - Histórico:  

“Ao longo dos séculos XVIII e XIX, Contagem foi um núcleo predominantemente 

agropastoril, tendo desenvolvido uma economia que possibilitou uma relativa 

estabilidade econômico-financeira. Existiram muitas fazendas na região, tais como: 

Fazenda da Cachoeira, Fazenda Riacho das Pedras, Fazenda do Pentado, Retiro do 

Atoleiro, Parto Grande, Fazenda do Cercado, Palastino, Saco dos Cavalos, Cancelinha, 

entre outras”. (CAMPOS e ANASTASIA. 1991).   

Senna, no Anuário de Minas Gerais de 1913, descreveu a fazenda Vista Alegre como uma 

significante área agropastoril: ''(...) De propriedade do venerando ancião Coronel João 

Teixeira Camargos, um dos patriarcas do município, dista três quilômetros da Vila e 

contém 500 alqueires em culturas, matas e pastagens.  Produz cereal, cana e café de mil 

arrobas e a de farinha de mil alqueires.  A sua criação de gado vacum consta de 200 

cabeças das raças zebu, holandesa e caracu e de suínos, 100. Existe na fazenda, que possui 

vários instrumentos agrários, engenho de cana e engenho de café, bem-instalados, 

abundante aguada, cuja altura se presta ao acionamento de maquinismo para a energia 

elétrica.  Possui magníficos terrenos e bons pastos sendo toda cercada e banhada por um 

ribeirão''.  (SENNA. 1913). 

Conforme estudos para elaboração do processo de tombamento municipal, as 

historiadoras Sandra Regina da Silva e Júlia Carolina da Cunha concluíram que a Fazenda 

Vista Alegre teria sido esquecida durante o Primeiro Registro de Terras realizado em 

Contagem, em 1855/56, pelo vigário Antônio de Souza Camargos.  Entre 1854 e 1855, o 

Governo da Província de Minas determinou a todos os vigários a elaboração de registros 

de todas as propriedades no âmbito paroquial.  Ao todo, foram registradas 80 declarações 

constantes do livro paroquial de terras de São Gonçalo da Contagem.  Supõem as 

historiadoras que o povo em geral teria visto com desconfiança a exigência 

governamental, evitando o cadastramento.  As propriedades, até então, eram pouco 

conhecidas, raramente constando nos livros dos tabelionatos municipais. ''No primeiro 

registro de terras não consta o nome da propriedade ''Fazenda Vista Alegre'' e não foi 

registrado nenhum proprietário com o sobrenome ''Camargos''.  (...) No recenseamento 

concluído por Manuel Alves de Macedo - Juiz de Paz - a 11 de novembro de 1831 no 

Districto de Capella da Contagem das Abóbadas, não foi encontrado ninguém com o 

sobrenome ''Camargos''.   
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O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais (IPAC-MG), realizado pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) em 

1984, diz tratar-se "de uma edificação rural construída presumivelmente no século XVIII, 

para ser utilizada como sede da fazenda", o que é pouco provável. Os remanescentes do 

sistema construtivo levam a crer que seja edificação do século XIX.   

Em 1993, foi feito um trabalho de levantamento de memória oral sobre o tema do 

patrimônio histórico-cultural remanescente do período colonial em Contagem, pela Casa 

de Cultura ''Nair Mendes Moreira''. Entrevistas com alguns dos moradores mais antigos 

de Contagem informaram que a Fazenda Vista Alegre teve como primeiro proprietário o 

Coronel João Teixeira Camargos, casado com Ana Costa Camargos.  O casal teve seis 

filhos: Coronel Augusto Teixeira Camargos, Coronel Antônio Benjamim Camargos, 

Joviano Camargos, Manoel Camargos, João Camargos e Ester Camargos.   

O coronel João Teixeira Camargos faleceu em 1º de julho de 1956, com 85 anos.  O 

segundo proprietário foi Joviano Camargos, segundo informações confirmadas por seu 

filho Vicente Camargos.  Em 15 de julho de 1975, Sebastião Camargos e Marcos Menezes 

compraram a Fazenda Vista Alegre, dos herdeiros de Joviano Camargos.  Após a compra 

da área, foi feito seu loteamento com o nome de ''Quintas Coloniais''.  A área 

circunvizinha da edificação-sede foi reservada para a construção de um clube.  Como a 

edificação encontrava-se abandonada, os proprietários enfrentaram várias levas de 

invasões.  Para evitar tal problema, em 1974, Dona Darina Sales foi chamada a morar e 

tomar conta da casa, junto com seus filhos, que lá habitaram até 2000, quando a Prefeitura 

construiu-lhes uma moradia em outro bairro.   

Em 31 de maio de 1977, foi efetivada a doação do imóvel para a Prefeitura de Contagem.  

Segundo o documento cartorial, (...) "os doadores se obrigarão, em tempo integral 

estipulado para a urbanização, a procederem à restauração das áreas doadas, 

compreendendo casas e moinhos ali existentes, com o intuito e o espírito de preservação 

de um patrimônio histórico centenário do município, isentando os cofres públicos 

municipais de quaisquer ônus na reconstituição do patrimônio''.   

Na realidade, esta cláusula contratual não foi respeitada e ao longo dos anos - de 1977 até 

2000 - assistiu-se à degradação paulatina e irreversível, não só da edificação que abrigou 

a sede da fazenda, como também dos anexos e da área verde da região.   



454 

A fazenda produzia muito café, feijão e, principalmente, farinha.  Conforme os 

depoimentos de Sandra Regina da Silva e Júlia Carolina da Cunha, historiadoras do 

Núcleo de Memória da Casa de Cultura de Contagem, foi necessário um grande número 

de funcionários na época de colheita de mandioca e, principalmente, para fazer farinha.  

''Tinha um mandiocal muito grande. (...) A produção não era só para consumo.  O senhor 

Joviano Camargos tinha um lugar ao lado da casa da fazenda que ele armazenava a 

produção.  Lá tinha caixotes muito grandes onde se guardava farinha já torrada.  Ele 

ensacava e vendia aos armazéns de comércio de Belo Horizonte.   

Para as refeições dos funcionários nas épocas de colheita, era improvisado um espaço 

próximo à área de serviço da casa onde era colocada uma grande mesa na qual todos 

comiam.  Nessa área havia um grande viveiro de pássaros com cerca de 50 gaiolas.   

Havia diversas criações na fazenda: carneiro, porco, cabra, bode, que ficavam soltas na 

pocilga.  Havia também em torno de 100 cabeças de gado no curral da fazenda.   

A Fazenda Vista Alegre se caracterizava, em seus tempos áureos, como um polo produtor 

de farinha, dentre outros produtos agrícolas.  O local gerava empregos para homens, 

mulheres e adolescentes (acima de 14 anos), oferecendo alimentação e escola para seus 

trabalhadores temporários.  Surgia, no contexto urbano de Contagem, como uma fonte de 

subsistência da vila.  Com a partilha da herança e a venda da área para loteamento, várias 

características da fazenda desapareceram.  Grande parte das áreas sofreu desmatamento 

e grandes movimentos de terra.  Com isso, vários regos d'água da região secaram, 

dificultando muito a produção agrícola na região.   

A área tem se tornado apenas mais um bairro de periferia de Contagem.  Por sua vez, a 

área onde se encontra a sede da fazenda, que desde sua doação para a Prefeitura, em 1975, 

deveria ser transformada em um clube, encontra-se cada vez mais degradada.  

Em março de 2000, a casa foi tombada pelo patrimônio histórico municipal, com o projeto 

de restauração e formação de um centro de educação ambiental, que atenderia não só a 

comunidade local, mas coordenaria a educação ambiental em escolas próximas de 

Contagem.   

A Fazenda Vista Alegre aparece no mapa de Betim de 1939, próxima dos seguintes 

pontos: a norte, da Lagoa Assombrada; a leste, da localidade de Boa Vista e Fazenda da  

Tapera; a sul, Contagem e a oeste, a Fazenda Vista Bonita e das Lajes. 
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3 - Descrição /entorno:   

Atualmente são restritas as dimensões da fazenda, devido ao loteamento de sua área. Bem 

próximo da sede, em sua lateral direita, encontra-se o Córrego Ibirapitinga. Esse córrego 

não alimentava os equipamentos da fazenda.  Havia uma nascente na área dos currais que, 

por meio de um bicame de paredes de cimento, conduzia a água para o engenho, para o 

moinho de fubá, para o curral e para o galinheiro.  A nascente se encontra, atualmente, 

onde se localiza a Cerâmica Vista Alegre, empresa vizinha à fazenda. A Fazenda Vista 

Alegre tinha sua implantação de forma que sua fachada frontal tivesse acesso a uma 

estrada que levava a Contagem.  

 

 
 

Figura 170 - VISTA ATUAL DO CONJUNTO: EM PRIMEIRO PLANO A HORTA COMUNITÁRIA 

E AO FUNDO A CASA-SEDE, VISTA A PARTIR DE SUA FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 

 
 

Figura 171 - VISTA DO CONJUNTO A PARTIR DA FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA -

SEDE. À ESQUERDA, NOTA-SE A ANTIGA ESTRADA DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
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Figura 172 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VISTA ALEGRE.  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: situa-se, atualmente, num ponto próximo do centro do terreno mais à 

esquerda, sobre uma plataforma construída numa área bastante arborizada, inclusive 

árvores de grande porte e é grande a concentração de mato ao seu redor.   

O terreno onde se localiza o que restou do conjunto apresenta uma encosta mais íngreme, 

que foi consolidada com a abertura de uma rua que fica em nível superior ao platô da 

casa-sede.  Descendo um pouco mais, fica o nível do engenho, numa área próxima ao 

leito do córrego, que em épocas de enchente chega a inundar as proximidades do engenho. 

Atualmente, sua reduzida área se localiza em meio a um loteamento, até agora com muitos 

lotes vagos.   

A casa-sede está implantada no centro do terreno, dando frente para a principal avenida 

do novo bairro.  

 

4.2 Partido/volumetria: a sede tem partido em ''L'', sendo constituída de um corpo 

principal retangular alongado no sentido longitudinal, e puxado na lateral posterior 

esquerda.  Há vestígios de um puxado na lateral direita, dando continuidade à fachada 

frontal, local identificado como quarto de farinha, do qual só restam o baldrame e degraus 

de acesso.  

 

4.3 Sistema construtivo: apresenta embasamento de pedras assentadas com argamassa de 

barro, formando um meio porão sob a parte frontal do corpo principal da edificação.  Este 

tem altura suficiente para ser utilizado como local para guardar arreios dos cavalos - 

aproximadamente 2,40 m - com piso de chão batido.  As paredes são, em sua maioria, de 

pau a pique, excetuando-se algumas mais recentes, além de pequenos reparos realizados 

em tijolos cerâmicos nas paredes externas e abaixo dos peitoris das janelas. Possui 

complementação do baldrame da varanda em tijolos maciços, mantendo-se a peça 

superior de madeira. 

A pintura é à base de látex, na cor branca, e o enquadramento dos vãos recebeu pintura a 

óleo na cor cinza.  
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Figura 173 - BALDRAME QUE SUPORTA O SEGUNDO NÍVEL DE FACHADA. PRESENÇA DE 

PEDRAS CORTADAS EM UMA FACE E ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE BARRO 

 

 

 

 
 

Figura 174 - VISTA DO PORÃO ABAIXO DA VARANDA E CÔMODOS FRONTAIS: 

BARROTEAMENTO LARGO ENCAIXADO NO BALDRAME DE PEDRAS 

 

4.4 Planta: o corpo principal da edificação apresenta uma modulação constituída por três 

seções transversais e outras três longitudinais, complementada por mais uma da varanda, 

disposta transversalmente.  Os cômodos são: varanda, ladeada por dois quartos; sala 
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central, ladeada também por dois quartos; corredor, ladeado por alcova; outros dois 

quartos; e seção da varanda ao fundo, que teve área reconstruída para servir de garagem.  

O puxado foi originalmente construído na forma retangular, tendo recebido diversas 

divisões internas, resultando em várias paredes com seus vedos, substituídas por tijolos 

cerâmicos, mantendo-se em todas elas a estrutura portante de madeira.  No puxado 

encontram-se a cozinha, despensa e um banheiro.  A porta principal que dá acesso à sala 

situa-se no meio do vão do cômodo.  Havia ainda três cômodos além deste puxado, que 

ficavam independentes da casa, segundo informações da FAMIH.  Uma intervenção 

recente, há aproximadamente 25 anos, abriu na extensão da parede da cozinha uma porta 

para a construção de um segundo banheiro.  

 
 

 

Seções transversais  

 

 

Figura 175 - PLANTA DA CASA-SEDE  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

1 

2 
 

3 

1 2 3 

4 
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4.5 Cobertura: o corpo principal recebe cobertura em quatro águas com prolongamento 

frontal para a varanda e aos fundos para a varanda da copa.  O puxado tem cobertura em 

duas águas. O madeiramento do telhado apresenta peças principais aparelhadas por 

processos rudimentares e os caibros e ripas de madeira roliça.   

As peças principais estão posicionadas em aresta, de forma que os encaixes sejam feitos 

em boca de lobo.  As telhas são do tipo capa e canal, com a última fileira projetando-se 

um pouco mais à frente e beirais em cachorrada aparente.  Em 2000, dossiê da FAMIH 

informava que "o telhado está bem degradado com alguns pontos críticos, muitas telhas 

estão quebradas, tendo sido preciso colocar algumas telhas de amianto e lonas para vedar 

goteiras e os lugares mais críticos".  Atualmente, está praticamente arruinado, protegendo 

apenas a varanda frontal, a ala lateral direita e parte do puxado.  

 

 
Figura 176 - PLANTA DA COBERTURA 

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Figura 177 - VISTA DA COBERTURA COM ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM MADEIRA ROLIÇA 

MUITOS CAIBROS ESTÃO QUEBRADOS 

 

 
 

Figura 178 - CUMEEIRA DO BLOCO PRINCIPAL: PROTEGIDA POR CHAPA DE ZINCO 
 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: tem a varanda entalada entre dois cômodos, um dos quais teve sua parede 

degradada, unindo-se ao espaço da varanda. Cada um dos corpos laterais à varanda tem 

uma janela central. As janelas são ordenadas ritmicamente, equilibrando-se com os 

cheios, sendo que, na varanda, as janelas da sala estão posicionadas próximas às paredes 
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dos cômodos laterais. As janelas são de cercadura de madeira, verga reta e uma folha cega 

em calha.  

A varanda possui dois tipos de guarda-corpo, ambos de cimento armado.  Uma parte 

apresenta elementos decorativos verticais para sustentação de jardineira retangular, 

emoldurada por frisos em toda a sua extensão. Há quatro colunas com molduras 

chanfradas. Outra parte do guarda corpo tem tremidos de madeira e uma cancela, também 

com tremidos.  A escada que dá acesso à varanda é de dois lances assimétricos, paralelos 

à parede, com balaústres de concreto.   

A fachada teve o acréscimo contíguo do cômodo de farinha que a alongava em cerca de 

quatro metros. Essa fachada está bem deteriorada com algumas partes sem reboco e com 

mofo, resultado da umidade concentrada pelo sombreamento da vegetação ali existente. 

 

 

 
 

Figura 179 - DESENHO DA FACHADA PRINCIPAL.  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Figura 180 - FACHADA FRONTAL VOLTADA PARA SUDOESTE. RECEBE SOL SOMENTE AO 

FINAL DA TARDE. ENCONTRA-SE OBSTRUÍDA PELA VEGETAÇÃO 

 

 

 

 
 

Figura 181 - VISTA DO ESTADO ATUAL DA FACHADA PRINCIPAL. APRESENTA OBSTRUÇÃO 

PELA VEGETAÇÃO E NOTA-SE PERFEITAMENTE O ARRUINAMENTO DA COBERTURA 
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Figura 182 - COBERTURA DA VARANDA: OS ENCAIXES DOS ESTEIOS DE UMA PORTA 

MOSTRAM QUE ALI EXISTIU UMA PAREDE DIVISÓRIA.  

A COBERTURA É EM TELHA VÃ 

 

 

 
 

Figura 183 - VARANDA: FICAVA ENTALADA ENTRE DOIS CÔMODOS. AMBOS TINHAM 

PORTAS PARA O ESPAÇO CENTRAL. NOTA-SE PORTA VEDADA 
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Fachada lateral esquerda: é um pano contínuo, constituído por vários módulos de 

vedações em pau a pique. Os vãos têm cercadura de madeira, verga reta e folhas cegas 

tipo calha.  O puxado perdeu seus panos de vedação, mantendo somente a gaiola de 

madeira.  Dossiê da FAMIH, de 2000, relata que "nos fundos a vedação é de alvenaria de 

tijolos maciços e possui partes sem o revestimento do reboco, presença de mofo e 

umidade".  

 
 

Figura 184 - DESENHO DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 (Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 

 
 

Figura 185 - VISTA PARCIAL DAS FACHADAS LATERAL ESQUERDA E FRONTAL 
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Figura 186 - VISTA DA RUÍNA DO PUXADO AOS FUNDOS NA FACHADA LATERAL 

ESQUERDA 

 

 

 
 

Figura 187 - O PUXADO PERDEU A PAREDE DOS FUNDOS E A LATERAL ESQUERDA. AMBAS 

COM VEDAÇÕES EM PAU A PIQUE ARTICULADAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA  
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Figura 188 - VISTA DO FOGÃO À LENHA E TANQUE: ESTA PARECE SER UMA COZINHA 

EXTERIOR, MAS AINDA NO PUXADO DA CASA-SEDE 

 

 
Figura 189 - FACHADA LATERAL ESQUERDA: TRECHO ONDE O PUXADO SE ARTICULA 

COM O MÓDULO FRONTAL QUADRADO. AS VEDAÇÕES ESTÃO EM AVANÇADO 

PROCESSO DE ARRUINAMENTO 
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Figura 190 - FACHADA LATERAL ESQUERDA EM MEIO À VEGETAÇÃO QUE OBSTRUI A 

VISIBILIDADE 
 

 

 
 

Figura 191 - VESTÍGIOS DE ALICERCE ATRÁS DO PUXADO DA COZINHA. PODE SER UMA 

GRANDE MESA DE SECAGEM DE PRODUTOS 

 

Fachada lateral direita: é constituída pelo corpo principal frontal avançado sobre o puxado 

dos fundos.  As paredes do corpo da casa, em pau a pique, e do puxado em tijolos 

cerâmicos, estão íntegras estruturalmente.  Na aresta dos dois volumes situam-se um 

acréscimo de banheiro e dois suportes de caixas d'agua que ficam aparentes. 
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Figura 192 - DESENHO FACHADA LATERAL DIREITA 

 (Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 193 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA. CONSTITUÍDA POR UM MÓDULO 

FRONTAL AVANÇADO E UM PUXADO MAIS RECUADO. A COBERTURA ESTÁ ARRUINADA. 

DUAS CAIXAS D´ÁGUA MOSTRAM AS ADAPTAÇÕES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

 
Figura 194 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA COM OBSTRUÇÃO DA VISIBILIDADE 

POR UMA MANGUEIRA. A HORTA SE POSICIONA TAMBÉM NESTA LATERAL DA SEDE 



470 

 
 

Figura 195 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL DIREITA E DA HORTA 

 

 

Fachada posterior: constitui-se pelo volume do corpo principal afastado em relação ao 

puxado.  A vedação de ambos os volumes é de pau a pique.  A parede dos fundos do 

puxado desabou, deixando todo o interior da cozinha exposto.  Segundo dossiê da FAMIH 

“tinha uma porta e duas janelas de madeira com folhas cegas”.  

 

 
Figura 196 - DESENHO DA FACHADA POSTERIOR 

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Figura 197 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR. O PUXADO DA COZINHA ESTÁ SEM 

COBERTURA E SEM DOIS PANOS DE PAREDE 

 

 
 

Figura 198 - VISTA DE PARTE DO MÓDULO PRINCIPAL NA FACHADA POSTERIOR 
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Figura 199 - ESTADO DE ARRUINAMENTO DA FACHADA POSTERIOR E LATERAL DIREITA 

DA CASA-SEDE 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Tetos: a casa apresentava forro de taquara trançada, em todos os seus cômodos.  

Atualmente, só se vêm vestígios dos forros de um dos cômodos.   

 
 

Figura 200 - CÔMODO DA ALA LATERAL ESQUERDA. O BARROTEAMENTO NO TETO 

DEMONSTRA QUE HOUVE FORRO EM ESTEIRA ANTERIORMENTE 
 

Pisos: são de tabuado largo, exceto na varanda e sala, onde houve substituição do piso 

por tabuado estreito.  Em alguns cômodos o piso se abateu e caiu; em outros as tábuas 

encontram-se podres ou soltas, apresentando risco de desabamento.   
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Há uma larga sarjeta à frente da casa em lajeado de pedras roliças.  O piso da cozinha é 

de cimento natado na cor vermelha.  O puxado tem ladrilhos hidráulicos no corredor da 

lateral direita, na área dos antigos banheiros e na despensa. 

 
Figura 201 - TABUADO ESTREITO UTILIZADO NA SALA E PARCIALMENTE NA VARANDA  

 

 

 
Figura 202 - PISO EM TABUADO LARGO DO CÔMODO DE DORMIR DA LATERAL ESQUERDA  
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Figura 203 - CÔMODO DA ALA LATERAL DIREITA: O BARROTEAMENTO SE PERDEU, O PISO 

EM MADEIRA E O FORRO EM ESTEIRA DESABARAM 
 

Vãos: as janelas estão posicionadas no meio dos panos dos vãos dos cômodos.  

Apresentam enquadramento em madeira com verga reta e vedação em uma folha 

composta por três pranchões do tipo calha, com tramelas horizontais embutidas no 

batente. As janelas dos dois quartos que se abrem para a lateral direita da casa apresentam 

também vedação em guilhotina com panos de vidro, colocados posteriormente à 

construção. Possuem vergas retas e abertura por duas folhas em calha. Outras portas 

seguem as mesmas características, apresentando apenas uma folha, exceto a da sala, em 

duas folhas.   

Há uma escadaria frontal em tijolos maciços, revestida por nata de cimento, com guarda-

corpo também em alvenaria, ornado por um arranque em forma de coluna, com 

terminação chanfrada.  O patamar tem terminação arredondada, apresentando elementos 

decorativos em baixo relevo na argamassa.  Esta parece ser intervenção das primeiras 

décadas do século XX. 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual: vários cômodos da casa se encontram em 

avançado estado de arruinamento, já tendo perdido partes das vedações e partes dos pisos.  

A casa como um todo, desde suas fundações ao seu telhado, tem sofrido com a falta de 

conservação.  O terreno sofreu um recalque diferencial, ou deslizamento nas áreas 
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próximas à construção, visível no piso da cozinha e das próprias paredes dessa área.  

Paredes caíram, o piso da cozinha encontra-se com rachaduras que o divide em duas 

partes.  A parte menor, próxima da parede da construção, encontra-se com uma grande 

inclinação.  Nesta área, encontram-se duas escoras necessárias para sustentação da 

estrutura do telhado.   

A cobertura está parcialmente desabada, sob a ameaça de desabamento a qualquer 

momento.  Em vários trechos os caibros estão em colapso, escorados por esteios.  

Os forros de esteira já se perderam.  Os pisos estão em precário estado, acumulando 

material oriundo dos desabamentos.   

O cômodo ultimamente utilizado como cozinha está com a estrutura do telhado ameaçada, 

tendo sido construído, à direita, um pilar de tijolos, como medida de sustentação.   

A fazenda encontra-se em um péssimo estado de conservação, entregue ao tempo, o que 

contribuiu para sua degradação paulatina e irreversível.   

Seu telhado está totalmente degradado, precisando de uma substituição integral do 

engradamento.  A estrutura está bastante comprometida, também precisando de 

substituição em vários trechos. Grande parte do madeiramento, principalmente do 

telhado, está podre e abrigando insetos xilófagos.   

 
Figura 204 - INTERIOR DO CÔMODO SITUADO NA ALA LATERAL ESQUERDA.  

O ALICERCE DE PEDRA E AS VEDAÇÕES DE PAU A PIQUE ESTÃO INTEIRAMENTE 

COMPROMETIDOS 
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Figura 205 - PRIMEIRO MÓDULO DA FACHADA FRONTAL: UMA PEÇA DO BALDRAME 

APODRECEU, MOVIMENTANDO O TABUADO E A VEDAÇÃO ACIMA DELA  
 

 

 
Figura 206 - SALA DE JANTAR OU VARANDA DOS FUNDOS TOMADA PELA VEGETAÇÃO E 

APRESENTANDO RECALQUES NO PISO 

 

V- Anexos:  

Engenho de farinha: atualmente existe a estrutura autônoma de madeira, que conforma 

um amplo galpão. Não há mais o telhado, restando apenas a gaiola estrutural, 
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conformando dois ambientes distintos. Uma parede de tijolos cerâmicos sem 

revestimento separa a área da roda d'água e chegada dos bicames, da área do monjolo de 

pilões e da prensa. Esta área é muito ampla, tendo um prolongamento da estrutura.  

 

 
 

Figura 207 - VISTA DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO ENGENHO DE FARINHA, DAS 

ALVENARIAS DO MOINHO E DOS BICAMES.  

A OCUPAÇÃO URBANA ENVOLVE O TERRENO REMANESCENTE DO CONJUNTO 

 

 

 
 

Figura 208 - VISTA GERAL DO ENGENHO DE FARINHA E MOINHO AO FUNDO.  

O ENGENHO ERA UMA COBERTA EM DUAS ÁGUAS COM PROLONGAMENTO À ESQUERDA  
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Figura 209 - VISTA DE PARTE DO ENGENHO EM PRIMEIRO PLANO E MOINHO AO FUNDO 

 

 

 

 

 
 

Figura 210 - ESTRUTURA AUTÔNOMA DO PRÉDIO DO ENGENHO E A PRENSA 
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Figura 211 - DETALHE DO PARAFUSO DA PRENSA DO ENGENHO 

 

 
Figura 212 - DETALHE DA RODA DENTADA, EIXO E PÁS QUE MOVIMENTAM O PILÃO DE 

FARINHA MOVIDO À ÁGUA 
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Figura 213 - EIXO DA RODA D´ÁGUA DO ENGENHO DE FARINHA.  

O BICAME QUEBROU-SE SOBRE A RODA E ESTÁ PRESSIONANDO.  

ATRÁS DA PAREDE APARECE O PILÃO MOVIDO PELA RODA 

 

 
Figura 214 - RODA D´ÁGUA DO ENGENHO  

A PAREDE QUE A SUPORTA É DE ALVENARIA DE TIJOLOS E O BICAME É DE ALVENARIA 

E CONCRETO 
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Figura 215 - RODA D´ÁGUA DO ENGENHO  

PEÇA DA ESTRUTURA DA CUMEEIRA CAIU SOBRE O BICAME QUE, POR SUA VEZ, CAIU 

SOBRE A RODA 

 

 

 
 

Figura 216 - PILÃO DE FARINHA, MOVIDO PELA FORÇA DA ÁGUA QUE VEM PELO BICAME 

E CAI NA RODA D´ÁGUA 
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Figura 217 - PILÃO DE MOER FARINHA E SEU MADEIRAMENTO EM ESTADO DE 

DETERIORAÇÃO POR ESTAR AO RELENTO 

 

 

Moinho de fubá: um pequeno cômodo com embasamento de pedras e paredes de alvenaria 

de tijolos era o moinho.  Tinha piso elevado do solo sobre barrotes de madeira e cobertura 

de telhas cerâmicas, hoje desaparecidas.  Uma variante do bicame chegava até ele. 

 
Figura 218 - RUÍNAS DO MOINHO COM A CHEGADA DE UMA VARIANTE DO BICAME .  

AO FUNDO, A ESTRUTURA DO ENGENHO 
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Figura 219 - VISTA DO MOINHO E BICAME QUE O ALIMENTA E SEGUE EM DIREÇÃO AO 

ENGENHO 

 

 

 
Figura 220 - MOINHO: EMBASAMENTO DE PEDRA E ALVENARIA DE TIJOLOS  

A COBERTURA E O PISO DE MADEIRA ARRUINARAM-SE 
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Figura 221 - MOINHO: OS BARROTES DO PISO AINDA SE ENCAIXAM NOS BALDRAMES  

O TABUADO E A COBERTURA DESAPARARECERAM 
 

Bicames: saindo das partes altas do terreno, um longo bicame de alvenaria de tijolos 

revestido por massa de cimento chega ao engenho e ao moinho. 

 

 
Figura 222 - VISTA DOS BICAMES  

O PRIMEIRO, AO FUNDO, SEGUE EM DIREÇÃO AO MOINHO E AO ENGENHO  

O SEGUNDO, EM PLANO ANTERIOR, SE INTERROMPE 
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Quarto de farinha: existia um cômodo situado na lateral direita, em continuidade à 

varanda, que era o salão onde se estocava a farinha.  Há vestígios do alicerce e da parte 

demolida no piso e peças de encaixe no frechal.   

Conforme informações de Dona Darina, levantadas pelo dossiê da FAMIH, o salão tinha 

entrada independente da casa, embora tivesse ligação direta com ela por cômodo contíguo 

à varanda, e foi, possivelmente, feito posteriormente à casa.  

De acordo com o depoimento de Dininha, antiga funcionária da fazenda, criada no local 

desde os 4 anos de idade, ''a produção agrícola era armazenada nesse salão.  Na época que 

esse depósito estava vazio, funcionava ali uma escola para empregados da fazenda''. 

(FAMIH. 2000).   

 

 

 
 

Figura 223 - FACHADA LATERAL DIREITA: O PANO COM A PORTA LIGAVA A VARANDA AO 

CÔMODO DE FARINHA QUE JÁ DESAPARECEU, RESTANDO SOMENTE O BALDRAME 
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Figura 224 - BALDRAMES DO CÔMODO DE FARINHA QUE EXISTIU NA LATERAL DIREITA 

DA CASA-SEDE 

 

 
Figura 225 - BALDRAME DO CÔMODO DE FARINHA: OS ENCAIXES DOS BARROTES 

APARECEM MOSTRANDO QUE O PISO ERA DE MADEIRA 

 

Pomar: restam algumas espécies de árvores frutíferas nas imediações da casa-sede.  São 

goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras, em sua maioria.  
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Figura 226 - VISTA DO POMAR DE JABUTICABEIRAS COM ENGENHO E MOINHO AO FUNDO 

 

 

 

Estufa e casa de ferramentas: estas foram construídas após a Prefeitura assumir a área, 

transformando-a em hortas comunitárias para suprir creches, orfanatos e casas de 

recuperação de drogados.  A estufa é de estrutura metálica coberta por tela plástica branca, 

tendo parte abobadada e parte em meia água.  A casa de ferramentas tem pequena varanda, 

dois banheiros e pequena copa.  Os próprios banheiros são os vestiários e local de 

máquinas elétricas.  A Prefeitura mantém lá quatro funcionários, sendo um deles técnico 

em agronomia, que dirige o manejo das hortas dentro do conceito de agricultura natural, 

sem o uso de agrotóxicos.  São usados adubos naturais e artificiais. 
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Figura 227 - VISTA DA ESTUFA E CASA DE FERRAMENTAS CONSTRUÍDAS PELA 

PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA. AO FUNDO, DO OUTRO 

LADO DA VIA RECÉM- ABERTA FICAM ALGUMAS CASAS DO BAIRRO 

 

 

 
 

Figura 228 - VISTA DA ESTUFA E HORTA A PARTIR DO PONTO MAIS ALTO DO TERRENO 
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Figura 229 - VISTA DA HORTA, CANIL E DEPÓSITO DE ADUBO 

 

Reservatório de água: trata-se de uma carroceria de caminhão tanque adaptada como 

caixa d'agua.  Ela situa-se em ponto alto do terreno, nada distante da estufa, margeando a 

rua de cima do bairro, antiga estrada que levava aos currais. 

 

 
 

Figura 230 - VISTA DO DEPÓSITO DE ÁGUA - UM TANQUE ADAPTADO 

EM PRIMEIRO PLANO A HORTA E AO FUNDO A ESTUFA 
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6 - Riscos eminentes: a fazenda foi tombada pelo serviço de patrimônio histórico de 

Contagem em 17 de abril de 2000 e as reformas para restauração estão previstas desde 

essa época, mas ainda não começaram.  Apenas uma ação de escoramento foi feita, mas 

já se mostra incapaz de resguardar o monumento.  A demora do processo de restauração 

que hoje já se configura quase como reconstrução pode representar risco de perda 

definitiva desse patrimônio, que é significativo como documento da indústria rural da 

Contagem inicial.   

 

7 - Conclusão: apesar do avançado processo de degradação, é ainda possível analisar a 

casa-sede, tanto pela vistoria direta do objeto, como traçar sua trajetória em função da 

documentação anteriormente elaborada pelo IPAC/MG e pelo dossiê da FAMIH, este, 

por sua vez, alicerçado no dossiê de tombamento, realizado pelo serviço municipal de 

patrimônio.  Do conjunto original, só restaram as ruínas do engenho, do moinho e dos 

bicames.  Estes, por suas dimensões e fatura excepcionais, mostram que a fazenda teve 

importância na produtividade regional de farinha e café, conforme destacou Nelson de 

Sena, no Anuário de Minas Gerais de 1913.  Os currais, ligeiramente afastados da casa-

sede, ficaram nas áreas loteadas.  Mesmo assim os anexos que sobraram são referências 

importantes, cujas informações a respeito podem ser complementadas pela documentação 

histórica existente. 
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e Distrito de Capela Nova do Bitim  cx. 02, doc. 14. 1836.   

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE 

TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 1855 –1856. FILME 

009 RP - CÓDICE N.º 111. 

 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE 
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ANEXO - VISTA ALEGRE 

Em 1913 pertencia ao Coronel João Camargos.  

“Dista 3 quilômetros da vila e contém 500 alqueires em culturas, matas e pastagens. 

Produz cereais, cana, café, tendo ainda excelente criação de gado. 

A produção anual de café é de 1.000 arrobas e a de farinha de mandioca de 1.000 

alqueires. 

A sua criação de gado vacum conta de 200 cabeças, das raças zebu, holandesa e caracu, 

e a de suínos de 100.  

Existem na fazenda, que possui instrumentos agrários, engenhos de cana, de café bem- 

instalados, abundante aguada, cuja altura se presta ao acionamento de machinismos para 

energia elétrica. 

Possui “magníficos terrenos e bons pastos, sendo toda a fazenda cercada e banhada por 

ribeirão.”p. 390 a 391. 

FONTE: SENNA, Nelson de. Annuário de Minas Geraes 1913. Belo Horizonte: Imprensa 

Official de Minas Geraes, 1913. p. 390 a 391. 
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APÊNDICE G 

 

FAZENDA SANTO ANTÔNIO  

 

 

MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

 

 

 

Figura 231- FAZENDA SANTO ANTÔNIO – ESMERALDAS/MG  

(Fonte: IEPHA – Processo de Tombamento) 

 

1 - Identificação:  

1.1 Nome: Fazenda Santo Antônio 

1.2 Localização:  zona rural do município de Esmeraldas, há 4 Km do centro da cidade, 

na direção norte, ao povoado de Urucuia.   

1.3 Propriedade:  particular, família Lara. 
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Figura 232 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG) 
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2 - Histórico:  

A iniciativa de sua construção coube ao proprietário, José Teixeira da Fonseca 

Vasconcelos, que viria a se tornar o Visconde de Caeté. O palacete foi construído, 

segundo indícios encontrados na própria edificação, entre 1818 e 1822. José Teixeira da 

Fonseca Vasconcelos nasceu em 18/10/1766, na Fazenda Vereda, no município de 

Esmeraldas/MG.  

A imponência e a nobreza da edificação são testemunho material do êxito econômico e 

da projeção política alcançada por seu proprietário, que foi barão, visconde, vice-

presidente da primeira Junta do Governo Provisório de Minas e primeiro Presidente 

Constitucional da Província de Minas Gerais. 

Seu pai, José Teixeira de Carvalho, citado no rol da população da freguesia do Curral del 

Rei, adquirira em parte, por compra, no ano de 1741, grande extensão de terras à margem 

direita do Rio Paraopeba, anteriormente de propriedade do Capitão-Mor Dionízio Martins 

Soares. O Visconde assumiu a propriedade da Fazenda Santo Antônio, aí se instalando, 

quando de seu regresso de Portugal, por volta de 1796.  

O Desembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcelos é referido pelos historiadores 

como um dos maiores estadistas brasileiros do seu tempo. Casou-se com Dona Tereza 

Maria de Jesus, da família de João da Mota Ribeiro, com quem teve oito filhos. O 

Visconde de Caeté faleceu em 10 de fevereiro de 1838, na Fazenda do Rio São João, 

então situada no município de Barão de Cocais, atualmente município de Bom Jesus do 

Amparo, na casa herdada por sua esposa.  

Segundo Salomão de Vasconcelos, a Fazenda Santo Antônio não se constituía apenas na 

residência do Visconde, mas também Palácio do Governador, pois por várias vezes ele 

oficialmente despachava lá. (MELLO, 1985).   

Conta-se que o Visconde teria feito vir especialmente da França um arquiteto para projetar 

o casarão, o que parece inverossímil, uma vez que ele se assemelha muito com as 

construções portuguesas.  Mello (1985) informa que o próprio Visconde teria projetado 

seu risco, influenciado por sua viagem a Portugal. Quando de sua edificação, em 1822, a 

fazenda recebeu internamente tratamento (pinturas parietais) a cargo do pintor e alferes 

José da Fonseca, cujos trabalhos foram encobertos por nova pintura realizada em 1931, 

data inscrita numa tarja. No mesmo ano de sua construção, a fazenda foi visitada pelo 

Bispo Dom Frei José, que registrou a existência de uma capela particular dedicada a Santo 
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Antônio, hoje inexistente. No censo de 1836, informado pelo Juiz de Santa Quitéria, Juiz 

Domingos da Costa Diniz, a fazenda tinha engenho movido à água e pertencia a João 

Teixeira Fonseca Vasconcelos. 

Com a morte do Visconde de Caeté, a fazenda passou para seu filho e, sucessivamente, 

por compra, ao Capitão Feliciano Ferreira Palhares, ao Comendador Manoel Pereira de 

Melo Viana, ao Coronel Antônio Monteiro Lara e seus descendentes. No final do século 

XIX ali viveu, a infância e mocidade, o Dr. Fernando de Melo Viana, que também se 

tornaria Presidente do Estado, entre 1922 e 1926.   

Propriedade da família Lara desde 1913, quando foi adquirida dos herdeiros de Melo 

Viana, a casa da fazenda encontra-se abandonada há vários anos.   

A casa e as terras férteis que a cercam - onde se cria gado e cultiva-se arroz e milho – 

pertencem à família Lara, cujos membros se dizem sem recursos para recuperá-la ou 

restaurá-la. Também não se interessam em dispor da propriedade, que foi dividida em 

cinco partes, uma para cada irmão. A área onde se situa a casa-sede pertence a todos, 

estando desativada como moradia desde a década de 1980. Tem sido utilizada como 

depósito de ferramentas leves e insumos agrícolas desde então. Houve tentativas de 

restauração por parte do município, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas 

a gestão atual se sente impedida de atuar em propriedade particular, em função da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Uma primeira etapa de obras foi realizada, mas paralisada até 

que se solucione juridicamente a questão. Isso tem prejudicado sobremaneira a obra, 

degradando serviços já realizados ou por realizar, tais como rebocos, pisos e reinstalação 

das vedações das esquadrias. 

Entrevistas com os proprietários informam a situação do conjunto por volta da sua 

aquisição: à frente do edifício se estendia um grande pátio, com proporções de 3 mil 

metros quadrados, ladeado pelo casario de senzalas. O pátio tinha uma entrada única 

central, passagem obrigatória de quantos pretendessem atravessar a praça limpa e chegar 

à casa-sede. Havia um vasto portão de guarda, para vigilância interna, onde ficava as 

acomodações do porteiro, encarregado de receber os visitantes. Sobre esse portão 

levantava-se alongada torre, arrematada no alto por um globo adaptado para criação de 

pombos.  

No pátio posterior localizavam-se a senzala feminina, o convento para as escravas 

solteiras e os serviços necessários ao engenho, moinho, teares para fabricação de panos, 
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carpintaria, etc. À direita se estendia o pomar, por alguns alqueires de terras em que se 

situavam um vasto parque, um lago para barcos e criação de peixes, tudo sob uma 

disposição simétrica absoluta, desde as combinações das plantas exóticas, das palmeiras 

variadas, árvores frutíferas e ornamentais, até as passarelas aplainadas, calçadas e 

guarnecidas de ornamentação natural, que conduziam à casa de descanso, 

propositadamente localizada em meio àquele aprazível recanto, para o bem-estar e 

conforto do potentado daquela época. Desse conjunto só restam algumas árvores e as 

valas secas de água. 

 

2 – Descrição geral do conjunto: 

2.1 Situação/Entorno:  

O acesso ao conjunto rural da Fazenda Santo Antônio se faz por estrada de terra, a partir 

da sede de Esmeraldas e fica a quatro quilômetros no sentido norte.  Situa-se em um vale 

de inclinações leves, nas proximidades das elevações das serras do Grotão e Urucuia, 

entre o ribeirão do Filipão e o Córrego Santo Antônio. As várias edificações ficam 

implantadas em uma meia encosta bastante ligeira. 

A casa-sede é imponente e chama a atenção dos que passam pela estrada de terra que leva 

ao povoado de Urucuia. Ao redor da sede distribuem-se as demais edificações. O conjunto 

é composto atualmente por dez edificações: casa-sede antiga, com pátio fronteiro a ela, 

por onde se acessa a entrada principal.  Um segundo pátio contíguo ao primeiro, cercado 

com arames farpados, limitando a frente por coberta metálica alongada, com silo metálico 

de forma circular à frente dela. À esquerda da sede estão dispostos linearmente dois 

galinheiros, paiol, casa de máquinas, baia e chiqueiro, estando o moinho mais afastado. 

À direita, encontram-se os currais cobertos e descobertos.   

Na parte posterior, a uma distância de aproximadamente trinta metros, foi construída a 

nova casa-sede, edificação sem nenhuma característica estética ou construtiva de valor.  

Entre ambas as edificações ficam áreas de pomar, horta e área de cultura (milho), além 

de árvores frutíferas isoladas (banana, urucum, mamão, ata, manga, jenipapo, etc.).  No 

topo da cumeada ficam outras áreas de cultivo de arroz e milho. Elas são férteis, boas 

para o cultivo, para a criação de gado e para o desenvolvimento de matas naturais. Uma 

vala acompanha a cerca.  Esta possivelmente sirva para escoar águas dos cochos dos 

currais.  Na extremidade do segundo pátio ficam dois exemplares adultos de pau-brasil.  
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Figura 233 - VISTA PANORÂMICA A PARTIR DA ESTRADA 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 

 
Figura 234 - VISTA DO CORREGO SANTO ANTÔNIO 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 

 
 Figura 235 - VISTA DO CASARÃO A PARTIR DA ESTRADA DE ACESSO À FAZENDA 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 
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Figura 236 - VISTA DO CASARÃO E SEU ENTORNO 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 237 - VISTA GERAL DO CONJUNTO  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999 e IEPHA - Processo de Tombamento) 
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Figura 238 - IMPLANTAÇÃO FAZENDA SANTO ANTONIO  

 (Fonte: Plana Arquitetura /1999) 
 

 

 

4 Análise arquitetônica da casa-sede:   



500 

4.1. Implantação: a casa-sede antiga é imponente sobrado, de construção sólida e 

claramente planejada em sua arquitetura, dominando todo o conjunto.  Ao longo do 

prédio-sede situam-se os anexos de serviços, conformando um grande pátio à frente da 

fachada.  

 

4.2 Partido/Volumetria:  

O partido é retangular com volume de dois pavimentos, além de um puxado construído 

em 1942. O sobrado tem proporções verticais avantajadas (pé direito com 

aproximadamente 4,5 m) e características urbanas.   

 

4.3 Sistema construtivo:   

O sobrado possui embasamento de alvenaria de pedra canjicada, com altura aproximada 

de um metro, apresentando uma pequena variação no caimento do terreno no sentido da 

testada da fachada. A estrutura é autônoma, de madeira maciça e vedações de pau a pique 

e adobe no exterior. No interior, as paredes são rebocadas e pintadas. O puxado construído 

posteriormente, onde se encontra a cozinha e o banheiro, possui embasamento de 

alvenaria de tijolos, estrutura autônoma de madeira e vedação parcial de adobe e alvenaria 

de tijolos, recebendo reboco. 

 
Figura 242 - VISTA DA ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA E VEDAÇÕES EM ADOBE 

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 
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Figura 239 - VISTA DO EMBASAMENTO EM PEDRAS E DA ESTRUTURA AUTÔNOMA DE 

MADEIRA  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 

 
Figura 240 - VISTA DA ESTRUTURA AUTÔNOMADE MADEIRA MACIÇA E VEDAÇÕES EM 

ADOBE NA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 
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Figura 241 - DETALHE DE VEDAÇÃO CONTENDO CERÂMICA SEPARANDO AS CAMADAS DE 

ADOBE  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 
 

 
Figura 243 - DETALHE DE JANELA MOSTRANDO ESTRUTURA DE MADEIRA 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 
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Figura 244 - INTERNAMENTE AS PAREDES RECEBERAM REBOCO E PINTURA 

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 245 - VISTA INTERNA DA ESTRUTURA DE MADEIRA DOS VÃOS E DAS VEDAÇÕES 

EM ADOBE  

(Fonte: IEPHA - Processo de Tombamento) 
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 4.4. Planta: as plantas de ambos os pavimentos têm forma retangular simples, e 

distinguem-se levemente em termos de proporções e tratamento dos cômodos.  A planta 

tem um desenho de malha geométrica, quase simétrica. Cada pavimento se desenvolve 

segundo uma sequência de três zonas de cômodos dispostos linearmente no sentido 

transversal, por outras três seções no sentido longitudinal. 

 

 

 

Figura 246 - PLANTA 1º PAVIMENTO DA CASA-SEDE 

 

No sentido longitudinal, a parte central é cerca de três vezes maior que as laterais e, estas, 

simétricas entre si.  Cada lateral é subdividida em três cômodos. A parte central apresenta 

subdivisões transversais que não se correspondem no primeiro e segundo pavimento, 

além de não apresentar simetria na distribuição dos cômodos. Mas mesmo essa área 

central pode ser dividida em outras três sequências, conforme se verifica graficamente em 

ambos os pavimentos. 

No pavimento térreo, a primeira sequência longitudinal tem dois quartos e cozinha. A 

segunda sequência longitudinal tem sala e copa, com saída externa para o anexo de 

cozinhas.  A terceira sequência (de vestíbulo, parte da sala de visitas, uma alcova e parte 

da sala de jantar) conjuga-se à quarta, com a continuidade das duas salas, a frontal e a dos 
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fundos, também com outra alcova, voltada para a sala fronteira. Soma-se a essa seção a 

circulação longitudinal que serve à última zona longitudinal, com três quartos. Esta quarta 

sequência de quartos, junto com a circulação longitudinal, mostra que esses quartos 

receberiam também hóspedes ou agregados.   

 

 

Figura 247 - PLANTA 2º PAVIMENTO DA CASA-SEDE 

 

O acesso ao pavimento superior é realizado por meio de escadaria de madeira com largura 

suficiente para três pessoas. Possui guarda-corpo em balaustrada trabalhada em madeira 

torneada. No pavimento superior o salão nobre tem cerca de 7 m x 11 m, com piso em 

tabuado corrido e forro de madeira em gamela. Ao seu lado existe outro salão com forro 

também em gamela, cômodo que teve importante função, conforme informações: capela 

ou biblioteca. Na parte posterior aparece um salão para refeições e uma cozinha adaptada 

a essa posição, que atualmente foi modificada. Em 1984 o IPAC informava sobre "... um 

singular aposento em posição central com única porta para o corredor à direita do salão 

nobre. Corresponde a outro no pavimento térreo cujo acesso único é feito por um alçapão 

do assoalho do que lhe está acima. Solução inusitada, imperceptível no andar térreo, 
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porque é envolvido de paredes sem aberturas, no meio das numerosas subdivisões do 

edifício. Autêntico e perfeito esconderijo, cuja utilidade não se sabe. No andar superior, 

onde se situa o alçapão, o aposento servia como quarto de banhos". (IPAC, 1984).    

Pela disposição da planta, nota-se claramente a distinção das áreas: social, disposta na 

frente, a íntima em posição central e a de serviços na parte posterior.  

Análise da trama segundo as seções ou sequências transversais: no pavimento térreo tem-

se a primeira sequência transversal, na qual se supõe as funções para os cômodos - quarto 

de hospedes, sala, vestíbulo com escada para o pavimento superior e sala de visitas e 

quarto.  A segunda zona transversal tem quarto, copa, corredor e duas alcovas em 

sequência, outra circulação longitudinal e um quarto. A terceira sequência transversal tem 

despensa–cozinha (pois se enxergam as marcas do fogão), a copa, a sala de jantar, a 

continuação da circulação longitudinal e um quarto. Da copa acessava-se um puxado de 

cozinhas, depósitos e a instalação sanitária, anexo, esse em avançado estado de 

degradação e que, hoje, já não se articula diretamente com o prédio principal.  Esta 

construção tem poucas semelhanças com o caráter da casa, no entanto a plataforma de 

fundação em pedra parece antiga.  Seus dois lances de telhado fazem supor que já sofreu 

muitas reformas e alterações. É interessante notar no pavimento térreo uma distinção de 

áreas por usos, certo predomínio do uso comum, sendo mais aberta a estranhos.   

No pavimento superior tem-se a mesma estrutura de três sequências transversais por cinco 

longitudinais.  No sentido transversal tem-se um quarto, uma antessala que recebe a 

escada e circulação, o salão nobre com teto agamelado e outro cômodo menor, tido como 

capela ou biblioteca. A segunda seção tem quarto, circulação e sequência de três alcovas, 

circulação e um quarto.  

A terceira sequência tem quarto, sala de circulação, resto da circulação longitudinal e 

outro quarto.  Neste pavimento parece totalmente predominar as funções íntimas, exceto 

pela antessala da escada, salão nobre e a dita “capela”.   

Lamentavelmente, a primeira etapa da presente intervenção retirou algumas vedações das 

alcovas e quartos, já prevendo um novo agenciamento de usos.   

Em entrevista a alunos da FAMIH, os proprietários informaram que o puxado construído 

em 1942 foi feito com a retirada de um alpendre que tomava toda a extensão do 2 

pavimento da fachada posterior, tendo acesso ao térreo por meio de duas amplas escadas 

externas.  
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4.5 Cobertura: se faz em quatro águas no sobrado. A estrutura principal utiliza madeiras 

de seção larga, que vencem grandes vãos.  As telhas são cerâmicas curvas. Enorme 

cimalha de madeira em tábuas perfiladas contorna a fachada frontal e as laterais. Leva, 

abaixo, cordão com aba. O beiral é apoiado por cachorros. No puxado, em duas águas, a 

empena é vazada com pendural aparente e utilizaram-se madeiras roliças.  

Em 1984, "o telhado encontrava-se em estado precário com deslocamentos ou ausência 

de telhas, permitindo a entrada de água de chuva, correndo risco de desabamento". (IPAC, 

1984).  

 

 

 
Figura 248 - VISTA DA ESTRUTURA DO TELHADO DO HALL  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
 

4.6. Fachadas:  

Fachada principal: possui dois pavimentos sobre alto embasamento. Obedece à rigorosa 

simetria de fachada, marcada pelo cheio que ladeia a porta de acesso.  No pavimento 

térreo, quatro janelas ficam ao lado direito da porta e cinco no lado esquerdo. No superior, 

dez portas sacadas correspondem às envasaduras do nível inferior. Os enquadramentos 

são em madeira com verga alteada, guilhotina de vidro transparente e veneziana, além de 

folha interna em calha. Estas têm guarda-corpos em ferro fundido com desenho 

convencional.   
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Figura 248 - VISTA DA ESTRUTURA DO TELHADO COM MADEIRAMENTO LARGO E TELHAS 

CERÂMICAS CURVAS 

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 

 
Figura 249 - ESTRUTURA DA COBERTURA MOSTRANDO RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 

 

O acesso à porta principal se faz por uma escada de pedras aparelhadas de lance único 

perpendicular à fachada, e extensa plataforma ao longo da fachada, construída de 
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alvenaria de pedras cangicadas. A declividade do terreno provoca um baldrame alto junto 

à quina da fachada lateral esquerda. A fachada principal destaca-se por sua 

horizontalidade e pela predominância de ''vazios''.  A ampla cimalha e a cobertura de 

beiral saliente coroam a edificação.  

 

Figura 250  FACHADA FRONTAL DA CASA-SEDE 

 

 
Figura 251 - VISTA DA FACHADA FRONTAL  

(Fonte: IPAC/1984) 
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Figura 252 - VISTA DA FACHADA FRONTA COM OS ANEXOS LATERAIS  

(Fonte: IPAC/1984) 

 

 
Figura 253 - VISTA DA FACHADA FRONTAL COM OS ANEXOS LATERAIS  

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 254 - VISTA DA FACHADA FRONTAL E DA CERCA DO CURRAL LATERAL À SEDE  

(Fonte: IEPHA/Processo de Tombamento) 
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Figura 255 - FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 256- FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 1984) 

 

 
Figura 257 - FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 258 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL E ANEXO LATERAL DIREITO  

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 

 

 
Figura 259 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 

 

Fachada lateral direita: apresenta simetria em proporção, dimensão e distribuição dos 

vãos. Há predominância do ''cheio'' em relação ao número de vãos existentes.  , No total, 

possuía seis janelas, sendo que a correspondente à cozinha no pavimento térreo foi 
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retirada na reforma de 1942. As janelas da lateral direita apresentam verga alteada.  

Apresenta cimalha em toda extensão da fachada.   

 

Figura 260 - FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 
 

Figura 261 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA E POSTERIOR 

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento 2000) 
 

 

 



514 

 

Figura 262 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA E POSTERIOR 

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento)  

 

 
 

Figura 263 - VISTA DO ANEXO DA FACHADA LATERAL DIREITA A PARTIR DA FACHADA 

PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 

 

Fachada lateral esquerda: apresenta simetria e predominância dos ''cheios'' em relação ao 

número de vãos existentes.  Das cinco janelas que compõem a fachada, uma se destaca 

por apresentar verga reta, utilizar ombreira auxiliar, não correspondendo ao estilo 

utilizado nas demais. Cachorros sustentam o beiral. 
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Figura 264 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 

 

 
 

Figura 265 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA E POSTERIOR 

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 
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Figura 266 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA E POSTERIOR – 1984 

 

 

 
Figura 267 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA E DA CIMALHA TRABALHADADA  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 2002) 
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Figura 268 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA - 1984 

 

 
Figura 269 - DETALHE DA CIMALHA NA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 1984) 
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Figura 270 - VISTA INFERIOR DA CIMALHA JUNTO AO TELHADO  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 2002) 

 

Fachada posterior: apresenta proporcionalidade entre cheios e vazios, distribuídos de 

forma simétrica.  Ao contrário da fachada principal, as janelas e portas apresentam verga 

reta. Segundo informações do Sr. Antônio Lara, nesta fachada encontrava-se o alpendre 

que, com a reforma de 1942, deu lugar ao puxado de cozinha e banheiro.  

Duas janelas do 2 pavimento seriam portas que davam acesso ao alpendre, supostamente 

pelo fato de apresentarem peitoril com encaixe diferente das demais janelas e o adobe dos 

peitoris  melhores condições em relação ao resto da edificação e se encontrarem no fim 

do corredor.  Atualmente, a fachada apresenta sete janelas no 2 pavimento e no 

pavimento térreo três janelas e duas portas.  Há domínio da horizontalidade e certa 

simetria na distribuição dos vãos.  No beiral, não se vê cimalha.  O alpendre na fachada 

posterior, hoje inexistente, permitia a coordenação dos serviços das áreas dispostas atrás 

da edificação, e devia dar outra fisionomia a esta fachada.   

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: 

Escadas: as escadas externas que dão acesso à cozinha, construídas posteriormente, são 

de argamassa de cal, cimento e areia. 
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Figura 271 - FACHADA POSTERIOR DA CASA-SEDE 

 

 
 

FIGURA 272 - FACHADA POSTERIOR 

 (Fonte: IEPHA/IPAC, 1984) 

 

A escada principal é de pedras aparelhadas de lance único e perpendicular à fachada 

principal, com torneamento nas laterais. A escada interna que dá acesso ao pavimento 

superior é de madeira, com lance duplo e patamar, e largura suficiente para três pessoas. 

Possui guarda-corpo em balaustrada de madeira torneada, sendo o corrimão removível no 
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1 pavimento.  A escadaria chega a um amplo hall que serve de antessala ao salão nobre, 

localizado no centro e à frente do pavimento superior.  

 

 
 

Figura 273 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR E PARTE DA LATERAL ESQUERDA 

ATUALMENTE 

 

 

 
 

Figura 274 - ESCADA PRINCIPAL DE LANCE ÚNICO EM PEDRAS TORNEADAS  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 275 - GUARDA-CORPO DA ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO PISO 

 

 
Figura 276 - ESCADA QUE DÁ ACESSO AO SEGUNDO PISO  

 

 
Figura 277 - VESTÍBULO NO PRIMEIRO PAVIMENTO E DA ESCADA DE ACESSO AO 

SEGUNDO PISO 
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Figura 278 - ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO PISO, MOSTRANDO DETALHE DO GUARDA -

CORPO EM MADEIRA 
 

 
Figura 279 - PATAMAR DA ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO PISO E DA PORTA QUE 

SEPARA OS PAVIMENTOS 
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Pinturas: algumas paredes recebiam pintura decorativa, ora imitando painéis de madeira 

em diferentes tons, ora em frisos de guirlandas e florais. Na reforma de 1942, foi repintada 

parte dos trabalhos ornamentais das paredes, que passaram a apresentar diferentes tipos 

de pintura, com barrado de motivos florais (presumivelmente feitos em 1831), ou motivos 

geométricos e marmoreados (feitos em 1942). A intervenção realizada em 2000 retirou 

grande parte do reboco pintado, deixando apenas janelas nas quais aparecem alguns 

padrões decorativos.  

 
Figura 280 - PINTURA PARIETAL DO CORREDOR  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 2002) 

 

 
Figura 281 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL DO CORREDOR  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento - 2002) 
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Figura 282 - PINTURA PARIETAL DA ALCOVA  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento- 2002) 

 

 
Figura 283 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL DA ALCOVA 

(Foto: IEPHA / Processo de Tombamento - 2002)  

 

 
Figura 284 - DETALHE DE PINTURA PARIETAL  

(Fonte: IEPHA / Processo de tombamento - 2002) 
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Figura 285 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 
Figura 286 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 

 
Figura 287 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 
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Figura 288 - DETALHE DA PINTURA PARIETAL  

(Fonte: Plana Arquitetura / 1999) 

 

 

Forros: todos os cômodos do sobrado apresentavam esteira de taquara trançada, formando 

desenhos geométricos em forma de losangos concêntricos, alguns cômodos com 

acabamento em cimalha e outros em ripa simples. O salão nobre e o salão a sua esquerda 

(conhecido como biblioteca) possuíam forro tabuado de gamela, pintado de cor lisa e 

clara, com mata-juntas das arestas, marcados por pintura escura. Tinham acabamento com 

cimalha e aba com cordão.  

 
Figura 289 - FORRO DA SUPOSTA CAPELA OU BIBLIOTECA 

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 290 - FORRO DO SALÃO NOBRE EM 2003 

 

Portas: a porta principal é composta de tábuas sobrepostas, tipo calha, sem qualquer 

espécie de revestimento.  O enquadramento se dá por ombreira e verga alteada. Cada 

folha é dotada de três dobradiças e sistema de fechamento por aldraba e tranqueta.  Esta, 

com pequena alavanca sobreposta em uma das folhas, é móvel, do lado interno, nela 

fixada por meio de orelha e, por fora, pela aldraba (tipo de maçaneta em forma de alça). 

Ambos, tranqueta e aldraba, são peças de ferro.   

Aparecem variações no sistema de encaixe e nas vergas do conjunto de portas, que 

também podem ser retas. Todas as fechaduras das portas internas têm as aberturas em 

forma de letras (S ou Z).   

 
Figura 291- PORTA DE ACESSO PRINCIPAL  
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Figura 292 - VÃO INTERNO DE PORTA EM VERGA ALTEADA.  

NO SEGUNDO PLANO, NO VERSO DA FACHADA DOS FUNDOS, VISTA DE VÃO DE JANELA 

EM VERGA RETA 

 

 

Janelas: o sobrado possui quatro tipos de janelas diferenciados. Todas têm enquadramento 

de madeira maciça, nas quais as ombreiras prolongam-se do baldrame ao frechal, 

contribuindo como apoio auxiliar na edificação. As janelas da fachada principal possuem 

vergas alteadas, bandeira de vidro e venezianas, que se abrem para o interior do casarão. 

Todos os cômodos frontais do pavimento superior têm janelas sacadas, com guarda corpo 

de ferro fundido, proporcionado uma ampla visão da fazenda - o que permitia aos 

proprietários a coordenação dos serviços do grande pátio à frente da edificação.   

Na fachada posterior todas as janelas apresentam enquadramento simples: peitoril, 

ombreiras que se prolongam do baldrame ao frechal e verga reta, com vedação de uma 

folha. Todas são de madeira do tipo calha.   
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Figuras 293 e 294 - VISTA EXTERNA E INTERNA DE JANELA EM VERGA ALTEADA E 

OMBREIRAS  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
 

     
Figuras 295 e 296 - VISTA DA JANELA SACADA NO 2º PAVIMENTO DA FACHADA PRINCIPAL 

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 
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Figura 297 - VISTA INTERNA DE JANELA SACADA NO PAVIMENTO SUPERIOR 

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 
 

 

 
Figura 298 - DETALHE DO GUARDA-CORPO EM FERRO FUNDIDO DA JANELA SACADA DO 

PAVIMENTO SUPERIOR  

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 
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Pisos: tabuado corrido largo, de madeira de lei, de cerca de 30 a 50 centímetros de largura, 

instalados com juntas secas. 

 
Figura 299 - VISTA DO BARROTEAMENTO  

(Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 

 

 

4.8 Situação atual/Estado de Conservação:  

Encontra-se atualmente num interregno de obras, aguardando verbas e a resolução da 

situação quanto ao investimento já realizado. Foi feita a consolidação da cobertura, da 

estrutura portante de madeira e das vedações externas, mas foram retirados madeiramento 

de pisos, tetos e descascados rebocos pintados de maneira indiscriminada - o que 

prejudicou os aspectos artísticos, embora a intervenção tenha sido crucial para sua 

estabilização estrutural. 

Além de deterioração causada pelo tempo e abandono, sofreu algumas demolições e 

reformas para adaptação às necessidades das várias épocas e famílias que por ela 

passaram.  Há notícias de que em 1942 foi modificada a fachada posterior com a retirada 

do alpendre no segundo pavimento que dava acesso para o térreo, por meio de duas 

amplas escadas externas, que também foram demolidas.  A edificação sofreu acréscimo, 

nos fundos da cozinha, em 1942, mesma época da demolição do alpendre.   

As instalações hidráulicas e elétricas estão desativadas em função da última intervenção. 
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Figura 300 - SALA DE VIVER E ALCOVA  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 301 - FORRO EM AVANÇADO PROCESSO DE DETERIORAÇÃO 
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Figura 302 - PAREDE E PARTE DO PISO DO SALÃO NOBRE 

 

 
Figura 303 - ANTIGA COZINHA  

 

 
Figura 304 - VISTA INTERNA DE QUARTO NO PRIMEIRO PAVIMENTO 
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Figura 305 - DETALHE DE PINTURA PARIETAL EM CÔMODO E O REBOCO REMOVIDO 

 

5 - Anexos: 

O pátio frontal é conformado ora por edificações, ora por cercas de madeira e suas devidas 

porteiras. Embora seja totalmente plano, a declividade do terreno se acentua ao longo do 

lado esquerdo, o que obriga as construções situadas na lateral esquerda a se estruturarem 

sobre meio porão de pedras irregulares.   

Paiol e casa de arreios: na lateral esquerda, na quina do pátio, fica o paiol e a casa de 

arreios. Tem partido retangular, quase quadrado, com pequeno embasamento de pedras. 

Esta edificação tem gaiola estrutural de madeira, vedada por adobes na fachada, voltada 

para o pátio e as demais se conformam por estreitos panos verticais modulados por 

esteios. Estes são fechados por peças roliças ou pedaços de madeira dispostos 

horizontalmente entre os esteios verticais de sustentação. Dois panos laterais da fachada 

direita foram substituídos por tijolos furados.  Possui internamente uma divisória à meia 

altura, em madeira, que tem a função de guardar o milho ''seco''.  Tem dois acessos, sendo 

um pelo lado frontal e outro pela lateral direita.   

O piso é de tabuado largo de madeira, de excelente qualidade, supondo tratar-se de tábuas 

oriundas de outro local, possivelmente do casarão sede, hoje com grande perda de seu 

tabuado. Esse paiol é coberto com quatro águas de telha canal.  
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Figura 306 - PAIOL E CASA DE ARREIOS 

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 307 - DETALHE DA GAIOLA ESTRUTURAL DE MADEIRA DO PAIOL  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 

Coberta: em continuidade, existe um galpão em forma de “L”, sem paredes, estruturado 

por pilares de alvenaria de tijolos, coberto com telhas de amianto. Contiguamente, existe 

um anexo em alvenaria de tijolos, com duas águas cobertas em telhas francesas. 
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Moinho: em nível mais baixo no terreno fica o pequeno prédio do moinho semielevado 

do solo com embasamento de pedras, que forma uma caixa que recebe a corrente de água 

do bicame. O sistema construtivo utilizado foi a estrutura autônoma de madeira com 

vedação de adobe, em substituição do pau a pique. Segundo informações de trabalhos da 

FAMIH, hoje substituído por tijolos furados. Observa-se inscrição de 1818 numa tábua. 

Apresenta planta quadrada e inferiormente corre água que move a roda e o eixo que gira 

a pedra do moinho, situada em fôrma de madeira, que tritura os grãos que caem do 

recipiente trapezoidal superior.   

Próximo ao prédio fica um depósito de água, as manilhas e os bicames que deságuam em 

seu porão. Uma comporta ainda existente em trecho do bicame fecha a passagem de água 

para o moinho, direcionando o fluxo para a casa. Valas secas mostram os leitos de 

passagem da água, oriundas da nascente do ribeirão Filipão e que supriam a casa, currais 

e moinhos. Hoje estão completamente secas, em função de ruptura de represa à jusante.   

 

 
 

Figura 308 - PEDRA EM FORMA DE RODA PARA MOVER O MONHO COM EXECUÇÃO 

INACABADA 
(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 



537 

 
Figura 309 - MOINHO SUSPENSO POR ESTRUTURA DE MADEIRA 

 (Fonte: IEPHA /Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 310 - FACHADA PRINCIPAL DO MOINHO E AO FUNDO VEDAÇÃO SUBSTITUIDA POR 

TIJOLOS FURADOS E, EM PRIMEIRO PLANO, PAREDE EM ADOBE  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 311 - VISTA POSTERIOR DO MOINHO  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 312 - VISTA INTERNA DO MOINHO  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
 

 
Figura 313 - VISTA INTERNA DE JANELA DO MOINHO  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

Currais: na lateral direita do prédio ficam dois currais descobertos, delimitados por cercas 

de madeira e um curral em forma de ‘’L’’ separando os dois anteriores.  Esse prédio tem 

estrutura de madeira, cobertura composta em três seções escalonadas: uma em ‘’L’’ com 

tacaniças e quatro águas, uma meia água fechando a parte, e outra frontal com 

entelhamento tipo canal. 
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Destoante do restante da gaiola de madeira tem um trecho de intervenção em tijolos de 

solo cimento. Recentemente construíram-se sala de espera, sala de ordenha e sala de 

bezerros, todas em alvenaria. Todo o movimento da fazenda se faz nesse setor que, 

lamentavelmente, encontra-se adossado ao prédio da casa-sede de imenso valor histórico 

e arquitetônico. 

 
Figura 314 - CURRAL FRONTAL E LATERAL DIREITO À CASA-SEDE  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 315 - CURRAL JUNTO À FACHADA FRONTAL DA CASA-SEDE 

 (Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 316 - VISTA SUPERIOR DO CURRAL JUNTO À FACHADA LATERAL DIREITA DA 

CASA-SEDE  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 317 - CURRAL A PARTIR DA FACHADA POSTERIOR DA CASA-SEDE 

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

Galinheiro: na lateral esquerda da casa-sede, dentro do muro, numa área menos exposta 

ficam dois galinheiros de estrutura de madeira e embasamento de pedras irregulares.  As 

vedações das gaiolas são feitas com finas réguas de madeira, de corte comercial. 

Apresenta baixa volumetria em relação às demais edificações anexas.   
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Figura 318 - GALINHEIROS DE ESTRUTURA DE MADEIRA E EMBASAMENTO DE PEDRAS 

IRREGULARES 

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

Chiqueiro: cercado de madeira com cobertura de uma água.  

Baia: edificação mais recente, construída em alvenaria de tijolos, cimentado e coberto por 

apenas uma água.   

 

 
Figura 319 - BAIAS DE CAVALOS E DO PAIOL EM ADOBE 

 (Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Casa de máquinas: é uma construção mais recente, apresentando partido retangular com 

pequeno embasamento de pedra e paredes de alvenaria de tijolos. É coberta por duas 

águas, com empena vazada.   

 
Figura 320 - SILO AO FUNDO E CASA DE MÁQUINAS À FRENTE  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 
Figura 321 - SILO AO FUNDO E BAIA DE GADO.  

EM PRIMEIRO PLANO, A CASA DE MÁQUINAS  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Casa nova: trata-se de construção recente, que não faz parte do conjunto da época, e não 

apresenta valores arquitetônicos destacáveis. Tem a vantagem de localizar-se próxima, 

mas escondida pelas imensas árvores do pomar, atrás da sede antiga.  

 
Figura 322 - VISTA DA CASA NOVA SEM VALOR ARQUITETÔNICO  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

 

 
Figura 323 - POMAR PROXIMO À NOVA CASA-SEDE  

(Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 
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Figura 324 - POMAR PROXIMO À CASA NOVA 

 (Fonte: IEPHA / Processo de Tombamento) 

 

6 - Riscos eminentes: o conjunto de edificações antigas encontra-se em uma situação 

complicada. A Prefeitura da gestão anterior iniciou uma restauração, utilizando recursos 

da Lei de Incentivo Federal.  A segunda etapa de obras não foi assumida pela gestão atual 

e os proprietários não se entendem com os atuais representantes do município. Considera-

se que se as obras não tiverem continuidade imediata haverá perdas de serviços e, 

principalmente do material original da casa, que está se degradando. O tabuado de piso e 

forro foi todo desmontado e encontra-se precariamente guardado dentro da casa. A obra 

de restauração retirou, indevidamente, vários elementos do reboco parietal com pintura 

decorativa.   

 

7 - Conclusão: o conjunto da fazenda Santo Antônio é indiscutível patrimônio histórico e 

cultural da terra mineira, que deve ser preservado adequadamente. A imponência e 

nobreza da edificação-sede e de todo o conjunto são testemunho material do êxito 

econômico e da projeção política alcançada por seu proprietário. Lamentavelmente, isso 

não tem sido reconhecido pelos mentores dos serviços de memória, nem pelos 

proprietários. 
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ANEXO - FAZENDA SANTO ANTÔNIO 

TERMO DE DECLARAÇÃO DA INVENTARIANTE DATADO DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 1856.: 

"Declarou mai que o casal tem no valor da Fazenda de Santo Antônio por herança do 

finado Manoel Teixeira da Fonseca Vasconcellos cuja fazenda compoem-se de terras de 

cultura, matos , campos, benfeitorias, hortas, cafezais, terras de cultura e de criar do 

Campo Grande, tres contos seicentos e cinco mil duzentos e cincoenta reis que sai." 3: 

605,,25. 

Pag. 18v. 

Obs: Manoel Teixeira era irmão do Visconde de Caeté e possuía terras na Fazenda Santo 

Antônio e Veredas. 

 

 FAZENDA SANTO ANTÔNIO 

FONTE: MUSEU CASA BORBA GATO. Sabará: CSO MAÇO (73) 5 – Inventário dos 

vereda Bens do Finado  Visconde de Caethé. Fallecido a 10 de fevereiro de 1839.  1841.  

“Ilmo Senh r Juiz d’ Órfãos 
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Diz o Coronel Joaquim Camillo Teixeira da Motta, tutor de seus sobrinhos, e cunhados 

os menores, Manoel Teixeira da Fonseca Vasconcellos e João Teixeira da Fonseca 

Vasconcellos, filhos do finado Visconde de Caethé, que tendo resolvido mudar-se da 

Fazenda de Santo Antônio deste município para a do Rio de São João no município de 

Caethé, e tendo (...) de hir quanto antes para a capital da Província exercer as funções de 

membro da Assembleia Legislativa Provincial para que fora eleito, não pode o sup. e 

continuar a ter a tutella dos ditos menores, seus sobrinhos, mormente á vista da disposição 

da ord. (...) 4º til. 102 (...) 5 que exige que o tuctor esteja no lugar ou termo, onde estão 

os seus does órfãos pelo requer o sup y e a V. Sª que se digne escusa-lo da referida tutella 

e nomear novo tuctor aos ditos menores. A q m o sup uy e faça entrega destes, e de seus 

bens, protestando o supp e desde já prestar coantas do tempo da sua administração com 

maior brevidade possível; Declara o Supp e que o irmão mais velho dos ditos José 

Teixeira da Fonseca Vasconcellos modou-se para a Fazenda de Santo Antônio, onde se 

acha actualmente residindo com toda a sua família, o qual poderá ser nomeado tutor de 

seos irmãos em substituição do Supp e, se for do agrado e approvação de V Sª pelo que //  

“Deferindo a (...) requerida prestada a conta, seja o supp e substituído pelo indicado 

parente dos menores, que é igualmente domneo e será notificado pª assignar a tutella 

Sabará 

10 de março de 1852”   pag. 412, 412v. 
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APÊNDICE H 

 

FAZENDA VEREDA 

 

 

MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

 

Figura 325 - FAZENDA VEREDA – ESMERALDAS/MG 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Vereda 

1.2 Localização: Zona rural do povoado de Boa Vista, na estrada de acesso ao povoado 

São José, a 20 km da sede do município de Esmeraldas. 

1.3 Propriedade: particular (Geo-Agropecuária) 
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Figura 326 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

 (Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2 – Histórico: 

Segundo informações do IPAC/84, a sede da Fazenda Vereda teria sido edificada a partir 

de 1741, quando suas terras - anteriormente de propriedade do Capitão-mor Dionísio 

Martins Soares - foram adquiridas por José Teixeira de Carvalho.  Em 1766, a fazenda já 

se encontrava edificada, quando ali nasceu um dos filhos do proprietário, José Teixeira 

da Fonseca Vasconcelos, futuro Visconde de Caeté.  Em 1778, nasceu outro filho de José 

Teixeira de Carvalho, que teve projeção política na região, o deputado provincial João 

Teixeira da Fonseca Vasconcelos.  Em 1822, a fazenda foi visitada pelo Bispo Dom Frei 

José que registrou a existência de uma capela na sede, então propriedade de João da 

Fonseca.  No senso de 1836, a Fazenda da Vereda foi citada pelo Juiz da localidade de 

Santa Quitéria, Domingos Diniz da Costa, em resposta ao Vice-presidente da província, 

Antônio da Costa Pinto, como de propriedade de João Rodrigues Vasconcellos e tendo 

engenho movido a água. (APM. PP 1/6. 1836). No inventário do Visconde de Caeté, 

realizado em 1841, foram avaliadas as benfeitorias da Fazenda Vereda.  A casa, o paiol, 

a senzala e o chiqueiro aparecem computados em quinhentos e dez mil réis, enquanto que 

somente o engenho valia quinhentos mil réis.  A propriedade, de duzentos e cinco 

alqueires de planta, foi avaliada por quatro contos e cem mil réis, enquanto dez mil pés 

de café por um conto de réis. (CBG. 1841). 

Passou por diversos proprietários ao longo dos tempos até ser comprada, em 1950, por 

José de Lima Géo, conhecido como Sr. Liviu, que era dono da Fazenda Cachoeira no 

mesmo município.  Após sua morte, sua esposa, Sra. Olga Géo, dividiu-a entre os filhos.  

A parte da sede foi herdada por Gui Géo, filho mais velho, tendo ficado com área 

correspondente a 300 hectares, dos antigos 500.   O dono atual criou a Géo-agropecuárias, 

empreendendo, por muito tempo, a recria para engorda e corte, sob a administração do 

sobrinho, que herdou gleba vizinha, Sr. Antônio Géo.  Depois disso, assumiram a 

administração alguns caseiros que habitaram a casa, deixando os anexos ruírem.  Desde 

1986, a atividade foi paralisada e a fazenda entrou em decadência.  O Sr. Antônio Géo 

informa que uma filha de escravos que vivia na fazenda contava que a casa-sede era bem 

maior do que se mostra hoje. Ela se estenderia no sentido da fachada lateral esquerda, 

criando um sobrado. O bloco existente seria somente o puxado do antigo casarão.  O 

relevo do terreno, no entanto, contraria essa hipótese, embora não se veja na casa atual 

vestígios de uma possível capela, como descrito por Dom Frei José, em 1822. 
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A Fazenda da Serra Negra aparece próxima da divisa com Betim, Córrego do Aniz e 

Ribeirão Serra Negra, vizinha da Fazenda Velha do Patrimônio, Saco, Extrema e Lavras. 

Está próxima, ainda, do Córrego das Pedras e Córrego São José Tributários do Paraopeba, 

em região distante sete alqueires da sede de Santa Quitéria e vizinha da Fazenda Vargem 

Fundão, São José e Fazenda Montalvão próximo da divisa com Sete Lagoas, Pará de 

Minas e Mateus Leme. 

 

3 - Descrição geral do conjunto: 

3.1 Situação/entorno: 

A sede da fazenda e seus anexos de currais, galpão de depósito e paiol, moinho situam-

se em um vale de grande beleza e com leve caimento.  Existiram outras construções 

recentemente demolidas - casa que serviu como escola, chiqueiro, acréscimo de quartos 

- e outras demolidas há mais tempo, como o engenho.   

 

Figura 327- VISTA GERAL DO CONJUNTO, A PARTIR DA ESTRADA DE ACESSO 

 

Os acessos se fazem pela rodovia MG que liga Esmeraldas a Patos de Minas e passa pelos 

povoados de São José.  O rio Paraopeba dista da casa-sede cerca de 7 km, mas alguns 

pequenos afluentes correm em seus terrenos.  As terras são propícias à cultura e criação, 

principalmente de gado leiteiro e de corte.  O terreno, quase plano, oferece facilidades 

quanto ao manejo do gado e uso de maquinário de tratamento do solo.  Atualmente, a 
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localização dos anexos e benfeitorias não parece compatível com a efervescência social 

e econômica vivenciada no local em outras épocas. 

 

3.2 Análise estrutural do conjunto: os vários prédios se locam dispersamente no terreno, 

dominados pela casa-sede que, embora térrea, tem porte senhorial e se mostra à grande 

distância. A casa se dispõe a cerca de 200 metros da estrada principal, e ao seu redor as 

demais edificações, algumas separada por cerca viva, além das cercas convencionais de 

arame farpado ou de aço. 

 

Figura 328 - VISTA GERAL DO CONJUNTO 
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Figura 329 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VEREDA 
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4- Análise arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: implanta-se em platô aplainado, com ligeiro aclive para os fundos, o que 

proporciona um desnível de 40 centímetros entre a fachada frontal e de fundos. 

4.2 Partido: a sede da fazenda desenvolve-se em partido retangular, possuindo apenas um 

pavimento, com pequeno puxado aos fundos, ampliando a área de cozinha. O volume da 

cobertura chama atenção por sua alta inclinação. 

4.3 Sistema construtivo:  o sistema construtivo utilizado é a estrutura autônoma de 

madeira com vedações de pau a pique. Alguns poucos trechos receberam enxertos com 

tijolos cerâmicos, tanto maciços, quanto furados. O embasamento é baixo e de pedras, 

contornado por sarjeta revestida atualmente de cimento. A parede entre o quarto suite e a 

despensa foi substituída por tijolos. 

4.4 Planta: a planta desenvolve-se em uma sequência de duas seções transversais, que 

suportam a cumeeira e uma terceira aos fundos, como uma varanda profunda. No sentido 

longitudinal contam-se seis seções, de dimensões aproximadas.  

A última se alonga ligeiramente por um pequeno puxado. Um estreito corredor liga a 

fachada frontal com a varanda dos fundos.  Os cômodos se intercomunicam, havendo 

vestígios de uma sequência transversal de cômodos intercomunicantes ao longo da 

fachada frontal. 

Figura 330 - PLANTA DA CASA-SEDE 



554 

4.5 Cobertura:  recebe cobertura em quatro águas em resposta a telhas do tipo cerâmico 

em capa e bica e beirais em cachorrada com guarda-pó ao longo da fachada frontal e 

laterais.  A água traseira prolonga-se sobre a varanda, que foi parcialmente fechada, para 

conter o quarto e a despensa e, mais recentemente, novos banheiros.  Esta água não tem 

acabamento de beiral. (vide implantação) 

 

4.6 Fachadas:  

 

Figura 331 - FACHADA FRONTAL DA CASA-SEDE COM TRECHOS ARRUINADOS 

 

Fachada frontal: a fachada principal apresenta-se térrea, sobre embasamento baixo, com 

larga testada com sequência de 12 vãos ordenados ritmicamente, com enquadramento em 

madeira, verga alteada e folhas em veneziana com caixilho de vidro. Os vãos se dispõem 

em ritmo de dois por ambiente interno, exceto pela porta principal, pela qual se acessa o 

corredor. Seu aspecto estético é dominado pela horizontalidade, apesar do alto telhado.  

No momento, o pano de parede entre os dois primeiros vãos, correspondente ao terceiro 

cômodo e o quarto cômodo, está ruído.  Neste último, os esteios-marco de uma janela 

desabaram, prejudicando todo o pano de vedação do cômodo (sala de distribuição). 
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Figura 332 - FACHADA FRONTAL  

 

Figura 333 - FACHADA LATERAL ESQUERDA, MOSTRANDO A POUCA PROFUNDIDADE DA 

CASA. A CUMEEIRA LOCA-SE ENTRE OS DOIS PRIMEIROS PANOS DE VEDAÇÃO 

 

Fachada lateral direita: tem três panos cheios, cada um com sua janela, e um vazado, que 

é a área da cozinha externa. 
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Figura 334 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA-SEDE 

 

 

Figuras 335 e 336 - FACHADAS LATERAIS DA CASA-SEDE 
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Fachada lateral esquerda: bastante curta, tem três panos de alvenaria, os dois mais 

próximos da fachada frontal com grandes janelas de verga alteada e uma porta no pano 

que se origina do fechamento da varanda. O cunhal lateral direito aparece com seção 

oitavada, confirmando a possibilidade de a varanda ter sido corrida em toda a fachada 

posterior.  O cunhal lateral esquerdo desapareceu com a substituição de parte dos panos 

por alvenaria de tijolos furados. 

 

Figura 337 - FACHADA POSTERIOR DA CASA-SEDE 

 

 

Fachada posterior: térrea. Destaca-se o prolongamento da água do telhado, conformando 

uma larga varanda ao longo de toda a fachada, que teve partes fechadas para serem 

transformadas em cômodos.  Esta fachada apresenta o “puxado”, avançando além de seu 

plano onde fica uma cozinha externa, contendo forno de barro, fogão à lenha e tanque, 

mais facilmente observável na fachada lateral direita.  

Os vãos apresentam-se com vergas retas. Uma robusta estrutura de alvenaria e cimento 

sustenta a caixa d’água, assim como um armário saliente e janelas desproporcionadas 

prejudicam a limpeza da fachada. 
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Figura 338 - FACHADA POSTERIOR: O VOLUME DA CAIXA D’ÁGUA E SEU SUPORTE 

COLOCAM- SE À FRENTE DA CASA. OS VÃOS APRESENTAM VERGAS RETAS NESTA 

FACHADA 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: no interior, todos os forros são em "saia e 

camisa" e de nível, em tabuado recentemente reformado.  A cozinha tem treliçado de ripas 

de madeira, também de nível.  A despensa tem telha vã, assim com a cozinha externa.  

 

 

Figura 339 - FORRO DA SALA: MANTEVE PARTE DA CIMALHA ANTIGA  

O TABUADO É NOVO (1995) 
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                     Figura 340 - TETO DA COZINHA: TRELIÇA DE MADEIRA 

 

 

Figura 341- PAREDES DE PAU A PIQUE COM ALGUNS TRECHOS SUBSTITUÍDOS OU 

COMPLEMENTADOS. AS JANELAS SÃO DE MADEIRA MACIÇA COM VERGAS ALTEADAS.  

AS FOLHAS SÃO EM CALHA 
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O piso original, que segundo informações de um ex-morador, teria sido em tabuado 

corrido, foi substituído por cimentado queimado. No corredor há vestígios do antigo 

barroteamento principal. O vão do baldrame foi preenchido por entulho apiloado. Na 

década de 1950 foi construída uma instalação sanitária em um dos quartos, que servia a 

toda a casa. Esta se dividia em duas dependências: uma de lavabo e vaso e outra de 

chuveiro.  São muito escuras e sem tratamento impermeabilizante.  Encontra-se em 

deplorável estado de conservação, o que levou o proprietário a iniciar uma reforma, 

introduzindo novos equipamentos em parte da varanda posterior, não finalizado. 

 

 

Figura 342 - PAREDES DE PAU A PIQUE QUE ESTÃO SE ARRUINANDO NA FACHADA 

FRONTAL 

 

4.8 Estado de conservação/Situação atual: a fazenda encontra-se em precário estado de 

conservação desde 1986, quando passou a ser sede de recria, tendo piorado sua situação 

após o abandono dessa atividade. A casa-sede corre risco de ampliar sua degradação, de 

perder mais alguns de seus panos e adquirir maiores descaracterizações. O conjunto 

poderá perder os anexos remanescentes. Dossiê de alunos do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo das Faculdades Metodistas Izabela Hendrix, realizado em 1997, informava 

que a Fazenda Vereda não era tombada e sofria reforma financiada pelo proprietário, que 
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lá não residia, mas possuía encarregados que cuidavam da casa e da atividade pecuária 

para a qual a fazenda estava voltada.   

Figura 343 - DIVISÓRIA ENTRE A DESPENÇA E O QUARTO DE CASAL, EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS. POSSIVELMENTE ESTA ZONA TRANSVERSAL DA CASA FOSSE UMA VARANDA 

POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

Figura 344 e 345- VÃO ENTRE AS JANELAS DO 1º QUARTO À ESQUERDA E PORTA DE 

ACESSO AO QUARTO DO CASAL: AO FUNDO DELE HA UM NICHO QUE SE RESSALTA 

EXTERNAMENTE NA FACHADA POSTERIOR, ABAIXO DE PEQUENA JANELA 
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Figura 346 - FOGÃO DE LENHA E FORNO NA COZINHA EXTERNA. AMBOS SÃO FEITOS EM 

TIJOLOS MACIÇOS, EMBORA O ESPAÇO TENHA PAREDES DE PAU A PIQUE 

 

Figura 347 - FOGÃO DA COZINHA: TEVE USO ATÉ RECENTEMENTE  

A CHAMINÉ RESSALTA-SE SOBRE A COBERTURA 

 

 

5- Anexos  
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Galinheiro: o mesmo dossiê (FAMIH, 1997) informa que, na época, existia um galinheiro, 

originalmente construído como chiqueiro.  Foi feito sobre uma plataforma de pedras, 

tendo paredes de adobe e com estrutura de madeira.  O telhado apresentava duas águas 

com telhas tipo canal, que foi demolido, havendo somente vestígios dos alicerces aos 

fundos da casa.  

Paiol/Armazém: há um prédio, "utilizado, desde sua construção como armazém/paiol". 

Está localizado bem próximo à sede.  “Possui três divisões internas, onde são 

armazenados capim, cana e ração para a alimentação do gado” (FAMIH, 1998).  O telhado 

apresenta duas águas e as paredes são de adobe.  Foi construído sobre uma plataforma 

que corrige um leve declínio da topografia.  Tem paredes internas de tijolos maciços, 

parte do paiol ventilado por sequência de réguas no terço superior da parede. O piso é de 

cimento queimado. 

 

 

Figura 348 - PAIOL/ARMAZÉM - GRANDE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA MISTA, 

IMPLANTADA RELATIVAMENTE PRÓXIMA DA CASA-SEDE. 

FACHADA VOLTADA PARA A DIREÇÃO NORTE 

 

 

Curral coberto: o curral da fazenda é todo em madeira maciça e resistente. As peças 

horizontais são encaixadas e pregadas nas peças verticais (esteios). As dobradiças das 

porteiras são feitas em ferro fundido.  A parte coberta era utilizada para a ordenha, para 

pesar e abrigar algumas rezes. Existem vários currais descobertos, todos muito amplos, 

dispondo de sequência contínua de cochos de alvenaria de tijolos.  

O desenho e forma dos currais são compatíveis com uma criação que utilizasse mínimos 

recursos humanos. 
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Figura 349 - PAIOL/ARMAZÉM  

FACHADA VOLTADA PARA O GRANDE PÁTIO LATERAL À CASA 

 

 
Figura 350 - PAIOL/ARMAZÉM  

FACHADA VOLTADA PARA O PÁTIO FRONTAL À CASA-SEDE  (LESTE).  
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Figura 351 - PAIOL - PAREDES EM ADOBE SOBRE A ESTRUTURA DE 

MADEIRA.BALDRAME EM TIJOLOS MACIÇOS 

 

 
Figura 352 -           PAIOL - DETALHE DE ARRUINAMENTO NUMA PAREDE DIVISÓRIA 
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Figura 353 - CURRAL 

 

 

 

 

Figura 354 - CURRAL 

SITUA-SE UM NÍVEL ABAIXO DA CASA. À SUA FRENTE NASCEU CAPIM PARA 

NUTRIÇÃO DO GADO, HOJE SEM SER COLHIDO. 
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Casa de caseiro: a atual casa de caseiro coloca-se ligeiramente afastada do conjunto. É de 

estrutura autônoma de madeira e vedações de tijolos. Em 1998, Hendrix detectou outra 

edificação com o mesmo uso, atualmente demolida. Foi utilizada como escola, 

alojamento de criados, casa para o caseiro e até como depósito de ferramentas e armazém. 

Ficava ao lado esquerdo e aos fundos da casa-sede. Tinha seis janelas, duas portas e quatro 

cômodos.  "Seu telhado era de duas águas. Provavelmente este local, atualmente utilizado 

como um armazém tenha sido alojamento de criado. Uma escada de 10 (dez) degraus nos 

leva ao primeiro pavimento, onde encontramos 2 (dois) cômodos; no térreo temos 

também 2 (dois) cômodos que ocupam uma área de 36 m2.  Possui estrutura de pedras e 

paredes de tijolos.  Apresenta também um puxado no sentido longitudinal". (HENDRIX, 

1998). 

 

 

Figura 355 - CASA DE CASEIRO ATUAL 

 

Moinho: o moinho foi construído com estrutura de madeira braúna, pequena edificação 

semielevada. A janela traz uma proporção de mais ou menos 2/3 do comprimento da 

porta.  Do lado direito, chega o bicame de água canalizada diretamente sobre as pás do 

moinho, hoje inexistentes.  Estas pás giravam em torno de um eixo vertical, que por sua 

vez, movia a pedra de mó.  Os demais equipamentos de funil, mesa e suporte da pedra 
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encontram-se no local, embora quase toda a vedação de pau a pique já tenha desaparecido.  

O telhado é de quatro águas de telhas cerâmicas curvas. 

 

 

Figura 356 - MOINHO: COBERTURA. PLANTA. FACHADA  
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Figura 357 -  MOINHO SEMIELEVADO E PARTES DO BICAME QUE LEVANTA ÁGUA 

 

 

Figura 358 - MOINHO E TRECHO REMANESCENTE DO MURO BICAME 
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Figura 359 - MOINHO E MURO BICAME. AS VEDAÇÕES E FOLHAS DE VEDAÇÕES ESTÃO 

DESAPARECENDO 

 

 

Figura 360 - MURO BICAME E DEPÓSITO DE ÁGUA, HOJE BASTANTE ARRUINADOS. SÃO DE 

TIJOLOS, REVESTIDOS POR CIMENTO, HAVENDO ALICERCES DE PEDRA 
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6 - Riscos eminentes: estão evidentes nos panos de parede ruídos.  Se não forem tomadas 

providências no sentido de reconstruí-los, fechando a casa-sede e dando-lhe segurança, 

em breve ela poderá ser depredada por vândalos, apesar da presença do caseiro na gleba 

adjacente. As estruturas e vedações das duas janelas do pano ruído encontram-se soltas 

dentro da casa, podendo ser transportadas sem muita dificuldade.   

 

7 - Conclusão: esta fazenda, documentadamente de grande ancianidade, é possível que 

tenha passado por muitas mutações adaptativas, tanto na casa-sede, quanto nos arranjos 

do conjunto.  As últimas modificações se deram no sentido de adaptá-la à criação de gado 

de corte.  Ampliaram-se as áreas de currais e pastos e eliminaram-se áreas de culturas de 

subsistência e atividades ligadas a ela.  Mas mesmo assim, será possível uma análise da 

situação presente, tanto do estado físico, quanto do ponto de vista socioeconômico. O 

conjunto rural da Fazenda Vereda tem importância histórica e arquitetônica que deve ser 

imediatamente informada ao proprietário. É dos poucos exemplares reconhecidamente 

datados do século XVIII. 
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Visconde de Caethé. Pg.20, 20 v. 

 

 

 

 



572 

ANEXO – FAZENDA VEREDA 

 

A – Registro de João Pereira da Silva 

“N.º 170” 

“João Pereira da Silva apresenta ao Registro a Fazenda denominada Vereda que consta 

levará de alqueires de cultura quatro centos – serrados cem alqueires e campos quatro 

centros alqueires pouco mais ou menos suas divisas são pelo nascente com D. Porcina 

Teixeira da Fonseca e João Teixeira da Silva ao norte com o Capitão Antonio Teixeira 

Guimaraes – ao poente com a Fazenda de Monte Abrão – ao sul com o padre Antonio 

Moreira da Silva e os donos da Fazenda do Resende. 

Como testamenteiro e herdeiro João Pereira da Silva. 

Apresentado ao Vigario a 17 de abril de 1856 

Vig. Manoel Corrêa Burgos” 

p. 37 v. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS. SÉRIE REGISTRO 

DE TERRAS. SANTA QUITÉRIA. RT 194 – 1855 –1856. FILME 016 A – RP. CÓDICE 

194. 

 

 

1 - MUSEU DO OURO/CASA BORBA GATO. CPON (25) 688 A VOL. 1 

INVENTÁRIO DOS BENS DA FINADA EX.MA VISCONDESSA DE CAETHÉ. 

1855. 

A - FAZENDA VEREDA 

Manoel Maria de Andrade, genro da Viscondessa de Caeté era administrador da Fazenda 

Vereda em maio de 1855. Pag. 118. 

B- FAZENDA VEREDA - HERDEIROS DA VISCONDESSA: 

I - PAGAMENTO AO HERDEIRO MAJOR JOSÉ TEIXEIRA DA FONSECA: 
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"Haverá o mesmo herdeiro para seu pagamento no valor das benfeitorias da Fazenda da 

Vereda a quantia de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá o mesmo herdeiro no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000 

 Pag. 288, 288 v. 

 

II - PAGAMENTO AO HERDEIRO CEL. JOAQUIM CAMILLO TEIXEIRA DA 

MATTA: 

"Haverá o mesmo herdeiro para seu pagamento no valor das benfeitorias da Fazenda da 

Vereda a quantia de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá o mesmo herdeiro no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000 

Pag. 291v, 292. 

 

III - PAGAMENTO AO HERDEIRO MANOEL TEIXEIRA DA FONSECA  

VASCONCELLOS: 

"Haverá o mesmo herdeiro para seu pagamento no valor das benfeitorias da Fazenda da 

Vereda a quantia de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912, 023 

"Haverá o mesmo herdeiro no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000 

Pag. 298 v. 

 

IV - PAGEMENTO À HERDEIRA DONA CANDIDA, CASADA C/O MAJOR PEDRO 

AUGUSTO TEIXEIRA DA MOTTA: 

"Haverá a mesma herdeira para no valor das benfeitorias da Fazenda da Vereda a quantia 

de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá a mesma herdeira no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000. 

Pag. 301. 

 

V- PAGAMENTO À HERDEIRA DONA FRANCISCA DE PAULA TEIXEIRA DA 

MOTTA QUE FOI CASADA COM O FALECIDO TENENTE JÚLIO CESAR 

TEIXEIRA DA MOTTA. 
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"Haverá a mesma herdeira para no valor das benfeitorias da Fazenda da Vereda a quantia 

de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá a mesma herdeira no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000. 

 

VI - PAGAMENTO À HERDEIRA DONNA JOANNA CASADA COM JOÃO 

PEREIRA DA SILVA 

"Haverá a mesma herdeira para no valor das benfeitorias da Fazenda da Vereda a quantia 

de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá a mesma herdeira no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000. 

Pag. 308 v. 

 

VII - PAGAMENTO AO HERDEIRO JOÃO TEIXEIRA DA FONSECA 

VASCONCELLOS: 

"Haverá o mesmo herdeiro para seu pagamento no valor das benfeitorias da Fazenda da 

Vereda a quantia de novecentos e doze mil e vinte tres reis." 912,023 

"Haverá o mesmo herdeiro no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 

Pag. 312, 312 v. 

 

VIII - PAGAMENTO À HERDEIRA DONA JOSEPA QUE FOI CASADA COM O 

FINADO MANOEL MARIA DE ANDRADE: 

"Haverá a mesma herdeira para no valor das benfeitorias da Fazenda da Vereda a quantia 

de novecentos e doze mil e vinte três reis." 912,023 

"Haverá a mesma herdeira no valor dos cento e noventa e oito alqueires de terras da 

Fazenda da Vereda a quantia de quatro centos e oitenta mil reis." 480,000. 

Pag. 316, 316 v. 

 

-------------------- 

2 - MUSEU DO OURO/CASA BORBA GATO - CPON (25) 689 VOL. I - 

INVENTÁRIO DOS BENS QUE FICARÃO POR FALLECIMENTO DE MANOEL 
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MARIA DE ANDRADE CAZADO QUE FOI COM DONA JOSEFA MARIA 

TEIXEIRA DA FONSECA VASCONCELLOS . 1855. 

A - FAZENDA VEREDA 

 

1 - MANOEL MARIA DE ANDRADE FALECEU NA FAZENDA DA VEREDA EM 

31 DE MAIO DE 1855, DEIXANDO DUAS FILHAS. PAG. 7. 

2 - TERMO DE DECLARAÇÃO DA INVENTARIANTE DATADO DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 1856. 

"A parte que seu casal tem nas capoens da fazenda da Vereda por herança de sua mai a 

Viscondessa de Caethé cincoeta mil reis" 50,000 

“Declarou que o mesmo seu casal tem nas benfeitorias da Fazenda da Vereda, pela mesma 

forma a quantia de nove centos e setenta e quatro mil quatrocentos e trinta sete reis" 

974,437. 

Pag. 16 v. 

------------------------------------------ 

 

"Declarou que seu casal tem pela mesma forma no valor das capoeiras da Vereda a quantia 

de cem mil reis que sai" 100,000 (Estas capoeiras são herança do Visconde de Caeté). 

“Declarou que seu casal tem pela mesma forma nas casas, paiol e chiqueiro da Vereda 

vinte e oito mil trezentos e trinta e tres" 28,333. (também herança do Visconde de Caeté). 

Pag. 17 v. 

 

"Declarou que seu casal tem pela mesma forma no engenho da mesma Fazenda a quantia 

de vinte sete mil sete centos e setenta." (também herança do Visconde de Caeté). 

 Pag. 17 v. 

 

O Casal possuia mais terras na Fazenda da Vereda por herança de Manoel Teixeira que 

por sua vez as herdara de João Rodrigues. Valor 107, 881. 

Pag. 18 v. 
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APÊNDICE I 

 

FAZENDA SALGADA 

 

 

MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

 

 

Figura 361- FAZENDA SALGADA – ESMERALDAS/MG  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Casa Grande ou Fazenda Salgada, atualmente conhecida como 

Haras Scala.  

1.2 Localização: região nordeste do município de Esmeraldas, estrada de acesso em 

direção ao povoado de Urucuia, a 20 km do distrito Sede.  

1.3 Propriedade: Vicente Brets. 

Contatos: Informações zeladora Dona Cassilda, gerente Lamantine.   
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Figura 362 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

Pertenceu à família Vaz e Ferreira de Melo por aproximadamente 150 anos com o nome 

de Fazenda Salgada.  Segundo informações do antigo proprietário, Otto Souza, a fazenda 

foi fundada pelo Coronel Bernardinho Vaz de Sena e Mello, próximo do ano de 1830.   

No início, as terras da fazenda ocupavam uma área de grande extensão (5 mil hectares) e, 

com a morte do patriarca, elas foram divididas entre os vários membros da família.  

Existia um córrego cuja água abastecia a fazenda e era utilizada como força motriz, 

movendo o moinho que produzia fubá e o engenho de cana.   

Havia também um depósito de aguardente.  Tinha currais, senzala e estrebaria, todos 

próximos da casa-sede.   

Tinha cemitério a, aproximadamente, um quilômetro da sede.   

 
 

Figura 363 - DESENHO DA IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SALGADA À ÉPOCA DE SUA 

FUNDAÇÃO  

(Fonte: Trabalho de Alunos FAMIH - 2002) 
 

 

 

A produção da fazenda era para subsistência, havendo a fabricação e comercialização de 

aguardente.  Com os proprietários Antônio de Melo e Maria Uberlina, a fazenda não 

sofreu alterações significativas. Já na época de Bernardino Abelino Ferreira de Mello e 
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Maria das Dores Vaz de Mello aconteceu a primeira grande reforma.   A casa grande foi 

reduzida à metade devido à situação precária da construção e por não haver tantas pessoas 

morando como acontecia anteriormente.  Possivelmente, a primeira parte construída da 

casa grande foi o sobrado. A cozinha e o banheiro que ficavam na área externa foram 

reconstruídos.  O forro de esteira foi trocado por madeira em vários cômodos.  Paulo Vaz 

de Mello desmanchou o depósito de aguardente e substituiu o engenho de cana por um 

curral. 

 

 
 

Figura 364 - DESENHO DA IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SALGADA À ÉPOCA DE SUA 

PRIMEIRA GRANDE REFORMA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira FAMIH - 2002) 
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Figura 365 - CURRAL ONDE FUNCIONAVA O ENGENHO DE CANA EM 1982  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira FAMIH - 2002) 

 

 

A antiga senzala, que servia como casa de empregados, foi transformada parcialmente em 

garagem.  O Dr. Paulo Vaz de Melo, que herdara as terras onde se situava o conjunto 

antigo, não pôde permanecer na fazenda, em função de um acidente, no qual perdeu uma 

perna, mudando-se para a cidade. Vendeu sua parte da Fazenda Salgada para uma família 

do Rio de Janeiro.  Em 1982, como propriedade de Sérgio e Fernando Longo, a fazenda 

sofreu modificações no alpendre frontal, substituição dos materiais dos pilares e guarda-

corpo, então de alvenaria, por madeira, e também a transformação de vários cômodos em 

banheiros.  Como fonte de renda, produzia arroz em grande escala, desde o plantio até o 

empacotamento, tendo nome de Arroz Casa Grande.  Por não poder frequentá-la, os 

Longo venderam-na, em 1987, para Otto Souza e Beatriz Lopes de Souza, quando  sofreu 

frequentes reformas.  Muitas a descaracterizaram, principalmente a volumetria da sede.  

Ampliou-se a sala de estar com a retirada de um banheiro e um quarto, acrescentou-se 

banheiro tomando a extremidade esquerda do alpendre e ampliou-se a área de serviços, 

retirando-se a torre, onde se localizava a caixa d'água.  A cozinha foi reconstruída, 

acrescentando-se copa, banheiro social, depósito, despensa e área avarandada.  

Procuraram utilizar materiais que se assemelhassem aos da sede antiga, mas as proporções 
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utilizadas não se compatibilizaram com a construção do século XIX.  A antiga capela que 

ocupava um cômodo da casa foi desmontada, tendo sido construída uma nova capela em 

frente à sede, utilizando-se o oratório, datado de 1812. Transformou-se a casa dos 

empregados, antiga senzala, em quartos de hóspedes.  Mudou-se o posicionamento das 

escadas de acesso às várias seções da senzala, passando de perpendiculares à fachada 

frontal a paralelas.  Fez-se a limpeza da depressão natural que existia nos terrenos à frente 

da casa-sede e o represamento do córrego existente, transformando a depressão em um 

açude ou um grande lago, construindo uma ilha central e um quiosque.  Implementou-se 

paisagismo no entorno do lago criado.  

 

 
 

Figura 366 - DEPRESSÃO TRANSFORMADA EM AÇUDE COM ILHA CENTRAL E QUIOSQUE. 

ENTORNO TRATADO PAISAGÍSTICAMENTE  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

Construiu-se um muro em pedras ao redor do cemitério.  Há dez anos, o casal fez uma 

imensa área de lazer, adaptando-a para haras, o Haras Scala que, além de abrigar criação 

de cavalos, criava gado.  
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Figura 367 - VISTA DO HARAS ESCALA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

Manteve-se a produção de subsistência. Otto Lopes perdeu-a em função de dívidas 

contraídas, muitas delas nas próprias reformas da fazenda.  Em 1999, a fazenda passou à 

propriedade do Sr. Vicente Brets, empresário de rede de supermercados, dono do Haras 

Fórum e proprietário de diversas outras fazendas em Minas Gerais, duas em Pedro 

Leopoldo e uma em Montalvânia.  Ele mantém a fazenda como investimento em terras e 

está à venda pelo preço de R$3.600.000,00.  Desde o momento em que a comprou do 

antigo proprietário, Otto Souza, nenhuma reforma foi feita.  A fazenda fica aos cuidados 

do casal Divino e Cacilda, que todos os dias abrem e limpam a casa.  Hoje é emprestada 

a amigos do dono que não a frequenta.   Embora tivesse engenho, seu nome não aparece 

no registro de engenhos e casas de negócios no distrito de Santa Quitéria de 1836. 

 

3 - Descrição/entorno: a fazenda Scala está situada a 20 km da estrada de acesso ao 

povoado de Urucuia, no distrito de Andiroba, em Esmeraldas. A região é identificada no 

mapa de Municípios do IGA como fazenda da Mata da Salgada, nas proximidades da 

Serra do Chico Gomo.  O córrego que banha a região é denominado Córrego Mata da 

Salgada. Na parte mais baixa do terreno, a água do córrego era utilizada como força 

motriz, movendo o moinho que produzia fubá, além de abastecer a fazenda. Havia 

também um depósito de aguardente e um engenho de cana. Entre o moinho e a sede ficava 
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o curral, e entre a sede e a senzala ficava a estrebaria. O cemitério situa-se a 

aproximadamente um quilômetro da sede.   

 

  
 

Figura 368 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: o conjunto da fazenda localiza-se no ponto mais elevado do vale, 

cercado de montanhas. A casa está locada ao lado das casas dos trabalhadores, formando 

um grande pátio gramado entre elas e a capela, que fecha o terceiro lado do pátio.  O 

quarto lado conforma-se pelo arrimo com muro de pedras.  Um grande lago artificial foi 

criado com o represamento da água dos bicames para o moinho.  No mesmo nível do 

espelho do lago destaca-se uma árvore plantada na época da construção da sede da 

fazenda.  
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Figura 369 - DESENHO MOSTRANDO A IMPLANTAÇÃO ATUAL  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 
Figura 370 - ÁRVORE PLANTADA NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 



585 

4.2 Partido/volumetria: o partido é retangular, alongado com acréscimo de alpendre 

frontal e lateral.  Em 1988, existia um pequeno volume em torre que se destacava entre a 

parte antiga e o acréscimo mais recente, que foi retirado.  

4.3 Planta: a planta atual é um retângulo alongado, constituído por uma sequência de 

grandes cômodos, composta por  uma coberta recente, a cozinha e anexos de instalação 

sanitária, de serviços e despensa, pequena copa e quarto anexo com uma nova instalação 

sanitária  ocupando parte da varanda. Esta é a parte reformada da edificação. Na parte 

antiga fica uma sala principal, ocupando toda a largura da construção, que foi também 

reformada. Depois uma sequência de corredor, quartos, banheiros e uma sala de visitas, 

transformada em sala de televisão, rodeada por varanda e escadas.  A divisão entre a parte 

antiga e a nova é feita pela sala de estar, que foi reformada.  O banheiro, que não existia 

à época da construção, foi feito posteriormente, a partir da utilização de parte de dois 

cômodos.  Da última sala se ganha o porão por meio de uma escada adaptada.  No porão 

ficam mais quartos e área de lazer, além da despensa onde se armazenavam mantimentos.  

 

                1             2            3          4        5             6          7 

 
 

Figura 371 - DESENHO DA PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

O principal acesso à residência é feito por uma pequena escada de lance único que leva 

ao alpendre e à sala, que foi reformada.  Além deste, existem dois outros acessos nas 

laterais desta fachada, um antigo, na parte assobradada.  Na fachada posterior fica outro 

1 

 
2 
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acesso por escada de madeira que chega à varanda.  Pode-se dividir a planta como o 

cruzamento de sete seções longitudinais por duas transversais. 

 

 
 

Figura 372 - DESENHO DA PLANTA DO PORÃO 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

4.4. Sistema construtivo: foi construída em estrutura autônoma de madeira com vedação 

adobe.  As reformas recentes contrariam o sistema antigo, introduzindo a alvenaria 

comercial de tijolos cerâmicos e furados. 

 

4.5. Cobertura: recebe cobertura em quatro águas com uma varanda posterior e um 

alpendre frontal.  Tem beirais do tipo cachorros e telhas capa e canal.  Mostra também 

telhas em forma de peito de pomba, que arremetam os pontos extremos dos beirais e 

cumeeira.   

 

4.6. Fachadas: 

Fachada frontal: o terço direito e central são térreos.  O terço esquerdo tem dois 

pavimentos arrimado por muro de pedras.  Em sequência tem uma ampla coberta 

avarandada, área de serviços com pequenas janelas, parede da sala com janela e porta. Os 

vãos do pano de dois pavimentos tem escadaria de pedras e vãos com enquadramento de 

madeira, com vergas retas e sobrevergas com perfilado simples e, ainda, folhas em calha 
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com guilhotina e caixilharia de vidro, diferenciadas do restante.  É possível que esta 

fachada tenha sido a posterior, em outros tempos. 

Figura 373 - DESENHO DA FACHADA PRINCIPAL 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 
Figura 374 - VARANDA ORIGINAL – 1980  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 375 - TERÇO CENTRAL COM UM DOS ACESSOS DA FACHADA PRINCIPAL 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 
Figura 376 - BLOCO DOS FUNDOS COM AMPLA COBERTA AVARANDADA 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 
Figura 377 - TERÇO CENTRAL E LATERAL ESQUERDO 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 378 - VISTA DA ESCADA DE ACESSO AO TERÇO CENTRAL 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 
 

 
Figura 379 - ESCADARIA DE PEDRAS QUE SERVIU COMO ENTRADA PRINCIPAL – TERÇO 

LATERAL ESQUERDO – 1980.  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 380 - ESCADARIA DE PEDRAS E VÃOS EM VERGAS RETAS DA FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: IEPHA/MG – IPAC - 1984) 

 

 

Fachada lateral esquerda: esta é a mais modificada, pois a casa não tinha as mesmas 

dimensões que tem hoje.  A fachada constitui-se por um salão avarandado, que toma toda 

a largura da edificação, onde antes era o início da senzala.  Aos fundos tem-se a parede 

da cozinha, que também é reconstrução. 

 

 
Figura 381 - DESENHO DA FACHADA LATERAL ESQUERDA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 382 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA COM ALTERAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS DA CASA 

 

 

Fachada lateral direita: esta é a fachada que mais aparece.  Ela é curta, mas se volta para 

a estrada e, agora, para o lago artificial.  Tem dois pavimentos e janelas que se distribuem 

pelos dois lados.  É possível notar as intervenções realizadas para instalação de banheiros 

no andar superior, pois as esquadrias destes cômodos são estreitas, com metade da largura 

das originais e quebraram o ritmo tradicional dos vãos no pano branco de alvenaria.  

 

 
Figura 383 - DESENHO DA FACHADA LATERAL DIREITA.  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 384 - FACHADA LATERAL ESQUERDA ANTES DAS INTERVENÇÕES PARA 

ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – 1980  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 
Figura 385 - FACHADA LATERAL DIREITA MOSTRANDO A INTERVENÇÃO EXTERNA DAS 

ESQUADRIAS DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO RITMO DA FACHADA  

(Fonte: IEPHA - IPAC/MG. 1984) 
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Fachada posterior: é possível que esta fachada tenha sido a principal em outros tempos, 

pois suas características indicam certa imponência sobre as demais, apesar do tratamento 

mais rústico que o terço em dois pavimentos da fachada, descrita como frontal.  Ela tem 

a primeira metade em dois pavimentos e a parte final é térrea, amoldando-se ao terreno 

que se eleva.  A parte inicial tem uma varanda no pavimento superior, acessada por escada 

cortada na própria varanda.  Ela dá acesso a uma sala de visitas, possivelmente a sala mais 

antiga e original do agenciamento antigo.  O porão também é acessado diretamente.  A 

parte térrea desta fachada tem sequência de janelas dispostas sem ritmo fixo.   

Figura 386 - DESENHO DA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

 

 
Figura 387 - VARANDA SUPERIOR - LATERAL ESQUERDA DA FACHADA POSTERIOR – 1980  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 388 - VISTA DA PARTE CENTRAL E LATERAL DIREITA DA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Forros: Os forros dos quartos, antes de esteiras, foram trocados por forros de madeira 

simples.  O forro da sala é recente, sendo de madeira e inclinado.  Originalmente, não 

existia forro, com o teto da sala de telha vã.  As varandas não têm forros.  A sala de jantar 

tem forro de madeira plano.   

  
 

Figura 389 - FORRO TRELIÇADO DE BANHEIRO  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 390 - SALA DE JANTAR COM FORRO DE MADEIRA PLANO 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

Pisos: a sala de estar foi reformada, mas mantém seu piso em tábua corrida de 40 cm de 

largura. Este recebeu uma grossa camada de sinteco. Todos os cômodos conservam o piso 

original (tabuado de madeira de 40 cm de largura, junta seca, irregulares, conformando o 

teto do porão).  A sala de jantar tem piso e rodapés em pedra.  O banheiro é em granito, 

com paredes revestidas com cerâmica até a altura de 1,50 m. A cozinha tem o mesmo piso 

e forro da sala de jantar e é azulejada até o teto. 
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Figura 391 - DETALHE DO PISO TABUADO ORIGINAL DA VARANDA 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

 
Figura 392 - PRIMEIRO PAVIMENTO DOS BARROTES DO PISO TABUADO DE MADEIRA 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 393 - DETALHE DE ESCADA INTERNA EM MADEIRA E PISO TABUADO  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 
 Figuras 394 - DETALHE DE APOIO TRABALHADO EM MADEIRA NO INÍCIO DA ESCADA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Esquadrias: as janelas da sala são mais antigas, mas já não são as originais. São janelas 

de guilhotina.  A parte antiga tem vãos diferentes.  Aí as portas e janelas são muito altas, 

típicas do século XIX.  As portas são todas de madeira e as janelas de abrir, em madeira, 

com verga reta e sobreverga perfilada.   

 
Figura 395 - VISTA INTERNA DO PORÃO COM SEUS VÃOS MENORES  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

     
Figuras 396 e 397 - JANELA GUILHOTINA E PORTA COM SOBREVERGA PERFILADA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figuras 398 e 399 - DETALHE EXTERNO E INTERNO DE UMA DAS PORTAS PRINCIPAIS  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

    
Figuras 4000 e 401 - VISTA EXTERNA E INTERNA DE PORTA DE ALTURA DIFERENCIADA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figuras 402 e 403 - VISTA INTERNA E EXTERNA DAS JANELAS E GUILHOTINA DA SALA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual: as edificações encontram-se em satisfatório 

estado de conservação, embora estejam bastante descaracterizadas. Sua senzala, casa-

sede e capela estão totalmente descaracterizadas com as reformas feitas de forma 

aleatória.  A senzala transformou-se em apartamentos de hóspedes.  A capela é edificação 

sem interesse, no entanto tem belo acervo de imagens e peças escultóricas da capela 

antiga, servindo como decoração.   

 

5 - Anexos:  

Senzala: possui sistema construtivo em estrutura autônoma de madeira e vedação em 

adobe, o pé direito baixo e os vãos pequenos.  Recebe cobertura em duas águas com telhas 

curvas e beirais em cachorrada. Os vãos mostram enquadramento em madeira, folhas em 

calha e vergas retas. A antiga senzala serviu de residência para os trabalhadores locais até 

ser comprada por Otto Lopes.  Até então, era um suceder de cômodos de terra batida 

abertos para uma longa varanda de esteios de madeira, às vezes fechada por tábuas.  É 

hoje casa de hóspedes, tendo sofrido várias alterações, tais como retirada da varanda, 



601 

instalação e abertura de janelas para banheiros, perdeu partes das vedações de adobes, o 

telhado de telha vã, o chão de terra batida. O ''puxado'' dos fundos da senzala foi fechado.   

 
Figura 404 - ANTIGA SENZALA QUE SERVIU DE MORADIA PARA TRABALHADORES LOCAIS 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 
Figura 405 - FACHADA FRONTAL DA SENZALA COM SUAS ESCADAS ORIGINAIS 1982  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 
Figura 406 -  FACHADA FRONTAL DA SENZALA COM ALTERAÇÃO DAS ESCADAS 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 407 - FACHADA FRONTAL DA SENZALA 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

Figura 408 - VISTA DO PUXADO DOS FUNDOS DA SENZALA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

 
Figura 409 - FACHADA LATERAL DIREITA DA SENZALA.  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figuras 410 e 411 - MADEIRAMENTO DA ESTRUTURA DE PAU A PIQUE DA SENZALA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 
 

 
Figura 412 - DETALHE INTERNODE JANELA DA SENZALA   

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Paiol: é de madeira com embasamento de pedra.  É construção utilitária, mas sua fatura e 

sistema construtivo são de indiscutível qualidade.   

Capela: foi construída há poucos anos para abrigar o oratório, que ficava na capela dentro 

da sede.  O oratório original é do início do século XX, e foi adaptado dentro da nova 

capela, utilizando-se madeiramento rústico.  O crucifixo também pertence ao século 

passado. Nesta capela, são realizadas missas e casamentos dos empregados da fazenda, e 

de fazendas vizinhas.   

    
Figuras 413 e 414 - FACHADA PRINCIPAL E ORATÓRIO, ATUALMENTE ADAPTADO NA NOVA 

CAPELA CONSTRUÍDA  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

Moinho: situa-se ao lado da casa-sede, tendo ficado diminuto nas proximidades do grande 

lago que se formou atualmente.  O antigo moinho era movido pela água do córrego.  

Apresentando estrutura autônoma de madeira e vedações de adobe, já remendadas com 

tijolos cerâmicos. Hoje é utilizado como depósito.   
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Figura 415 - VISTA POSTERIOR DO MOINHO AINDA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

(Fonte: IEPHA - IPAC. 1984) 

 

 

 

 
Figura 416 - VISTA FRONTAL DO MOINHO AINDA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

(Fonte: IPAC. 1984) 
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Figura 417 - ESTADO DE DETERIORAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O MOINHO ATUALMENTE 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 

 

 

 
Figura 418 - PAREDE EM PAU A PIQUE EM PROCESSO DE DETERIORAÇÃO  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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Figura 419 - MADEIRAMENTO DA COBERTURA DO MOINHO  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
 

Engenhoca: é fechada por paredes e vazados de gradeado.  Existia um engenho de cana.  

A fazenda fabricava e comercializava aguardente.  Hoje só sobrou a engenhoca. Havia 

também um depósito de aguardente.  Tinha currais e estrebaria, todos próximos à casa-

sede.  

Cemitério: a aproximadamente um quilômetro da sede, é parcialmente cercado por muros 

de pedra.   

Muro: muro em pedras secas, construído pelos escravos, que circula toda a propriedade.  

O muro finaliza com o começo de uma caiçara, que continua o fechamento da fazenda.   

 
Figura 420 - MURO EM PEDRAS SECAS CONSTRUÍDO POR ESCRAVOS  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. FAMIH 2002) 
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6 - Riscos eminentes de perda do conjunto ou elementos: não há uma preocupação por 

parte dos donos atuais em preservar a fazenda tal como era do ponto de vista 

arquitetônico.  As intervenções se pautaram pela intenção de manter as partes originas 

mais como decoração, sem, contudo, prejudicar os aspectos inerentes ao conforto e 

modernização.  As modificações realizadas tanto na casa-sede quanto nos anexos foram 

realizadas sem maiores estudos e sem auxílio especializado.   Não houve preocupação no 

sentido de não se perder a identidade da fazenda.   

 

7 - Conclusão: apesar de não ter sido autorizado o franco acesso à fazenda, apenas à 

vistoria, sem qualquer documentação escrita ou fotográfica, a documentação existente, 

realizada tanto pelo IPAC/IEPHA, em 1984, quanto por dois grupos de alunos da FAMIH, 

em datas diferenciadas, provê um farto material para análise, não só do estado atual, como 

também de sua trajetória mais recente.  O fato de ter ainda o prédio da senzala, moinho, 

cemitério, além da casa-sede, apesar das alterações, nos dá informações suficientes para 

nossas análises.  

 

8 - Referências bibliográficas:  

IEPHA. IPAC/MG. 1984. 

9 - Referências documentais:  

APM. PP1/6. Cx. 05. doc 32. Registro de engenhos e casas de negócios no distrito de Santa 

Quitéria de 1836. 

FAMIH. Trabalho de alunos da disciplina de Arquitetura Brasileira. TRA 05. TRA 61417. Rg. 

77603. Ex. 1.  
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APÊNDICE J 

 

FAZENDA MATO GROSSO 

 

MUNICÍPIO DE IBIRITÉ 

 

 

Figura 421 - FAZENDA MATO GROSSO – IBIRITÉ/MG 

 

1- Identificação 

1.1 Designação: Fazenda Mato Grosso ou antiga Fazenda do Capão.  

1.2 Localização: zona de expansão urbana do município de Ibirité.     

1.3 Propriedade/Contatos: Hugo Camargo.  
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Figura 422 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2– Histórico:  

Senna (1913), no Anuário de Minas Gerais de 1913, descreve a Fazenda Mato Grosso 

situada no distrito de Várzea da Pantana, como sendo de propriedade do Sr. Joaquim 

Camargos Netto, que produz muita cana, mandioca milho e feijão, fabrica aguardente e 

farinha em grande escala.  

No registro de terras públicas de São Gonçalo de Contagem, de 1855/56, a fazenda 

aparece como “pertencente à Pulquéria Pereira de Freitas, tendo 200 alqueires de matos, 

capoeiras e campos de cultura, divisando-se com as Fazenda da Pantana pelo nascente, 

Fazenda Maravilha e da Pantana pelo norte, Fazenda Boa Esperança pelo poente e Serra 

do Rola Moça pelo sul.” (APM. 1855/6). 

Segundo informações do atual proprietário, Sr. Hugo Camargo, 94 anos, a fazenda servia 

ao antigo Curral  del Rei os gêneros alimentícios que produzia. Ela teria pertencido ao 

avô do Padre José, de Ibirité.  O pai do padre a teria herdado, mas deu-a em pagamento 

de dívida de 80 contos de réis ao seu avô, o português Manuel Teixeira Camargo. Este se 

casou com Felisberta, tendo o casal 11 filhos. Na divisão da herança, seu pai trocou um 

terreno que tinha na Cidade Industrial pela fazenda.  Seu pai, Francisco Luiz Camargo, 

era "compadre marchante", isto é, matador de bois, tendo fornecido gado para abate no 

matadouro da Capital, percorrendo fazendas para comprar gado, tocando boiadas.  

Segundo informa ele, seu pai teria sido um dos fundadores de Belo Horizonte.  Casou-se 

com Maria Gonçalves Camargo, filha de João Gonçalves, tendo sete filhos.  O Sr. Hugo, 

por sua vez, ficou com duas partes da fazenda, cerca de 200 alqueires, junto com o irmão 

Waldo Luiz Camargo.  Antes de assumi-la, morou no Rio de Janeiro por cinco anos, 

trabalhando como gerente numa sociedade de comércio.  Desde 1951 cuida da fazenda.  

Produzia todo o necessário para a subsistência e vendia o excedente, que era muito: 

farinha, cachaça, verduras, arroz e feijão.  Durante 17 anos foi um dos maiores 

fornecedores da Itambé, tendo sido ele próprio um de seus fundadores.  Hoje, cria gado 

de leite e grande parte dos terrenos está parada e outra parte arrendada para hortas de 

chuchu.  Atualmente, o genro Oswaldo é o administrador.   

A Fazenda Mato Grosso aparece no mapa de Betim de 1939 tendo a norte a Mata da Baia 

e o distrito sede de Ibirité. 
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3- Descrição geral do conjunto: 

3.1 Situação/entorno: o conjunto rural compõe-se de sede, engenho de farinha, engenho 

de cana, bicame de pedra, moinho d’água, depósitos, dependência de agregados, currais, 

pomares, horta, tendo já possuído senzala e alambique.  Situa-se em uma falha de terreno, 

um verdadeiro "capão", circundada por elevações bastante altas por todos os lados.  Há 

18 anos , quando da realização do IPAC/MG, situava-se em plena zona rural. Hoje, no 

entanto, a cidade de Ibirité expandiu-se até as proximidades da fazenda e praticamente a 

circunda, já tendo se transformado em rua a estrada de acesso à fazenda.  A parte dela que 

avizinha a malha urbana foi loteada e várias casas estão em fase de construção.  O 

conjunto situa-se numa suave encosta, nutrido por águas de nascentes próximas.  As terras 

são boas para agricultura, parecendo ser a região uma sombra fértil em meio a um terreno 

cristalino e pedregoso. 

 

 

Figura 423- VISTA PANORÂMICA DO CONJUNTO A PARTIR DA FACHADA POSTERIOR 

 

 

 

Figura 424 - VISTA PANORÂMICA DO CONJUNTO A PARTIR DA FACHADA LATERAL 

ESQUERDA  
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Figura 425 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA MATO GROSSO 
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4 – Análise Arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: a sede está edificada à meia-encosta, numa situação de aclive, e tem 

dominância em relação às demais edificações.   

O paiol e os depósitos estão locados a cerca de um metro de distância do puxado, quase 

em continuidade ao prédio da residência.  

 

 

Figura 426 - VISTA PANORÂMICA DA ÁREA ONDE SE IMPLANTOU A CASA-SEDE 

 

4.2 Partido/Volumetria: apresenta partido em "L", com forma básica retangular e puxado 

de serviços, voltado para a parte mais alta do terreno. 

 

4.3 Sistema construtivo: embasamento de pedras, alteado na fachada frontal em função 

do desnível do terreno.  Tem caixa estrutural com sistema construtivo de madeira, 

vedações de tijolos, em função de uma substituição total de seus panos de vedação, há 

cerca de 40 anos.  Os acabamentos são convencionais de reboco e caiação. 

 
Figura 427 - PUXADO DE SERVIÇOS COM ESTRUTURA EM MADEIRA APARENTE  
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4.4 Planta: não tem varanda frontal, e a planta se estrutura como uma malha composta 

por três seções longitudinais e outras três seções transversais.  A zona central longitudinal 

é mais alargada, com ampla sala frontal, seguida de duas alcovas e a varanda de fundos, 

que foi vedada com paredes e janelas.  A dimensão transversal da varanda é ampla, mas 

a longitudinal mostra tratar-se realmente de uma varanda e não uma copa, como é o mais 

tradicional.  Lateralmente a essa seção central, as duas laterais continham os quartos, hoje 

um deles transformado em copa, a parede do corredor demolida para centralização e 

abertura do espaço.  O tratamento de piso e forro revela claramente a intervenção.  Um 

minúsculo cômodo foi construído na quina direita da varanda e serve como área de 

serviços. Nele fica uma pia, com instalação hidráulica, duas máquinas de lavar e mesa de 

passar. O cômodo correspondente no lado esquerdo foi dividido em dois, a metade 

transformada em banheiro, o único da casa.  Essa modificação é antiga, como demonstram 

os ladrilhos hidráulicos no piso e os azulejos nas paredes.  Os cômodos do flanco direito 

são intercomunicantes, uma alcova dá no antigo corredor, atual copa, enquanto o outro 

dá para a sala.  O puxado de cozinha tem dimensões relevantes, e duas despensas em uso.    

O prolongamento que cobre a varanda traseira recebe telhas de amianto.  O acabamento 

dos beirais tem cachorros de perfil simples.  

 

 4.5 Cobertura: estrutura em quatro águas no bloco frontal e três no puxado.  O 

entelhamento é de telhas francesas, substituídas pelo pai do atual proprietário, há cerca 

de 50 anos.  O prolongamento que cobre a varanda traseira recebe telhas de amianto. O 

acabamento dos beirais tem cachorros de perfil simples. 

 

Figura 428 - COBERTURA DA CASA-SEDE 



616 

 

Figura 429 - PLANTA DA CASA-SEDE 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: é elevada do solo, sobre embasamento de pedra, possuindo pequeno 

renque de escada que dá acesso ao interior da sala.  Os vãos são em verga reta com 

enquadramento de madeira e fechamento em folhas tipos calha.  As janelas receberam 
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externamente grades de ferro para proteção.  Existem duas janelas ladeando a porta à 

esquerda e cinco à direita.  Volta-se para a orientação oeste.  

 
Figura 430 - FACHADA PRINCIPAL 

 

 

Figura 431 - FACHADA FRONTAL 

 

 
 

Fachada lateral esquerda: tem aspecto alongado em função do puxado.  Tem ao todo oito 

vãos e mostra claramente o aclive do terreno a partir da fachada frontal.   



618 

Figura 432 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

Fachada lateral direita: a parte do bloco principal tem pano cheio de quarto e depois três 

janelas.  O terreno lateral foi aterrado e nele plantado um jardim de roseiras.  A parte do 

puxado tem outras três janelas, bastante verticalizadas em função da dominância das 

dimensões verticais.   

 

 
 

Figura 433 - FACHADA LATERAL DIREITA  

 

Fachada posterior: situa-se no nível do terreno, e foi necessário cortar um trecho de terra 

para conformar um pátio de proteção à varanda.  Esta foi vedada por pano de alvenaria, 
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mas mostra claramente o antigo guarda-corpo cheio, que recebeu três janelas e uma porta.  

O telhado tem prolongamento sobre a varanda em telhas de amianto, destoantes do todo 

de telhas francesas. Segundo o proprietário, a intervenção foi necessária por causa de 

infiltrações.  Quando foi inventariada pelo IPAC em 1984, esta situação já existia.  Todas 

as janelas desta fachada são guarnecidas por réguas verticais losangulares de madeira de 

lei, possivelmente originais da época de construção. 

 

Figura 434 – FACHADA POSTERIOR MOSTRANDO A COBERTURA EM TELHAS DE AMIANTO 

 

 

Figura 435 - FACHADA POSTERIOR 

 

4.7 Elementos de acabamento e Interior:  

Os tetos são todos de esteira de taquara emassada, algumas em péssimo estado de 

conservação. Os pisos antigos são todos de tabuado largo, bastante deteriorados.  Alguns 
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foram substituídos, como na copa, que ganhou tábuas corridas de padrão comercial, sobre 

o teto antigo, ficando cerca de dois centímetros acima do piso antigo.  O banheiro recebeu 

ladrilho hidráulico e a cozinha recebeu cimento queimado vermelho.  Existem muitos 

móveis de época, principalmente de cozinha e um oratório móvel de boa qualidade. 

 

4.8 Estado de conservação /Situação atual: 

Alterações, intervenções, estado de conservação, instalações hidráulicas e elétricas, etc. 

A edificação sofreu algumas reformas que resultaram em diversas descaracterizações, 

como o fechamento do avarandado posterior, que atualmente encontra-se coberto com 

telhas de amianto, pisos de cimento vermelho nas áreas de serviço, cimento na escadaria 

e substituição das telhas curvas por telhas francesas na cobertura.  Entretanto, conserva 

ainda a planta original, assim como o esquema de engradamento da cobertura, beirais em 

cachorrada, pisos em tabuado largo na maioria dos cômodos e forros em esteira.   

 

5 Anexos:  

O IPAC de 1984 informava que "o engenho de cana encontra-se inalterado, contudo, em 

péssimo estado de conservação. O engenho de farinha foi totalmente reconstruído em 

alvenaria de tijolos, assim como os depósitos e dependências de agregados. O alambique 

e a senzala foram demolidos, porém suas peças se encontram em perfeito estado de 

conservação." Lamentavelmente, o engenho acabou por ruir e existem algumas poucas 

peças dele e das demais benfeitorias existentes ou não, naquela época, não sendo mais 

possível reconstituí- los.   

Casa de agregados: situa-se frontal à casa-sede e dela separada por um grande pátio, ao 

final do qual, no lado direito, ficavam o engenho e o alambique.  É edificação pequena, 

térrea, com cobertura em duas águas, de estrutura autônoma de madeira e vedações de 

tijolos cerâmicos, também fruto de substituição. 
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Figura 436 - VISTA LATERAL DA CASA DE AGREGADO  

 

Depósitos: em número de dois, de partido retangular, e contínuos entre si, acontecem 

quase em continuidade ao puxado da casa-sede, distante somente um metro dele.  Tem 

estrutura autônoma de madeira e vedações de adobes e cobertura em duas águas cada um, 

com telhas cerâmicas curvas.    

 

Figura 437 - VISTA POSTERIOR DOS DEPÓSITOS  

 

Galinheiro: não existia em 1984.  É de construção recente embora não destoe 

relevantemente dos demais anexos.  Situado na parte mais alta da encosta, mas ainda  com 

possibilidade de construção, , tem alvenaria de tijolos autoportante, com pequenas 

aberturas para ventilação. 
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Figura 438 - GALINHEIRO 

 

Moinho: pequeno cômodo situado em parte alta da encosta, o moinho é de estrutura 

autônoma de madeira e vedações de pau a pique.  Encontra-se desativado e seu bicame, 

que passava pelo moinho de farinha e pelo de cana, está completamente degradado, com 

alguns trechos demolidos.   

 

 
Figura 439 - VISTA DO MOINHO AO FUNDO 
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Engenho de farinha: trata-se de uma simples coberta de quatro águas, totalmente 

reconstruída em alvenaria de tijolos.  

Cobertas: uma nova coberta foi construída no centro do pátio dos fundos e serve para 

guardar equipamentos, ferramentas, móveis quebrados, tachos de doces e todo o tipo de 

coisas fora de uso.   

Curral coberto: existe outra coberta de alvenaria de tijolos e estrutura de telhado de 

madeira com telhas cerâmicas, que tem compartimentação e cochos para abrigo do gado 

e ordenha.  É contígua ao maior curral descoberto. 

Currais descobertos: a fazenda tem uma série de currais delimitados por cercas de madeira 

e porteiras, além de vários pátios, incluindo o fronteiro à casa-sede que, eventualmente, 

serve também de curral.    

Áreas de cultura: à frente do pátio principal e atrás da casa de agregado fica um grande 

milharal, cortado pelo córrego e limitado pela estrada que leva à cidade.  Este milharal 

veda as edificações que vêm sendo construídas ao longo da estrada e que se aproximam 

do conjunto de edificações.  Um pomar de mangueiras e jabuticabeiras, além de outras 

frutas, fica na lateral esquerda do conjunto, mesclando-se com um resto de mata que sobe 

a encosta atrás da casa-sede.  Também há várias espécies de árvores frutíferas no pátio de 

serviços atrás da casa.  

 

6 - Riscos eminentes: a fazenda ainda mantém seus anexos, exceto o engenho, perdido 

depois de 1984 (data do IPAC).  Há riscos de descaracterizações na casa-sede, que já teve 

aberto um espaço de copa, derrubando-se uma parede do corredor e utilizando-se madeira 

estreita para pisos e forros.   

Outro risco grande é o da urbanização, já entrando na área da própria fazenda, se efetivar 

oficialmente, destruindo o empreendimento rural.   

 

7 - Conclusão: este conjunto mantém características quase inalteradas em relação à planta 

e fachadas da casa-sede, assim como dos anexos e arranjo geral do conjunto.  Apesar de 

ter perdido algumas peças, mantém-se autêntico e quase original.   A fazenda ainda é 

ativa, embora tenha reduzido fantasticamente sua área e suas atividades.  Tem reduzido 

contingente de trabalhadores, mas a família ainda vive dela.  A casa-sede tem aspecto 
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bastante antigo, podendo ser considerada exemplar de qualidade, não só pelos materiais 

construtivos, mas por suas linhas simples, apesar das descaracterizações. 

 

8 - Referências bibliográficas: 

SENNA, Nelson de. Annuário de Minas Geraes 1913. Belo Horizonte: Imprensa Official 

de Minas Geraes, 1913. p. 391. 

 

 

9 - Referências documentais: 

APM. TERRAS PÚBLICAS. SÉRIE REGISTRO DE TERRAS. CONTAGEM, SÃO 

GONÇALO DA. RT 61 – 1855 –1856. FILME 005 A – RP. CÓDICE 61.  Pag. 186. 

IEPHA. IPAC/MG - Município de Ibirité. 1984D – FAZENDA DO MATO GROSSO 

 

ANEXO FAZENDA MATO GROSSO - IBIRITÉ 

“Fazenda Matto Grosso – Propriedade do sr. Joaquim Camargos Netto, produz muita 
canna, mandioca milho e feijão Fabrica aguardente e farinha em grande escala” 

 

SENNA, Nelson de. Annuário de Minas Geraes 1913. Belo Horizonte: Imprensa Official 
de Minas Geraes, 1913. p. 391. 

Fazenda do Matto Grosso no distrito de Várzea da Pantana. 

 

Fazenda Mato- Grosso 

25/2/1856          

Pertencente a Freitas, Pulquéria Pereira de 200 alqueires de matos, capoeiras e campos de 

cultura. Divisas – Fazenda da Pantana pelo nascente. Fazendas Maravilha e da Pantana 

pelo norte. Fazenda Boa Esperança pelo poente. Serra do Rola Moça pelo sul. 

 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS. SÉRIE REGISTRO DE 

TERRAS. CONTAGEM, SÃO GONÇALO DA. RT 61 – 1855 –1856. FILME 005 A – 
RP. CÓDICE 61.  pag. 186. 
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APÊNDICE K 

 

FAZENDA DO ENGENHO SECO 

 

MUNICÍPIO SARZEDO 

 

 

Figura 440 - FAZENDA DO ENGENHO SECO – SARZEDO/MG  
(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 

 

1 - Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda do Engenho Seco   

1.2 Localização: Bairro Brasília, no atual município de Sarzedo, antigo distrito do 

município de Ibirité. 

1.3 Propriedade/Contatos: Itaminas Comércio de Minérios 
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Figura 441 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO IBIRITÉ 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG 1980)  
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2 - Histórico: 

A fazenda do Engenho Seco foi inventariada em 1984 pelo IPAC/MG e como  estava em 

avançado estado de degradação foi feito um dossiê para ser entregue à Itaminas, empresa 

vizinha, com solicitação de preservar o imóvel de  sua propriedade. Segundo esse dossiê, 

as terras teriam pertencido ao Senhor Crispim Crispiniano Campos, que faleceu no 

começo de 1984, já bastante idoso.  Antes de falecer ele teria vendido suas propriedades 

à Itaminas.  Ele era uma pessoa sistemática, que nunca se casou e sempre cuidou sozinho 

de suas posses.  Era cardíaco e não gostava de se tratar.  Na velhice e na doença foi 

cuidado por um amigo, Euclides, morador na sede do distrito. Nos momentos de 

gravidade, o médico da localidade o atendia de maneira quase forçada, a chamado de 

Euclides ou simulando visita.  Os hábitos ''esquisitos'' do Senhor Crispim induziram as 

pessoas da localidade a tecerem fantasias a seu respeito.  Uma delas é de que ele teria 

"desenterrado os ossos de seus pais e os levado para o interior da casa".  (IEPHA/MG. 

1984). 

O Senhor Crispim sobrevivia vendendo leite, ovos, farinha, polvilho, rapadura e 

jabuticaba.  "Dos que não o pagavam, vingava-se, escrevendo nas paredes da casa a dívida 

e o devedor, para que os próximos fregueses não fizessem o mesmo". (IEPHA/MG. 

1984). 

Ele teria habitado no Engenho Seco por toda a sua vida, mesmo quando a casa estava em 

deplorável estado de conservação.  Atualmente, o conjunto foi perdido, persistindo 

somente o engenho e o moinho, ambos em precaríssimo estado de conservação.  A 

Itaminas ocupou a área do conjunto, deixando a casa degradar-se, desviando o córrego 

para seus terrenos e transformando-o em um pequeno poço.  Mais recentemente escavou 

outros poços à frente, onde ficavam os currais.  Hoje, abastecem e lavam os caminhões 

que fazem transporte de material para a empresa.  Apesar do alto nível de degradação do 

conjunto, ele será analisado em função do material existente desde 1984, elaborado pelo 

IEPHA. Será possível analisar este conjunto rural, comparando os vestígios achados no 

presente com os dados de então.  Existe outra fazenda de nome Engenho Seco situada na 

mesma encosta, cerca de quatro quilômetros acima, que pertenceu também à família do 

Sr. Crispim, mas foi vendida a terceiros no início do século XX.  Supõe-se, por seu estilo 

eclético, apesar das muitas reformas ocorridas, que tivesse sido construída para substituir 

a Fazenda em análise que, evidentemente, é de época bem anterior.  Na região, elas são 
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distinguidas como Fazenda Velha do Engenho Seco do Crispim e Fazenda do Engenho 

Seco de Cima. 

O nome Engenho Seco aparece no mapa de Betim de 1939, próximo da Serra dos Três 

Irmãos e na continuidade da Serra da Jangada, quase divisa com Brumadinho. 

 

Figuras 442 e 443 - SENHOR CRISPIM, PROPRIETÁRIO E MORADOR DA FAZENDA  

(Fonte: IEPHA. Dossiê de Análise e Estudo da Fazenda Engenho Seco. 1984) 
 

 

3- Descrição /entorno:  os terrenos da fazenda são regados pelos córregos Boa Esperança, 

Engenho Seco e Porteiras.  As encostas onde se situam a fazenda são o sopé dos morros 

baixos da Serra Três Irmãos, que faz a divisa entre os territórios antes pertencentes à 

Ibirité e o município de Brumadinho.  Os terrenos pertencentes à fazenda foram 

incorporados aos vizinhos da Itaminas, mas continuam do lado de fora dos muros da 

empresa.  O conjunto situava-se em encosta de um morro e era composto por sede, 

estábulo coberto, engenho de farinha e cana, bicame, pocilga, duas edificações de moinho, 

duas de depósitos e currais descobertos.  A casa-sede dominava o conjunto, embora se 

destacasse o prédio do engenho, por ser o maior do conjunto.  À frente da casa-sede fica 

o pátio principal e à frente dele os currais, com um pequeno estábulo. 
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Figura 444 - SENHOR EUCLIDES, AMIGO DO SENHOR CRISPIM  

(Fonte: IEPHA. Dossiê de Análise e Estudo da Fazenda Engenho Seco. 1984) 
 

 
 

Figura 445 - SENHOR EUCLIDES  

(Fonte: IEPHA. Dossiê de Análise e Estudo da Fazenda Engenho Seco. 1984) 
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Figura 446 - VISTA GERAL DO CONJUNTO A PARTIR DE SUA FACHADA POSTERIOR, TENDO 

EM PRIMEIRO PLANO O ENGENHO, AO FUNDO, NA LATERAL DIREITA A CASA-SEDE, E NA 

LATERAL ESQUERDA O MOINHO 

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
 

4- Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação:  a sede implantava-se em meia-encosta levemente inclinada, com a 

fachada principal voltada para o pátio retangular gramado, à frente do qual dispunham-se 

currais descobertos e uma pequena cocheira.  Atrás dela ficava o engenho, ainda existente. 

4.2 Partido/volumetria: o partido básico da casa era um quadrado, com um apêndice na 

lateral direita posterior, dirigido para a lateral e não para os fundos, conforme é o mais 

tradicional.   

4.3 Sistema construtivo:  era de estrutura autônoma de madeira aparente, alvenaria de pau 

a pique com parcas mesclagens de adobe e até tijolos em reduzidos trechos, mostrando 

remendos executados para a conservação dos pontos degradados.   

O nível do piso se elevava por meio de esteios e por embasamento de pedras na parte 

frontal.  Recebia uma escadaria de lajes de pedras.  Aos fundos, o piso se nivelava com o 

terreno, sem sequer um degrau de acesso à cozinha.   

Vários trechos das vedações já tinham perdido seu reboco que era de barro.  Havia 

vestígios de caiação nas vedações e parcos sinais de pintura nas partes de madeira. 
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Figura 447 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO ENGENHO SECO  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 

 

4.4 Planta: a planta quadrada tinha três cômodos fronteiros que se repetiam na região 

intermediária e na posterior, formando três faixas transversais e três longitudinais.  Com 

isso a planta se conforma por uma modulação de 3 x 3. O puxado de um cômodo 

destacava-se na lateral direita, ampliando o espaço de cozinha, o maior da casa, por 

ocupar dois módulos da planta.  As dimensões exatas não foram conseguidas, mas não 

eram cômodos grandes e, sim, modestos, de cerca de 3 metros de dimensões máximas, o 

que nos leva a contabilizar um total de 9 x 9 metros de comprimento a testada da casa, 

N 
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sem contar o puxado nem a varanda frontal. A circulação interna era feita por um corredor 

que ligava a sala dianteira à copa, localizada na parte posterior.   

Da escada tinha-se acesso à pequena varanda com tabuado largo, guarnição de réguas 

simples, que levava aos cômodos internos e também ao pequenino cômodo colocado na 

lateral direita da varanda.  Não consta que fosse uma capela ou oratório. 

 
 

Figura 448 - PLANTA BAIXA DA SEDE DA FAZENDA DO ENGENHO SECO 

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 

 

3 

2 

1 

1 2 3 
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4.5 Cobertura: a cobertura era em quatro águas, com prolongamento na varanda e na parte 

posterior, referente à área de serviços. O puxado tinha cobertura de duas águas.  Era toda 

em telhas cerâmicas curvas.  Encontrava-se, em 1984, arruinada nos cômodos 

intermediários e nos da lateral esquerda da seção frontal, o que comprometia a 

estabilidade da construção.  Os beirais tinham acabamento em cachorros. 

4.6 Fachadas: 

Fachada principal: encontrava-se bastante deteriorada em 1984, mas era possível ler os 

principais elementos e características. Tinha um pavimento elevado sobre embasamento 

de pedras e de esteios de madeira. Tinha varanda corrida finalizada por pequeno cômodo 

na lateral direita, possivelmente um oratório.  Na época em que pesquisavam, os técnicos 

do IEPHA acharam, neste local, restos de velas e jarrinhas de flores.  Esse cômodo sofria 

movimentação na extremidade lateral direita devido à ruína do pé do esteio direito, com 

o consequente deslocamento de todo o barroteamento.  Para compensar o desnivelamento 

do tabuado foram colocados tijolos sobre os barrotes.  A fachada dividia-se em três 

módulos estruturais, com uma janela em cada um e uma porta no central.  Parece ter 

havido uma segunda porta no pano da direita, atualmente semiarruinado.  

 

 

Figura 449 - VISTA DA FACHADA FRONTAL 

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
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Figura 450- FACHADA FRONTAL 

 

Fachada lateral direita: também sofreu perdas irreparáveis como a parede de sua parte 

central, ficando somente de pé os esteios de madeira que a suportavam. 

 

 
 

Figura 451 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA COM TRECHO ARRUINADO 
(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
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Fachada lateral esquerda: tinha três panos e o central com duas janelas.  Era finalizada 

pela varanda e rampa paralela.  Era de se notar a perda do revestimento da alvenaria e em 

alguns trechos a substituição de pau a pique por adobe.   

 
 

Figura 452 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
 

Fachada posterior: tinha quatro módulos de panos de parede, cada qual com uma janela, 

enquanto o terceiro tinha ainda uma porta. O pé direito da fachada era muito reduzido. 

 

Figura 453 - FACHADA POSTERIOR 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Pisos: todos os cômodos posteriores, supostamente destinados aos serviços, tinham piso 

em tijolos de barro cozido e terra batida, enquanto os demais, da parte fronteira da casa, 

eram assoalhados com tábuas largas.   
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Forros: na parte social e íntima, o teto recebia esteiras e na parte de serviços não havia 

forro.   

Vãos: os vãos tinham fechamento simples em folhas de calha e enquadramento em marcos 

maciços.  Somente o oratório não possuía janelas, mas tinha porta de duas folhas.   

Varanda: tinha guarda-corpo de réguas retas.  A rampa não tinha mais proteção. 

4.8 Estado de conservação / situação atual:  todo o conjunto encontrava-se em precário 

estado de conservação, em 1984, em particular a sede.  A fachada principal estava 

bastante deteriorada.  A estrutura da varanda sofrera significativa movimentação na 

lateral direita, devido, provavelmente, à ruína do pé do esteio com o consequente 

deslocamento de todo o barroteamento.  Para compensar o desnivelamento do tabuado 

foram colocados tijolos sobre os barrotes.   

As demais edificações se encontram em deplorável estado de conservação, praticamente 

em ruínas, exceto o estábulo.  

 

5 - Anexos: 

Estábulo: colocado fronteiramente à casa ficava o estábulo coberto, com interessante 

varanda para animais neonatos.  Possuía sólida estrutura autônoma de madeira com 

vedações de adobe e tabuado.  Na vistoria de 2002, essa edificação foi encontrada 

incendiada e, segundo informações de técnicos da Itaminas, o sinistro havia acontecido 

na semana anterior, causado por marginais que invadiam o terreno para nadar nos poços.  

Os montantes de grossas madeiras ainda estavam no lugar, alguns somente chamuscados, 

outros inutilizados. 

Engenho: o prédio do engenho remanesce ainda.   Situava-se em posição posterior à sede, 

mas muito próxima a ela, cerca de cinco metros..  Tem partido quadrangular, robusta 

estrutura autônoma de madeira com vedações de pau a pique e adobes, substituídos por 

tijolos comuns em alguns trechos antes arruinados.  O engenho é tocado por roda d'água 

que chega até ele dentro do bicame. A engenhoca de farinha encontra-se em perfeito 

estado, embora abandonada há anos. Os demais elementos e peças encontram-se 

razoavelmente preservados, faltando algumas tábuas de piso e mãos da roda d’água.  A 

cobertura é em quatro águas, recebendo prolongamento em duas faces do  retângulo. 
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Figura 454 - VISTA FRONTAL E LATERAL DIREITA DO ENGENHO PODENDO SER 

VISUALIZADA A RODA D´ÁGUA E AO LADO O MOINHO  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 

 

 
Figura 455 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA DO ENGENHO  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
 

 
Figura 456 - FACHADA POSTERIOR E LATERAL DO ENGENHO  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
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Figura 457 - VISTA DA COBERTURA DO ENGENHO 

 

 
Figura 458 - ENGENHO COBERTO DE VEGETAÇÃO 

 

 
Figura 459 - ENGENHO 
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Figura 460 - ENGENHO 

 

 
Figura 461 - ENGENHOCA DE FARINHA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
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Figura 462 - ENGENHOCA DE FARINHA   

 

 

 
Figura 463 - ENGENHOCA DE FARINHA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
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Figura 464 - DETALHE DA ENGENHOCA DE FARINHA  

 

 
Figura 465 - DETALHE DA RODA D´ÁGUA  
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Bicame: corre sobre um robusto muro de pedras aparelhadas, que vem do topo da encosta 

e se bifurca logo acima do engenho, multiplicando-se então, para os depósitos acima do 

engenho e direcionando-se para os moinhos, casa e ceva.  Esse ramal foi desviado para 

criar uma pequena represa no local onde ficava a casa. 

 
Figura 466 - VISTA SUPERIOR DO BICAME CHEGANDO AO ENGENHO  

 

 
Figura 467 - VISTA INFERIOR DO MURO DE PEDRAS SOBRE O QUAL CORRE O BICAME 

CHEGANDO AO ENGENHO 
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Moinhos: havia dois moinhos, ambos estruturados em madeira e pau a pique, bastante 

elevados do solo, que se colocavam ao longo do percurso da água.  Recebiam cobertura 

simples em duas águas de telhas curvas.  Hoje, só resta um deles, o que fica na lateral ao 

engenho.  Está, atualmente, servindo de moradia a um casal de mendigos que lá se 

instalou. 

 
Figura 468 - MOINHO E LATERAL ESQUERDA DA TULHA DE CAFÉ  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
 

 
Figura 469 - VISTA DO ENGENHO E DO MOINHO 
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Figura 470 - MOINHO  

 

Tulha de café: deslocada para a direita do conjunto encontrava-se uma interessante 

edificação de estrutura de madeira com painéis vazados de adobe.  Tinha grade de réguas 

retas, como as da varanda da casa.  O piso era todo lajeado, com saída para água e dejetos.  

Recebia o mesmo tipo de cobertura em quatro águas e telhas curvas.  Assemelhava-se a 

uma ''pocilga'', mas pessoas do local a chamavam de ''tuia de café'', embora a região não 

se caracterizasse por este plantio.  Desse edifício, restam dois dos cunhais laterais e 

algumas pedras do piso. 

 
Figura 471 - TULHA DE CAFÉ  

(Fonte: IEPHA / IPAC. 1984) 
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Ruínas de cobertas: há ainda duas ruínas de edificações de alvenaria de tijolos.  Uma é da 

época do Senhor Crispim, que a teria feito como paiol.  Tinha então telhas de amianto 

que hoje não se encontram nela.  Uma segunda construção foi iniciada, mas não 

terminada, supõe-se que pela Itaminas, uma vez que ela não existia em 1984.  Ficou sem 

qualquer acabamento, fechamento das vedações ou cobertura. 

 

6 - Riscos eminentes: o dossiê do IEPHA, de 1984, prenunciava o futuro deste conjunto.  

Hoje ele se encontra em meio a um alto matagal que, de certa forma, o tem protegido.  No 

entanto, não está livre de ações de vândalos como a ocorrida recentemente com o 

estábulo, que se encontrava ainda em perfeito estado.  O engenho deve, hoje, ser 

considerado como peça museológica e a Itaminas poderia prover-lhe a preservação, 

oferecendo-o como objeto de fruição cultural à comunidade local, principalmente em se 

tratando de um município recém- criado, com poucas tradições históricas. 

 

 
Figura 472 - TERRENO COBERTO DE MATA ONDE SE SITUAVA A SEDE  

 

7 - Conclusão: o dossiê do IEPHA, elaborado em 1984, finalizava seu texto com os 

parágrafos transcritos a seguir:  
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“A Fazenda do Engenho Seco constitui, sem dúvida, um exemplar típico dos pequenos 

conjuntos rurais que supriram os grandes povoados de gêneros alimentícios, tais como, 

farinha, açúcar, cachaça, polvilho, rapaduras e frutas de modo geral. A região de Ibirité 

supria os arraiais da grande Vila do Sabará, estando o Curral del Rei em primeiro lugar, 

tendo em vista a proximidade de ambos”.   

“Além disso, o Engenho Seco destaca-se por preservar quase integralmente seu sistema 

construtivo original e dar mostras, ainda, de originalidade arquitetônica na simplicidade 

de sua implantação, de sua planta e de seu acabamento”.   

“Historicamente, acompanha o fato de ter pertencido a um personagem singular, figura 

de apreço e ao mesmo tempo objeto de folclore da comunidade local, embora não tenha 

nenhum significado político ou social no quadro geral do município”.  

“Assim, indica-se a importância de preservação e conservação do conjunto da Fazenda 

do Engenho Seco como sendo um bem de interesse ligado a história do município e da 

comunidade local, devendo ser restaurado e dirigido a uma função adequada, de 

preferência de usufruto de toda a comunidade.  Representa a primeira tendência histórica 

de exploração dentro do município."  (IEPHA/MG. 1984).   

Em função desse reconhecimento e, principalmente, do farto material deixado, será 

possível empreender os estudos sobre este conjunto, apesar de sua perda, quase total.  

Foram feitos croquis e levantamento fotográfico - o que nos permitirá analisar os dados 

eleitos para estudo, com a necessária profundidade. 
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APÊNDICE L 

 

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO 

 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

 

 

 
 

Figura 473 - FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - LAGOA SANTA/ MG  
(Fonte: PLAMBEL/1976) 

 

1- Identificação:  

1.1 Nome: Fazenda São Sebastião 

1.2 Localização: zona rural do distrito de Lagoinha de Fora, Município de Lagoa Santa.   

1.3. Propriedade/Contatos: herdeiras da Família Rabelo. 
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Figura 474 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO LAGOA SANTA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico:  

Este conjunto rural se enquadra no contexto histórico da colonização das Minas Gerais 

como parte do importante percurso de tropeiros e bandeiras que se deslocavam do Serro 

a Sabará e Vila Rica, orientado pelo Rio das Velhas durante o Ciclo do Ouro. Como outras 

fazendas, servia de posto de abastecimento, referência e descanso das tropas.  Em 1856, 

o Capitão Frederico Antonio Dolabella registrou sua fazenda denominada São Sebastião, 

que se compunha de capoeiras, mato virgem, campos e terras minerais. Parte foi adquirida 

por compras e parte por herança de seu pai, tendo ainda uma parte o seu co-herdeiro 

Theodorico Valentiniano que, na época, se achava ausente.  Descreveu suas divisas, 

marcando os pontos cardeais: pelo poente, na barra do Ribeirão da Mata, uma lapa, um 

espigão até o alto do Pão do Caixão, divisando com Manoel Alves de Deos; pelo norte, 

outro espigão divisando com os herdeiros de Joaquim Januário da Costa, até o lugar 

denominado ‘Aberta’ e, deste lugar, descendo por outro espigão, divisando com Joaquim 

Antônio até o córrego, passando pelo quintal de Antônio Cândido da Silva, com o qual 

tem divisa, uma grota até o alto da lagoinha, até as cabeceiras do capão denominado Mato 

Virgem, um espigão de campo onde há um valo, que o pai fez pela divisa, interrompido 

com sua morte, descendo pelo Córrego São José, até uma capoeira que fica abaixo do 

valo de Lourenço de Carvalho, divisando do alto da Lagoinha com terrenos de Antônio 

Cândido de Abreu, até o espigão de campo divisando com o herdeiro do referido 

Lourenço de Carvalho; pelo nascente, desce por este espigão de campo, divisando com o 

Recolhimento de Macaúbas num lugar denominado ‘Pissarrão’, que fica além do Rio das 

Velhas, na barra do Ribeirão da Mata.  Foi o Vigário João Baptista Corrêa, da Freguesia 

de "Alagoa Santa", quem transcreveu a declaração de Frederico Antonio Dolabella. 

(APM. 1855/6). 

O registro de terras de Theodorico Valentinianno da Rocha Franco, do mesmo ano, no 

mesmo arraial da Alagoa Santa, com o mesmo vigário, apresenta uma parte de terras de 

cultura e campos, adquiridas por herança de seu finado pai, em comum com o herdeiro 

Frederico, no lugar denominado São Sebastião, com os seguintes limites: ao poente, com 

a Barra do Ribeirão da Mata acima; ao norte, com os herdeiros do finado Joaquim 

Januário da Costa por um espigão; ao nascente, com o Recolhimento de Macaúbas até o 

lugar denominado Pisarrão, que fica além do Rio das Velhas; ao sul, com o Rio das Velhas 

acima até a barra do Ribeirão da Mata. (APM. TP1. 1855/6).  O Relato dos engenhos que 

fabricam aguardente, datado de 1836, não cita a Fazenda São Sebastião, embora cite 
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várias das vizinhas relacionadas por Frederico Dolabella, no registro de terras de 1856: 

Manoel Alves de Deos aparece como proprietário da Fazenda Ribeirão da Mata, tendo 

engenho movido a bois, no distrito de Jagoara de Cima, em Santa Luzia (APM. 1836); 

Joaquim Januário da Costa é o dono da Fazenda Cainana, com engenho também movido 

a bois (APM. 1836); não aparece Lourenço Carvalho, mas  a Fazenda Buraco, de Manoel 

Pereira de Carvalho e a Fazenda Capoeirinha, do Padre Antônio de Almeida de Carvalho, 

ambas movendo a bois seus engenhos. (APM. 1836).  O mapa do município de Lagoa 

Santa de 1939 mostra como vizinhos da Fazenda São Sebastião os nomes Buraco, 

Cainana, Januário, Vereda, Poções e Silvestre. (APM. 1939).  

Richard Burton, na obra “Viagem de Canoa, de Sabará ao Oceano Atlântico”, relatando 

viagem realizada em 1867, passa pela fazenda, documentando a propriedade e a 

produção: “outra hora de trajeto levou-nos à Fazenda do Capitão Frederico Dolabella, 

aonde vimos a primeira plantação de algodão, de ótima aparência”   

Segundo informações de Maria Inês Loddi, moradora da fazenda nas décadas de 1950 a 

1970, do século XX, teria pertencido ao Conde de Dolabella, de quem a comprou Evaldo 

Loddi, seu tio, em data não sabida.  Tomava conta da fazenda o senhor Hélio Loddi, seu 

pai, até que, em 1955, Hélio comprou-a do irmão Evaldo.  Produzia-se quase tudo nas 

suas terras.  Até 1970, as atividades e a própria casa eram efervescentes.  A área da 

fazenda pertencia a dois municípios, Lagoa Santa, onde ficava a maior parte do conjunto 

de edificações e terras e, do outro lado do Rio das Velhas, o município de Santa Luzia, 

com o qual se tinha grande ligação, ficando lá algumas casas de agregados.  Nesta época, 

décadas de 1950, 1960 e 1970, ainda viviam lá descendentes de escravos, Jorge e Mané 

de Souza, que contavam muitas estórias antigas.  Depois, foi comprada por Jones Braga 

que, encontrando o puxado muito degradado, demoliu-o em 1984. Segundo pesquisas do 

Professor arquiteto Ivo Porto de Menezes, o puxado seria a parte mais antiga, ainda do 

século XVIII, razão pela qual se encontrava degradado.  Na época, o IEPHA fazia seu 

inventário - IPAC, atualizando  outro, elaborado pela Fundação João Pinheiro, de 1980.  

Diante das informações levantadas por essa instituição, o IEPHA elaborou Dossiê para 

tombamento, tombou o monumento e orientou o proprietário a reconstruir a parte 

demolida.  Assim foi feito e o puxado foi reconstruído em tijolos cerâmicos, mantendo a 

estrutura autônoma de madeira.  

O tombamento estadual manteve-se em nível provisório, não tendo sido homologado 

como definitivo.  Em fins de 1990, a família Rabelo, sócia majoritária do Banco Rural, a 
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comprou, transformando-a em um centro hípico.  Para tanto, demoliu todos os anexos 

dedicados às funções agrícolas, série de currais frontais à casa-sede, vila anexa, deixando 

somente o antigo engenho e uma casa onde funcionou a escola rural.  O primeiro está 

sendo transformado em salão de festas e a casa tornou-se casa de hóspedes.  A área da 

vila recebeu equipamentos de hipismo e equitação, por meio de projeto das arquitetas 

Lúcia Candioto e Josefina Vasconcelos Maia, transformando-se num centro de hipismo 

de nível internacional, somente aberto ao público em ocasiões de campeonatos nacionais 

e internacionais. 

À frente da casa-sede edificou-se uma monumental cascata de vários andares e córregos 

intercomunicantes, com carpas decorativas e uma área de lazer com piscina e bar. 

 
Figura 475 - VISTA DA FAZENDA ANTERIOR À DERRUBADA DE PARTE DE SEU CONJUNTO  

(Fonte: PLAMBEL/1976) 
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Figura 476 - VISTA DA ENTRADA DO CENTRO HÍPICO INSTALADO EM 1990 NA FAZENDA  

 

 

 
Figura 477 - ÁREA DE PASTAGEM DO CENTRO HÍPICO 
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Figura 478 - PAISAGISMO EM FRENTE À SEDE COM ESCULTURA DE CAVALO 

 

 

 
Figura 479 - VISTA PANORÂMICA DO LAGO UTILIZADO PELO CENTRO HÍPICO 
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Figura 480 - VISTA DA CASA-SEDE AO FUNDO E DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES EM 

PATAMARES  
 

3 – Descrição geral do conjunto:  

3.1 Situação/entorno: situa-se em meia-encosta, em vale amplo, às margens do Rio das 

Velhas, na zona rural do distrito de Lagoinha de Fora, Município de Lagoa Santa.  Em 

1984, o IPAC/MG descrevia: "a implantação das edificações denota a hierarquia de 

valores sociais e administrativos. A área de implantação é dividida em pátios de níveis 

diferentes, sendo que a sede se coloca no pátio mais superior, as dependências do engenho 

no nível intermediário e os depósitos, currais, cocheiras, e dependências de agregados no 

nível mais inferior, voltados para frente da sede, que lhes administra controle" .   

 
 

Figura 481 - VISTA PANORÂMICA DA ESTRADA DE ACESSO À SEDE 
 



655 

 
 

Figura 482 - DESENHO DE IMPLANTAÇÃO  

(Fonte: IPAC/1984) 

 

 

Figura 483 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO 
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4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: situa-se no topo de uma meia-encosta leve, em posição de dominância 

sobre as demais edificações, em meio a um vale amplo, margeado por curvas do Rio das 

Velhas, de um lado, e por encostas pouco íngremes do outro.   

 

 
 

Figura 484 - VISTA DA SEDE AO FUNDO, POSICIONADA À MEIA ENCOSTA.  

EM PRIMEIRO PLANO, O RIO 

 

4.2 Partido/volumetria: a casa-sede é um sobrado em forma de ‘’L’’ invertido, que se 

caracteriza pelo tratamento da fachada frontal à feição de um sobrado urbano, com 

diferenciação do tratamento em relação à fachada posterior, avarandada e mais 

característica das construções rurais.  O puxado é extremamente alongado e tem também 

dois pavimentos, com varanda no sentido longitudinal. 

4.3 Sistema construtivo: utilizou-se a estrutura autônoma de madeira, observando-se a 

robustez e o trabalho rústico das peças de madeira, com vedações em adobe no pavimento 

inferior e pau a pique no superior.  O puxado foi reconstruído em 1984, utilizando-se a 

estrutura autônoma de madeira, mas com vedações de tijolos cerâmicos. 
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4.4 Planta: o arranjo de planta mostra o interior dividido em espaços nobre e serviçal, 

com vestíbulo no pavimento inferior, levando ao pavimento superior por bonita escadaria 

de madeira.  Para o cômodo que recebe a escada convergem outros três, sendo ele o 

articulador funcional do pavimento, assim como o corredor longitudinal.  Dele passam-

se aos demais cômodos intercomunicantes alcovas, salas, capela, quartos, varandas, etc. 

A capela é incorporada à casa, sobressaindo-se para a fachada posterior, não para a 

frontal, voltando-se para o corredor articulador contíguo às varandas.  A capela, dedicada 

a São Sebastião, possui retábulo de confecção popular, pintura de fundo azul com motivos 

florais.  Um vão treliçado volta-se para a varanda posterior da parte serviçal.  No andar 

superior do puxado se instalam cozinha, instalações sanitárias, despensa e acesso ao pátio 

doméstico.  A varanda posterior interliga a parte nobre à parte serviçal, sobressaindo a 

escadaria de madeira, que desce ao pátio e depósitos inferiores.  E evidente o cuidado 

com relação à funcionalidade da obra.  A malha da planta é conformada por faixas de 

proporção diferenciada, criando módulos desiguais, passíveis de leitura.  No módulo 

retangular frontal da planta em "L", conformam-se quatro seções longitudinais por outras 

quatro transversais.  Atualmente, a varanda desenvolve-se retilínea, tendo sido, no 

passado, quebrada no último quinto por pequeno patamar e mudança de direcionamento 

para o interior do puxado. 

 
Figura 485 - PLANTA PAVIMENTO INFERIOR – SEM ESCALA  

(Fonte: IPAC/1984) 
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Figura 486 - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR – SEM ESCALA  
(Fonte: IPAC/ 1984) 

 

4.5 Cobertura: a cobertura do corpo principal é em quatro águas em telhas de barro capa 

e bica, com cumeeira paralela a fachada fronteira.  O puxado recebeu cobertura em três 

águas, com mesmo tipo de telhas.   

 

4.6 Fachadas:  

Fachada frontal: tem feição de sobrado urbano, sendo enquadrada por esteios de madeira 

de lei, baldrame e madre aparentes e bonita cimalha trabalhada em todo o perímetro de 

construção.  Apresenta distribuição ordenada dos vãos em número de nove em cada 

pavimento, dispostos segundo ritmo regular, e correspondentes verticalmente aos do 

pavimento inferior.  No pavimento superior têm-se somente janelas de guilhotinas 

envidraçadas sobrepostas às folhas de calha, enquanto inferiormente há um jogo de portas 

e janelas, com acabamento de vergas retas e cimalhas.  Salienta-se a proporção de 

sobriedade dos volumes e vãos com equilíbrio entre cheios e vazios. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 
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Figura 487 - FACHADA FRONTAL 

 

 

Figura 488 - FACHADA PRINCIPAL ANTERIORMENTE ÀS OBRAS DE REFORMA  

(Fonte: IPAC/1984) 
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Figura 489 - FACHADA PRINCIPAL APÓS A REFORMA 

 

Fachada lateral esquerda: tem dois volumes distintos, dados pelo formato em "L" da 

planta.  O módulo frontal avança sobre o módulo do puxado avarandado nos dois 

pavimentos.  Destaca-se a escada, paralela ao volume do puxado.  

 

        
Figuras 490 e 491 - DETALHE DO VOLUME EM 1º PLANO DA FACHADA LATERAL ESQUERDA  

(Fonte: PLAMBEL/1976) 
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Figura 492 - FACHADA LATERAL ESQUERDA RESTAURADA 

 

Fachada lateral direita: desenvolve-se de forma plana e os vãos seguem o mesmo 

tratamento da fachada frontal, embora o esquema de distribuição deles seja desordenado 

em relação à correspondência vertical nos pavimentos e obedece a uma colocação 

espontânea de acordo com a função dos cômodos.   

Fachada posterior: é avarandada no verso do módulo frontal da planta O tratamento das 

varandas é cuidado, sobressaindo-se o guarda-corpo de réguas de madeira na parte 

serviçal e parapeito fechado de pau a pique na parte nobre.  Os esteios de sustentação da 

varanda ordenam-se, modelando os vãos.  O pano traseiro do puxado tem treliças vedando 

os vãos. 

 

 

Figura 493 - FACHADA POSTERIOR 
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Figura 494 - DETALHE DA VARANDA NA FACHADA POSTERIOR 

 

 
Figura 495 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR COM TRECHO DO PUXADO ARRUINADO 

(Fonte: IPAC/1984) 
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Figura 496 - DETALHE DA VARANDA NA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: PLAMBEL/1976) 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: esta análise se fará segundo informações do 

Dossiê de Tombamento do IEPHA de 1984. 

Interior: tem tratamento despojado, com superfícies caiadas de branco, onde se destacam 

os retângulos das cercaduras dos vãos.  Existe uma proporção de sobriedade dos volumes 

e vãos, com o ligeiro predomínio dos cheios sobre os vazios, exceto na fachada principal, 

na qual há equilíbrio entre esses elementos. 

Tetos: os forros são de esteira, sendo que o salão nobre recebe forro em gamela com 

frisos, já bastante alterado por reposição do madeiramento.  

Pisos: o piso do segundo pavimento é todo em tabuado corrido.  Antes da última 

intervenção, havia algumas mesclagens de materiais recentes, introduzidos em alguns 

cômodos como pisos de ladrilhos hidráulicos. A parte do pavimento inferior sob a parte 

nobre servia de depósitos e escritórios da fazenda.  Recebia acabamento simples, mas 

sóbrio, com piso de madeira mesclado por áreas cimentadas, e forros de esteira.  A parte 

do puxado que se colocava sob a de serviços ligava-se ao uso doméstico (lavanderia e 

cozinha de doces e pães, com forno de barro, etc.), não recebendo qualquer pavimentação, 

mas de chão batido.   

Vãos: portas e janelas do nível inferior têm acabamento rústico de vergas retas e cimalhas 

em calha.  No nível superior o tratamento é mais nobre com vergas também retas, 
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guilhotinas envidraçadas sobrepostas às folhas de calha e proporções de 1 x 2,5m. As 

portas geralmente são de duas folhas, com bandeiras fixas envidraçadas.   

Capela: há um retábulo de madeira plana, de fatura simples com pintura marmorizada e 

domínio de tons vermelhos, de elaboração popular.  Não há outros elementos de cancelo, 

balaustrada, coro ou púlpito em função de sua exígua área. 

 
Figura 497 - DETALHE DO RETABULO DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO.  

(Fonte: IPAC/1984) 

 

 
Figura 498 - VISTA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO A PARTIR DO CORREDOR DE ACESSO  

(Fonte: IPAC/1984) 
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4.8 Estado de conservação / situação atual:  

Em 1984, Dossiê de tombamento do IEPHA alertava: "a fazenda esteve bastante 

abandonada por vários anos, a cargo de empregados. Recentemente, foi vendida a novo 

proprietário que se encontra disposto a demoli-la e reconstituí-la, obedecendo suas 

características de planta e fachada.  A parte de serviço  totalmente demolida, restando 

apenas o corpo do antigo partido em ‘’L’’ e a escadaria de madeira que nos leva ao pátio 

doméstico.  O material de alvenaria tem sido estocado para utilização posterior".  

Efetivamente ela foi reconstruída e reforma recente alterou completamente o uso, não só 

da casa-sede, mas de todo o conjunto, transformando-o em centro de estar e lazer 

particular da família proprietária.  A casa recebeu projeto arquitetônico que a sofisticou, 

fazendo-a perder bastante de sua rusticidade.  O conjunto rural perdeu vários de seus 

elementos e anexos de serviços, que foram demolidos.  No entanto, todo o conjunto está 

extremamente bem-cuidado, o que valorizou a estética dos monumentos antigos e a beleza 

do ambiente imediato.  

 

5 - Anexos: 

Engenho: o Dossiê de Tombamento descreve esta edificação: "da mesma época da 

construção da sede resta somente uma edificação, também de grandes proporções, que 

parece ter sido engenho ou senzala, hoje utilizada como depósitos e curral coberto. Foi 

construída em estrutura autônoma de madeira, com interessante jogo de painéis em pau a 

pique e gradeados. A cobertura em quatro águas sobrepõe-se ao partido quadrangular 

simples". (IEPHA, 1984).  Atualmente, está sendo transformado em salão de festas. 

 

Figura 499 - VISTA DE UM DOS CÓRREGOS ARTIFICIAIS INTERCOMUNICANTES 

INSTALADOS NA FAZENDA 
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Figura 500 - VISTA DO ENGENHO COM SEU GRADEADO EM MADEIRA NA PARTE SUPERIOR 

DOS VÃOS  

 

 
Figura 501 - VISTA DO ENGENHO UTILIZADO COMO DEPÓSITO E CURRAL COBERTO 

 

Área de lazer: uma área com equipamentos de lazer foi construída à frente da casa, no 

local onde ficava parte dos currais cobertos.  Imensa cascata ocupou o espaço frontal à 

frente do pátio gramado, e foram anexados vestiário, área de lazer com piscina, bar e 

churrasqueira.  A cascata tem vários andares de córregos intercomunicantes, abrigando 
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carpas decorativas.  Foi instalado um sistema de iluminação dentro da água, que promove 

um efeito cenográfico à noite. 

Vila: a área da vila recebeu equipamentos de hipismo e equitação, transformando-se num 

centro de hipismo de nível internacional, aberto ao público em ocasiões de campeonatos.  

Anexos dedicados às funções agrícolas, série de currais frontais à casa-sede, assim como 

cobertas e depósitos foram todos demolidos, dando lugar a um conjunto de edificações e 

equipamentos especializados para as atividades de equitação e haras.  

Antiga escola rural / casa de hóspedes: um prédio eclético de inícios do século XX, 

construído com o objetivo de se tornar escola, mantém-se transformado em casa de 

hóspedes.  Situa-se próxima à cascata que foi construída à frente da casa, acompanhada 

por área de lazer com piscina, bar, churrasqueira e vestiário. 

 

6 - Riscos eminentes: a casa-sede e seu conjunto imediato estão muito bem-conservados 

após as últimas reformas propostas pelo projeto da arquiteta Lúcia Candioto e Jô 

Vasconcelos.  O agenciamento externo sofreu perdas que lhe transformaram o caráter e a 

função de conjunto rural produtivo em conjunto de lazer, esportes e entretenimento.  Essa 

intervenção alterou o aspecto rústico e funcional da fazenda, sofisticando todo o conjunto 

e dando-lhe sustentabilidade financeira.  Alteraram-se os aspectos materiais da casa-sede, 

mas não houve mudança significativa dos valores estéticos e dos histórico-documentais 

do edifício-sede.  As últimas intervenções para adequação das demais edificações do 

conjunto rural e implantação dos equipamentos foram mais radicais e, em alguns 

aspectos, ressaltam-se sobre os valores históricos e estéticos do edifício-sede e dos anexos 

antigos.  O IEPHA/MG não foi consultado sobre essa intervenção, embora o conjunto não 

tenha nunca recebido o destombamento.  Em 1984, o IPAC salientava que o estado de 

conservação era "precário, apesar de estar num intervalo de restauração. Se a obra não se 

reiniciar rapidamente, toda a etapa já realizada se perderá". 

 

7 - Conclusão: este conjunto será estudado em seus aspectos de implantação, apesar das 

perdas dos anexos de função eminentemente rural, pois estes foram documentados nos 

últimos vinte anos pelo Dossiê de Tombamento e pelo IPAC/MG realizados pelo IEPHA, 

em 1984, e trabalhos da disciplina de Arquitetura Brasileira do acervo das FAMIH, que 

mostram a evolução do conjunto em seus aspectos físicos.  Na data da vistoria não foi 
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possível entrar na casa-sede, embora posteriormente a autorização tenha sido gentilmente 

dada pelo gerente administrativo do Centro Hípico.  A evolução dos trabalhos não 

permitiu o retorno ao local.  O projeto de reforma e adaptação não foi acessado a tempo 

de ser utilizado.  Portanto, a análise do arranjo de planta da casa-sede será efetuada 

segundo o material existente no IEPHA e FAMIH, que mostra ligações com o esquema 

tradicional, podendo o interior ser dividido em espaços nobre e serviçal.  Presta-se, 

portanto, às análises pretendidas, apesar de as alterações que o novo projeto possa ter 

empreendido.  As fachadas, apesar das reformas, assim como anexos e esquema de 

implantação serão analisadas considerando-se seus aspectos evolutivos num contexto 

socioeconômico que se alterou ao longo das várias ocupações no tempo.   
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ANEXO – FAZENDA SÃO SEBASTIÃO 

 

FONTE: BURTON, Richard. Viagem de Canoa, de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1977. 

Viagem realizada em 1867. 

"Outra hora de trajeto levou-nos à Fazenda do Capitão Frederico Dolabela, onde vimos a 

primeira plantação de algodão, de ótima aparência.  A planta era, em sua maioria, 

herbácea; sua semente foi introduzida recentemente, mas ainda persiste o tipo brasileiro, 

que, depois de alguns anos, transforma-se em uma árvore de cinco metros de altura, da 

grossura de um braço de homem, luxuriante folhagem, flores amarelas-avermelhadas e 

com forte fio de mediana qualidade, apresentando tamanho moderado, sementes nuas e 

pretas. É o Gossypium arboreaum de que falam os viajantes deste Império, o 

correspondente mais próximo do algodão-da-índia, de flores vermelhas, semente verde e 

pequena qualidade."  Pag. 25. 

 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 

1855 –1856. FILME 009 RP - CÓDICE N.º 111. 

A - Registro de Terras do Capitão Frederico Antônio Dolabella. 

“Aos vinte e tres dias do mês de março de mil oito centos e cincoenta e seis annos neste 

arraial da Alagoa Santa em casa de minha residência compareceo o Capitão Frederico 

Antõnio Dolabella, e apresentou a declaração do theor seguinte = O abaixo assignado 

vem resistar sua fazenda denominada São Sebastião, que se compoem de capoeiras, mato 

virgem, campos, e terras minerais. Parte desta houve por compras, e parte por herança de 

seo pai, tendo ainda huma parte na mesma o seo coherdeiro Theodorico Valentiniano, que 
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se acha ausente. Suas divisas pelo Poente principião da Barra do ribeirão da Mata acima 

do lado direito ate confrontar com huma lapa donde segue hum espigão, e por este acima 

ate o alto do Pão do Caixão divisando ate este alto com Manoel Alves de Deos, e pelo 

Norte segue por outro espigão divisando com os herdeiros do finado Joaquim Januário da 

Costa ate o lugar denominado Aberta onde outrora houve hum pão de óleo grande, que 

Venâncio de Maria Freire sem ordem de nenhum dos confrontantes derrubou, e deste 

lugar desce por outro espigão divisando com Joaquim Antônio ate o córrego, e 

travessando este em rumo direito cortando o quintal de Antônio Candido da Silva 

passando pela frente de sua casa segue por huma grota acima ate a embocadura de hum 

vallo, que vai ter ao alto da lagoinha divisando ate este alto com Antonio Candido da 

Silva, e deste torce o mesmo Vallo ate as cabeceiras do capão denominado Mato Virgem, 

e desta cabeceira deixa o dito capão a direita, e segue por hum espigão de campo a 

esquerda ate encontrar com hum vallo, que o fallecido meo pai principiou a fazer pela 

divisa, e que interrompeo-se com sua morte, e desce por este vallo ate o Corrego 

denominado São José, e por este acima ate huma capoeira que fica abaixo de hum vallo 

do fallecido Lourenço de Carvalho, divisando do alto da Lagoinha ate esta capoeira com 

Antonio Candido de Abreu, e desta capoeira por hum sacco de campo acima beirando o 

vallo de Lourenço de Carvalho ate o espigão de campo divisando ate este espigão como 

herdeiro do referido Lourenço de Carvalho, e desce pelo nascente por este espigão  de 

campo divisando com o Recolhimento de Macaubas (...) direitura ao lugar denominado 

pissarrão, que fica a  alem do Rio das Velhas acima ate a Barra do Ribeirão da Mata, e 

sendo esta fazenda sita na Freguesia da Lagoa Santa, Frederico Antonio Dolabella. He 

quanto se continha nesta declaração que bem, e fielmente aqui a copiei 

Vig ro João Baptista Corrêa.”     p. 4v, 5. 

B - Registro de Terras de Theodorico Valentinianno da Rocha Franco 

"Aos dezenove dias do mês de abril de mil oito centos e cincoenta e seis annos neste 

arraial da Alagoa Santa, me foi apresentada pelo senhor Theodorico Valentinianno da 

Rocha Franco a declaração do theor seguinte = O abaixo assignado apresenta ao 

Reverendo vigário para ser registrada huma parte de terras de cultura, e campos, havidas 

por herança de seu finado pai, em commum com o herdeiro Frederico no lugar 

denominado São Sebastião nesta Freguesia da Alagoa Santa, e seos limites são os 

seguintes: Ao Poente com a Barra do Ribeirão da Mata acima, ao Norte com os herdeiros 

do finado Joaquim Januário da Costa por hum espigão, ao Nascente com o Recolhimento 
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de Macaubas ate o lugar denominado Pisarrão, ao Sul com o Rio das Velhas acima ate a 

Barra do Ribeirão da Mata. 

Theodorico Valentinianno da Rocha Franco. Nada mais se continha na dita declaração 

que aqui copiei fielmente. 

O Vig. ro João Bap ta Corr ª"     pág. 8v. 
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APÊNDICE M 

 

 

FAZENDA DO SACO 

 

 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

 

Figura 502 - FAZENDA DO SACO – LAGOA SANTA/MG 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda do Saco 

1.2 Localização: fica há um quilômetro da Estrada que liga Lagoa Santa à Lapinha.   

Município: Lagoa Santa, Distrito: Lapinha 

1.3 Propriedade: particular, herdeiros da família João Vieira de Freitas. 
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Figura 503 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. 1980) 
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2 - Histórico:  

Segundo informações da Senhora Maria Amélia Vieira, uma das moradoras, a Fazenda 

do Saco pertenceu à mesma Sesmaria da Fazenda do Fidalgo, de propriedade de Dom 

Rodrigo de Castelo Branco, juntamente com a fazenda próxima do Quilombo.  Os antigos 

contavam que o nome do local advinha do fato de que, nesta fazenda, fazia-se troca de 

ouro por sacos de mantimentos. A Fazenda do Saco, segundo seus atuais donos, tem esse 

nome por causa de sua avó, dona da fazenda, que era muito boa, pois toda pessoa 

necessitada que entrasse em suas terras saía com o  “saco cheio de doações’’.   

A fazenda pertencia a seu pai, o Senhor João Vieira de Freitas, que contraiu núpcias, em 

1925, com Elvira Vieira de Azeredo.  O casal teve 12 filhos, dentre os quais cinco (quatro 

moças e um rapaz), hoje, já idosos, moram e trabalham na fazenda.   

Os avós maternos eram Tristão Vieira de Paula Cotta (originário de Pitangui) e Amélia 

de Azevedo Coutinho (originária de Sete Lagoas) foram donos da Fazenda Goiabeiras, 

que fazia limite com a Fazenda da Jaguara.   

Os avós paternos eram o Coronel Pedro Vieira de Freitas (irmão de Tristão Vieira de 

Paula Cotta) e Francisca de Paula Cotta.  Até o limite de seus conhecimentos a fazenda 

teria pertencido ao pai de Francisca, o Senhor João Paula Cotta que teria doado partes da 

terra para o clero construir a Capela de Santana.  Este senhor teria habitado a sede antiga.  

Seu pai, o Senhor João Vieira de Freitas, teria construído a segunda sede em 1925, para 

seu casamento.  O avô teria construído a terceira sede em 1928, para o seu próprio abrigo 

e do restante da família.  Ainda vivem nesta terceira sede duas tias, filhas dos avôs, a 

Senhora Francisca Paula Cotta (85 anos), juntamente com uma irmã caçula (82 anos).  A 

terceira sede foi construída porque o casarão se encontrava em precário estado.  Desde 

1928, ela ficou sem moradores e sem manutenção. Porém, só desapareceu em 1992, 

quando foi demolida em função do precaríssimo estado da cobertura.   

As madeiras estruturais foram doadas a um sobrinho que ainda as utilizou em nova 

construção.  Durou, portanto, 64 anos, mesmo após o abandono.   

Saco é denominação comum no interior de Minas.  O termo era empregado para significar 

certa expansão de campo, no meio de um mato; o sentido é exatamente o inverso de 

“capão’’. Bernardinho José de Souza registra a informação recebida de Minas, segundo a 

qual seria uma  “ilha de campo no meio da floresta.” O nome permaneceu em alguns 
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lugares na região analisada: Fazenda do Saco, Saco de Uvas, Saco de Éguas, 

(WALDEMAR,  1985). Na relação de engenhos e casas de negócios do distrito de Lagoa 

Santa, do Juiz de Paz Carlos José de Moura, do Censo de 1836, não consta nenhuma 

Fazenda do Saco, mas, sim, uma Fazenda do Sá, de propriedade do Padre Manoel Antônio 

de Freitas,  contendo engenho de bois.  Não parece ter relações com a fazenda em questão, 

que tem engenho movido à água. 

 

3 - Situação/entorno: a Fazenda do Saco é constituída atualmente de um amplo pátio onde 

ficavam a antiga sede, hoje demolida, os currais, o engenho de cana-de-açúcar.  Em 

continuidade, um segundo pátio alongado, na forma de rua, ao longo do qual estão 

alinhadas duas outras edificações residenciais, construídas na década de 1920, moinho, 

ceva, paiol, casa de bezerros e casa de agregados.  A renovação arquitetônica manteve o 

agenciamento dos currais e das construções de serviços – paiol, casa de bezerros, ceva e 

moinho.  A Fazenda possui 3.300 alqueires e corre em seus terrenos o Córrego do Jaque. 

 

Figura 504 - VISTA PANORÂMICA DA TERCEIRA SEDE, PAIOL, CEVA E MOINHO 
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Figura 505 - ÁREA ONDE SE LOCALIZAVA A ANTIGA SEDE , AGORA DESAPARECIDA 

 

 

 

 
 

Figura 506 - VISTA PANORÂMICA DA TERCEIRA SEDE E DEPÓSITO  
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Figura 507 - VISTA FRONTAL E LATERAL DIREITA DA SEGUNDA SEDE  

 

 

 

Figura 508 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL DA TERCEIRA SEDE 
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Figura 509 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO SACO 
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Figura 510 - DESENHO DE IMPLANTAÇÃO COM A PRESENÇA DAS TRÊS SEDES 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina Arquitetura Brasileira da FAMIH – 1987) 

 

 

4 - Análise arquitetônica da sede:  

4.1 Implantação/volumetria: sua sede primitiva, que esteve em ruínas até recentemente, 

foi demolida.  Ainda assim ela será objeto de nossas análises, uma vez que foi 

inventariada pelo IPAC/MG em 1984 e muito estudada em relatórios da disciplina de 

Arquitetura Brasileira do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAMIH:  "a antiga sede 

da fazenda do Saco encontra-se atualmente em ruínas, sendo que seu sistema estrutural e 

de cobertura ainda não sofreu degradação em função do tempo ou do próprio homem, 

conservando em linhas gerais suas funções originais".  A família não se interessa em 

preservá-la.  As novas edificações são subordinadas às soluções de arquitetura urbana da 

época em que foram construídas, isto é, do ecletismo.  A implantação de padrões 

arquitetônicos urbanos em área rural ocorreu em outros locais, um exemplo próximo é a 

Fazenda do Jaques.  
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4.2 Partido/volumetria: partido arquitetônico é retangular alongado, com um puxado aos 

fundos, tendendo à horizontalidade e simetria.  Estas características são dadas pelo 

sistema construtivo, solução da planta e elementos utilizados.   

 

4.3 Sistema Construtivo: a fazenda tinha sistema estrutural de madeira do tipo 

‘’independente’’, com baldrames-esteios-frechais seguindo o esquema de gaiola. Esta se 

elevava do solo por esteios e burros e partes do baldrame em pedra.  As vedações eram 

de pau a pique, havendo alguns tabiques como divisórias internas.  Em 1984, ainda 

mantinha as ruínas da casa-sede, quase íntegras, como um mostruário de documentação 

do sistema construtivo, ou seja, os esteios e suas amarrações nos barrotes e frechais, a 

estrutura da cobertura e alguns panos de vedação de pau a pique.  O meio porão servia de 

abrigo ao gado. 

 

4.4 Planta: o nível do piso do único pavimento se encontra suspenso, apoiado nos burros 

que variam de altura de acordo com a topografia do terreno, conformando pequeno porão.  

A planta formava-se pela justaposição de duas faixas transversais, cortada por seis seções 

longitudinais, conformando-se por uma malha quadriculada com um total de dez a onze 

cômodos.  Duas varandas simétricas em relação ao eixo transversal corriam por quase 

toda a fachada, tanto frontal, quanto posterior.  O que se lê da planta é uma grande 

simplicidade e racionalidade, com uma rigorosa correspondência dos espaços à trama 

construtiva. Os cômodos são intercomunicantes, no sentido transversal, principalmente, 

não havendo corredores no interior.  A planta mostra certo primitivismo de concepção e 

ausência de privacidade, o que leva a interpretar sua antiguidade.  Confirma sua 

ancianidade o seu alto nível de deterioração no início do século XX, apesar de a estrutura 

portante ter durado por todo o século - o que permitiu a leitura espacial e construtiva, pois 

os encaixes e sambladuras nas peças estruturais, assim como vestígios materiais, 

possibilitavam a leitura da localização e consistência material das vedações.  Alguns 

cômodos tinham ainda, em 1984, trechos remanescentes de pisos.  A varanda lateral 

direita faz parte do puxado, adequando-se às proporções quadradas como dos cômodos 

da sede (simetria dos esteios).   
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Figura 511 - DIVISÃO INTERNA DA SEDE ORIGINAL  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina Arquitetura Brasileira da FAMIH – 1987) 

 

 

Figura 512 - RECONSTITUIÇÃO DA POSSIVEL PLANTA DA FAZENDA 

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira da FAMIH – 1987) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 
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Reconstituição da possível planta da Fazenda do Saco: trata-se de planta composta por 

uma malha quadriculada de duas faixas transversais, cortada por seis seções longitudinais, 

que compõem um total de dez a onze cômodos.  Duas varandas simétricas em relação ao 

eixo transversal corriam por quase toda a fachada, tanto frontal, quanto de fundos.  A 

planta é simples e racional, com uma rigorosa correspondência dos espaços à trama 

construtiva.  Os cômodos são intercomunicantes, no sentido transversal, principalmente.  

A seguir, a reconstituição da possível planta da Fazenda do Saco elaborada por alunos do 

Curso de Arquitetura Brasileira da FAMIH, 1987: 

 

Figura 513 - RECONSTITUIÇÃO DA PLANTA DA FAZENDA  

(Fonte: FAMIH – 1987) 

 

4.5 Cobertura: a cobertura se mantinha quase íntegra em 1984, o que possibilitou a 

conservação da gaiola estrutural por quase 100 anos.  Tinha quatro águas, sendo que as 

mestras se estendiam para as varandas frontal e posterior.  As telhas eram cerâmicas 

curvas.  As peças que compunham a armação do telhado não eram trabalhadas e não 

existia galbo, o que fugia às características da tradição construtiva e estética das fazendas 

mineiras.   

 

4.6 Fachadas:  
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Fachada frontal: apresenta varanda fronteira corrida ao longo de grande parte da fachada.  

Pequeno porão dado pela implantação no terreno ligeiramente inclinado eleva a casa a 

cerca de um metro do nível do chão.  Apresentava modulação em cinco panos de 

vedações, cada qual com dimensões suficientes para caber dois vãos.  Segundo os 

vestígios existentes em 1984, tinha um puxado de varanda lateralmente, e outro aos 

fundos, o que configurava um partido em "L" invertido.  Com o arruinamento do puxado 

dos fundos, a varanda lateral ficava sem anteparo aos fundos. 

 

 
 

Figura 514 - VISTA PANORÂMICA DA SEGUNDA SEDE E DEPÓSITO  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 

 
Figura 515 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 516 - RECONSTITUIÇÃO DA FACHADA SEM O PUXADO DOS FUNDOS NO LADO 

DIREITO  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira da FAMIH – 1987) 

 

Fachada lateral direita: tinha a escada e a varanda como primeiros elementos.  Em 

sequência, dois módulos sobrepostos pela varanda lateral direita e o puxado. 

Fachada lateral esquerda: não há dados suficientes para reconstituí- la. 

Fachada posterior: não há dados suficientes para reconstituí-la, mas sabe-se pelos 

vestígios existentes atrás do volume atual que se assemelhava à fachada frontal rebatida, 

porém teria um volume de puxado na lateral esquerda. 

 

Figura 517 - FACHADA POSTERIOR 
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4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Vedações: eram de tipo pau a pique.  Desempenhavam apenas a função de fechamento de 

vãos, sem função estrutural.  Em 1984, algumas paredes se encontravam ainda em bom 

estado de conservação, outras em processo de deterioração, possibilitando uma 

reconstituição do sistema construtivo do pau a pique.  As paredes eram pintadas a cal e 

em alguns locais havia uma faixa contínua e horizontal de coloração azul, a 

aproximadamente 1,5 m de altura do piso.   

 

 
 

Figura 518 - RECONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: Trabalho de Alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira da FAMIH – 1987) 

 

Pisos: alguns cômodos tinham ainda, em 1984, trechos remanescentes de pisos. O piso se 

constituía de tábuas corridas pregadas nos barrotes que, por sua vez, eram apoiados nos 

baldrames.  O tabuado era aplicado no sistema de “juntas secas”.   

Vãos: as aberturas da edificação seguiam o esquema de enquadramentos da caixa 

estrutural de encaixe das ombreiras, peitoris e vergas, executadas em madeira de lei e 

pintadas com tinta azul.  A edificação apresentava apenas um exemplar de folha de porta 

e um de janela.  E ambos eram do tipo “folha cega”.   

Escadas: "Atualmente não constatamos existência de escadas, mas pelos dados coletados 

em entrevistas, obtivemos a informação que havia uma escada que dava para a varanda 

frontal, em frente à sala principal".  (FAMIH. 1987).   
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4.8 Estado de conservação / situação atual: a casa estava em más condições, mas tinha 

ainda a gaiola de madeira em perfeito funcionamento no ano de 1984 e no ano de 1987, 

datas do IPAC e do Relatório da FAMIH.  A cobertura ainda estava protegendo a gaiola 

de madeira, havia poucos panos de vedação íntegros e somente dois vãos com 

fechamento. Na primeira metade do século XX, a casa-sede da fazenda foi abandonada e 

seus ocupantes, em função da necessidade de abrigar novos segmentos familiares 

constituídos, passaram a ocupar outras edificações construídas nas proximidades do 

edifício primitivo.   

O desnível deixado entre o terreno e o piso do pavimento criava um espaço aberto, que 

foi aproveitado para criação de animais (chiqueiro, galinheiro, etc.) ao longo dos anos em 

que ficou abandonada, passando a ser chamada de curral.   

 

5– Anexos: Cruzeiro: destaca-se o cruzeiro de madeira, peça simples, colocada 

discretamente num canto do pátio. 

Currais descobertos: são de estrutura de madeira e ao longo deles estão alinhadas as 

edificações.  O primeiro, quase quadrado, ao longo do qual ficava a velha casa-sede, o 

engenho, ficam o curral coberto, o rego d’água e o bicame e, um pouco afastada, a casa 

de bezerros.  Tem imensa área.  O segundo, depois de atravessar a pequena ponte e a 

porteira, é um espaço alongado, quase uma rua larga, que se finaliza também por uma 

porteira e dá-lhe continuidade uma estrada, com destino aos pastos. Ao longo dele ficam 

as duas casas novas, a antiga senzala, o engenho, o moinho, o paiol. 
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Figura 519 - VISTA DO CURRAL COBERTO E DESCOBERTO  

 

Antiga senzala: era um prédio retangular com três grandes cômodos, todo revestido em 

piso de lajeado de pedras.  Em 1984, ainda se viam peças de ferro usados para prender os 

pés dos escravos.  Atualmente, encontra-se dividida em três partes: a primeira foi 

transformada em coberta de oficina e despejo de móveis e objetos em desuso, e metade 

dos panos de suas paredes foram cortados à meia altura; o segundo cômodo continua 

ambientado como era e serve como dormitório de agregados; o último cômodo tem 

servido como local de abrigo de selas e equipamentos de serviços. 

Moinho: o moinho ainda encontra-se em razoável estado, mas inspira cuidados. Tem 

planta em "L", com estrutura e vedações em madeira, cobertura de duas águas em telhas 

cerâmicas curvas. Todas as suas partes estão perfeitas, inclusive piso de madeira, pedra 

de mó e equipamentos. Atualmente, não é mais utilizado e sua conservação está precária.  

Era movido à água. 
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Figura 520 - FACHADA PRINCIPAL DO MOINHO  

 

 

 
Figura 521 - FACHADA LATERAL DO MOINHO  
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Figura 522 - FACHADA PRINCIPAL DO MOINHO AO FUNDO E BICAME À FRENTE  

 

 

 
Figura 523 - VISTA LATERAL DIREITA DO MOINHO  

 



690 

 
Figura 524 - VISTA PANORÂMICA DA FACHADA LATERAL DIREITA DO MOINHO 

 

Paiol: disposto lateralmente ao moinho compõe com ele e o engenho o conjunto de 

edificações mais antigas.  Tem estrutura autônoma de madeira e as vedações são feitas 

em tábuas de madeira dispostas horizontalmente. 

 

 
Figura 525 - PAIOL E CEVA  
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Engenho de cana-de-açúcar: foi o primeiro a desaparecer do conjunto.  Tinha planta 

retangular alongada, e estrutura e vedações em madeira, cobertura em quatro águas em 

telhas cerâmicas curvas.  Era movido à água.  

Garagens: três edificações retangulares construídas em alvenaria, com a função de serem 

garagens, dispõem-se ao longo do alinhamento do segundo pátio, como as demais.  

Alguns têm telhas de amianto, outros têm telhas francesas. 

Casa de agregados: existe outra casa afastada do alinhamento, atrás da terceira sede.  Ela 

serve como moradia da família de empregados.  É edificação pequena e simples, 

construída em alvenaria de tijolos e coberta com telhas curvas. 

Curral coberto e casa de bezerros: dois currais cobertos, situados próximos entre si, no 

alinhamento do grande pátio, curral bem próximo de onde se implantava a antiga casa-

sede, e o outro, mais recente, ligeiramente afastado do alinhamento.  Os dois currais são 

construções estruturadas por peças robustas de madeira e vedadas por tábuas dispostas 

horizontalmente, separadas entre si por uma distância de uma tábua.   

 

 
Figura 526 - CURRAL COBERTO E CASA DE BEZERROS LOCALIZADOS LATERALMENTE À 

ANTIGA SEDE 
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Figura 527 - VISTA DO CURRAL COBERTO 

 

Estábulo: tinha o mesmo sistema construtivo dos currais cobertos.  Situava-se à frente da 

antiga casa-sede, no primeiro pátio.  Compunha um belo conjunto com suas edificações 

vizinhas de engenho, moinho e paiol.  Arruinou-se pouco posteriormente à casa-sede, mas 

foi demolido e seu material quase todo utilizado para a manutenção dos demais prédios. 

Ceva: fica lateralmente ao moinho e ao paiol.  É edificação antiga com sistema construtivo 

de madeira. 

Bicame: resta ainda o bicame, parcialmente de pedras revestidas por argamassa de 

cimento funcionando normalmente. 

 
Figura 528 - VISTA DO BICAME E DA FACHADA LATERAL DO MOINHO  
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Divisas: as cercas de arame farpado mantêm-se, assim como as porteiras. Postes de 

eletricidade e rede elétrica cortam os terrenos da fazenda. 

 

6 - Riscos eminentes: o maior risco que sofria era a eminente perda da casa-sede, o que 

já aconteceu.  O engenho será o próximo edifício a desaparecer, porque não tem mais uso 

e não recebe manutenção, o que ocasionará uma grande perda no conjunto das 

construções mais antigas, fazendo com que, em breve, o conjunto não seja reconhecido 

como exemplar de grande ancianidade.   

 

7 - Conclusão: o conjunto de edificações da Fazenda do Saco se mostra bastante 

interessante e completo, apesar de sua casa-sede primitiva, que esteve em ruínas até 

recentemente ter sido demolida.  Ainda assim, será ela objeto de nossas análises, uma vez 

que foi inventariada pelo IPAC/MG, em 1984, e muito estudada em relatórios da 

disciplina de Arquitetura Brasileira do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAMIH em 

1987.  O restante do conjunto está íntegro, podendo ter os aspectos selecionados - de 

implantação das peças, relação entre elas e circunstâncias da situação socioeconômica - 

apropriados às análises. 
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ANEXO - SACO 

A fazenda do Saco aparece no mapa de Lagoa Santa de 1939, sendo cortada pelo Córrego 

da Lapinha e avizinhando-se com as localidades: Fidalgo, Fazenda do Fidalgo, Lapa do 

Fidalgo, Lapinha, Baldo, Fazenda do Rio das Velhas, Campinho, Fazenda do Sobrado, 

Cruz da Lapa do Melo. 

 

FONTE: APM. SVOP - 082 - ESTADO DE MINAS - MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA.  ALVES, F.M. 1:50000. BELO HORIZONTE [S.N.]  1939. MAPA BLUE 

PRINT, 115,0 X 90,0CM. PASTA SOBREMAP.1. 
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APÊNDICE N 

 

FAZENDA QUEBRA-PRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

 

Figura 529 - FAZENDA QUEBRA-PRATOS – LAGOA SANTA/MG  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Quebra-Pratos 

1.2 Localização: vizinha à malha urbana de Lagoa Santa. 

1.3 Propriedade/Contatos: Particular: herdeiros de Calixto Dias Ferreira. 
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Figura 530 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2 – Histórico: 

Segundo as informações colhidas no local, esta fazenda fez parte da sesmaria pertencente 

ao ''Fidalgo'' Dom Rodrigo Castelo Branco.  No início do século XX, teria o Senhor 

Calixto Dias Ferreira comprado parte dela, construindo a pequena sede e as demais casas, 

passando a residir com sua família. O fato não é, porém, confirmado documentalmente. 

Em 1984, quando do levantamento realizado pelo IEPHA/MG, moravam na casa suas 

três netas (Maria de Lourdes, Luíza e Ilda) e um neto (Senhor Tião), todos já idosos, mas 

ainda ativos. O conjunto, bastante simplificado, destina-se às atividades de subsistência, 

possuindo culturas de milho, arroz e feijão, cana para gado -  em pequena quantidade - 

algumas galinhas, pequena horta e árvores frutíferas.  Nenhum dos produtos é 

comercializado, mas todos são utilizados pela família e parentes das imediações.  

Atualmente, só sobreviveu Dona Ilda, que mora com as sobrinhas na cidade.  A fazenda 

está praticamente abandonada, tendo um caseiro que cuida de quatro cabeças de gado e 

planta cana para gado, em parte vendida.  A casa está fechada, com danos no telhado.  O 

conjunto tinha, além da casa-sede, depósito de celas e coberta para carroça, que foi 

transformado em casa de caseiro.  Uma coberta utilizada como chiqueiro ruiu.  Os currais 

continuam como em 1984, e foi construído um paiol mais próximo do curral em alvenaria 

de tijolos e telhas de amianto.  A "casa de moer ração", ou ''casinha de máquinas'', anexa 

a outra garagem de carroça, continua. 

 
Figura 531 - OS NETOS DO SENHOR CALIXTO DIAS FERREIRA 

 (Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 532 - AS NETAS DO SENHOR CALIXTO DIAS FERREIRA  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

3 - Descrição / entorno:  o conjunto implanta-se em encosta de um morro de pouca 

declividade, ao longo de uma mesma curva de nível, condicionando uma ampla via, à 

forma de implantações urbanas.  A selaria, a ''casinha de máquinas'', o chiqueiro e o curral, 

implantam-se em sequência, lembrando a forma de ''correnteza'', mas muito espaçadas 

umas das outras. As terras são próprias para cultura e criação. 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: situa-se em meia encosta, com fachada frontal no alinhamento da via, 

ao longo da qual se implantam as edificações. A sede é modesta construção que se amolda 

ao terreno, ganhando um meio porão ao se amoldar ao declive.   

4.2 Partido/volumetria: a sede apresenta volumetria térrea, partido em "L" invertido, 

adaptando-se ao terreno, o que promove a existência de um meio porão no puxado da 

fachada posterior. 
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Figura 533 - IMPLANTAÇÃO FAZENDA QUEBBRA-PRATOS 

 

 

4.3 Planta: o esquema da planta apresenta no corpo da edificação três seções transversais 

e três longitudinais, correspondentes à parte íntima e social.  A primeira seção tem quarto, 

sala e quarto.  A área central divide-se em quarto, corredor e alcova, com um grande 

quarto que atinge a terceira seção transversal.  O corredor liga a sala à copa nos fundos, 

ladeada por dois quartos, um à esquerda e o quarto grande.  Da copa tem-se acesso à 

varanda de serviços e à cozinha, ambas no puxado.  A varanda se loca longitudinalmente, 

no mesmo sentido do puxado.  O porão ocorre somente no puxado.  Em outros tempos 

foi abrigo de celas e peças domésticas 
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4.4 Sistema construtivo: o sistema construtivo é o da tradicional estrutura autônoma com 

embasamento de pedras, porão vedado por adobes e o pavimento útil tem vedações de 

pau a pique.  

4.5 Cobertura: é estruturada em quatro águas, com prolongamento traseiro na copa, com 

entelhamento cerâmico em capa e bica, e acabamento de beiral com cachorros.   

 

 

Figura 534 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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Figura 535 - PLANTA DE COBERTURA 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: térrea, sobre pequeno embasamento, rodeada por sarjeta de pedras, com 

vãos de idêntico tratamento, com janela, porta e duas janelas ao todo. A casa não apresenta 

varanda fronteira tendo um vão de janela por cômodo. 

 

Figura 536 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 537 - VISTA GERAL - FACHADA PRINCIPAL E CASA DE CASEIRO.  

ELEMENTOS DO CONJUNTO ORGANIZADOS EM “CORRENTEZA”  

 

 
 

Figura 538 - FACHADA PRINCIPAL TÉRREA SOBRE EMBASAMENTO DE PEDRA E VÃOS EM 

VERGA RETA 
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Fachada lateral esquerda: a varanda de serviços aparece na lateral do puxado, enquanto a 

adaptação da caixa d'água e duas instalações sanitárias foram construídas na lateral 

esquerda.  A pequena edificação do depósito de celas aparece avançada, em primeiro 

plano, vedando esta fachada.   

 

 
 

Figura 539 - FACHADA LATERAL ESQUERDA - VARANDA DO “PUXADO” DE SERVIÇOS E  

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

 

 

 
 

Figura 540 - FACHADA LATERAL ESQUERDA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA E VISTA PARCIAL 

DA CASA DE CASEIRO 
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Figura 541 - VISTA DE PARTE DA FACHADA LATERAL ESQUERDA - VARANDA DE 

SERVIÇOS NO PUXADO.  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 

 

 

Figura 542 - FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 

 

Fachada lateral direita: é um pano cheio, dividido em três vãos.  O espaço do 

embasamento e porão tem pequenas seteiras para ventilação.  Pomar e horta situam-se ao 

longo dessa fachada. 
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Figura 543 - FACHADA LATERAL DIREITA  
 

 
 

Figura 544 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL DIREITA E POSTERIOR 
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Figura 545 - HORTA ISOLADA POR CERCA DE BAMBUS A PIQUE OU DE FAXINA 
 

 
 

Figura 546 - VISTA DA HORTA ISOLADA POR CERCA DE BAMBUS A PIQUE 

 

Fachada posterior: o bloco frontal, aproximadamente quadrado, é continuado pelo puxado 

avançado. Há uma varanda de serviços na lateral do puxado.  Instalações sanitárias estão 

locadas na lateral direita da fachada, construídas em alvenaria cerâmica, com caixa d'água 
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de amianto.  O pátio interno é importante espaço de estar, e agora se encontra lajeado de 

pedras.  

 

Figura 547 - FACHADA POSTERIOR 

 

 

 
 

Figura 548 - FACHADA POSTERIOR E PARTE DA VARANDA LATERAL  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 
 

 



708 

 
 

Figura 549 - FACHADA POSTERIOR - AVARANDADO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

 

 

 
 

Figura 550 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR - PISO LAJEADO DE PEDRAS NO PÁTIO 
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Figura 551 - DETALHE DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DO PISO LAJEADO DO PÁTIO 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Teto: todos os cômodos do bloco frontal recebem esteiras de taquara, enquanto o puxado 

tem telha vã.  

Piso (estrutura e material): tabuado largo de madeira no bloco frontal e cimentado 

vermelho no puxado.  A varanda tem tabuado largo misturado a tabuado estreito. 

Varanda: a pequena varanda dos fundos tem guarda-corpo de réguas retas, bastante 

rústico. 

Vãos: quase todas as guarnições dos vãos são maciças e as peças de madeira têm seção 

quadrangular.  Há alguns vãos em caixotes, possivelmente alterados em reformas.  Todas 

as esquadrias são escuras em calha.  

4.8 Estado de conservação / situação atual: a casa está abandonada, em precário estado 

de conservação.  Desde 1984, o IPAC já detectara o mau estado e dificuldades de 
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conservação por parte dos herdeiros, muito idosos e sem recursos.  Na quina da parede 

lateral direita com parede dos fundos do puxado a madre está desarticulada do cunhal, 

podendo-se notar o abaulamento exterior.  Esse problema não é novo, pois há sinais de 

tentativas de correção com cimento, o que nada resolveu.  Parte do prolongamento do 

telhado, na face posterior, está arruinando-se.  Foi escorado com esteios de madeira - o 

que não está resolvendo o problema. 

 
 

Figura 552 - VISTA DA MADRE DESARTICULADA DO CUNHAL PROVOCANDO O 

ABAULAMENTO DA PAREDE 

 

 

5 - Anexos:  

Casa de caseiro, antiga Selaria: era um pequeno cômodo de guardar arreios e 

equipamentos de selaria, usado como depósito.  Há cerca de dez anos foi reformado para 

se transformar em casa de caseiro, recebendo divisões internas e pequena varanda na 

lateral esquerda.     
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Figura 553 - VISTA DA SITUAÇÃO DA CASA DE CASEIRO EM RELAÇÃO À CASA-SEDE 

 
 

 
 

Figura 554 - FACHADA PRINCIPAL DA CASA DE CASEIRO 
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Figura 555 - FACHADA POSTERIOR DA CASA DE CASEIRO 

 

 

 
 

Figura 556 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA CASA DE CASEIRO EM PRIMEIRO PLANO  

AO FUNDO, VISTA PARCIAL DA CASA-SEDE 
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Figura 557 - VARANDA NA FACHADA LATERAL ESQUERDA DA CASA DE CASEIRO  

AO FUNDO A CASA-SEDE 

 

 

Chiqueiro: implantava-se em ''correnteza'', ao longo da estrada interna, entre a selaria e a 

casa de máquinas.  Tinha pequena coberta de estrutura de madeira e o muro, típico da 

região, cujo cercamento se faz com lajes de pedra dispostas na vertical, fincadas no solo 

pela face menor.  Ruiu recentemente e não se intenta reconstruí-lo, embora o material 

ainda esteja no local. 

Casa de moer milho, chamada também de "casa de moer ração", ou ''casinha de máquinas'' 

ganhou, anexa, outra garagem de carroça.  Também se dispõe em sequência, no 

alinhamento em relação às demais edificações.  É uma espécie de moinho.  Lateralmente, 

foi construído um puxado para a carroça, que antes ficava lateral à selaria. 

Currais: são três espaços relativamente pequenos, cercados por estrutura de madeira, com 

três peças horizontais sustentadas por grossos montantes verticais.  Tem uma bezerreira 

com partido em "L", coberta por telhas cerâmicas curvas.  Situam-se na extremidade do 

conjunto. 
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Figura 558 - GARAGEM DE CARROÇAS E DEPÓSITO 

 

 

 
 

Figura 559 - GARAGEM DE CARROÇAS E DEPÓSITO 
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Figura 560 - CURRAL E BEZERREIRA 

 

 

 
 

Figura 561 - DETALHE DE COCHO EM PEÇA ÚNICA DE MADEIRA 

 

Galinheiros: ficam situados na lateral dos fundos da casa. São simples edificações 

vedadas por paredes de adobe e lajes de pedra empilhadas na vertical com embasamento 

de tijolos.  

Paiol novo: foi construído um paiol mais próximo do curral em alvenaria de tijolos e 

telhas de amianto. 
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Figura 562 - GALINHEIRO RECENTE EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS E COBERTURA 

EM TELHA CERÂMICA CURVA 

 

 
 

Figura 563 - CURRAL E NOVO DEPÓSITO DE ALVENARIA E TELHAS DE AMIANTO 

 

 

6 - Riscos eminentes: há riscos de perda do conjunto e de seus elementos.  Desde a morte 

de três dos quatro herdeiros do Senhor Calixto, a casa encontra-se fechada e praticamente 

abandonada.  O risco é de arruinar-se totalmente, sem receber cuidados para a sua 

conservação. 
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7 - Conclusão: apesar de toda a simplicidade do conjunto ele tem os elementos necessários 

às análises propostas: a casa-sede tem sistema construtivo de estrutura autônoma de 

madeira; a origem do conjunto se baseia na atividade agropecuária, as benfeitorias que 

estiveram em uso até tempos recentes, exceto o chiqueiro, ainda subsistem fisicamente, 

sendo, portanto, analisáveis. 
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ANEXO - FAZENDA QUEBRA-PRATOS 

A fazenda Quebra-Pratos aparece no mapa de Lagoa Santa de 1939, sendo cortada pelo 

Córrego do Fidalgo e avizinhando-se com as localidades: 

Fazenda do Fidalgo, Fidalgo, Mato Grosso, Capão da Onça, Quebra, Lagoa 

Santa(distrito-sede), Fazenda Olhos d'água, Contendas, Fazenda do Quilombo, Canoa.  

 

FONTE: APM. SVOP - 082 - ESTADO DE MINAS - MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA.  ALVES, F.M. 1:50000. BELO HORIZONTE [S.N.].1939. MAPA BLUE 

PRINT, 115,0 X 90,0CM. PASTA SOBREMAP. 1. 
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APÊNDICE O 

 

FAZENDA DA JAGUARA 

 

MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

   

Figura 564 - FAZENDA DA JAGUARA – MATOZINHOS/MG  

(Fonte: IEPHA/Processo de tombamento/1986) 

 

1 - Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda da Jaguara 

1.2 Localização: no planalto da Jaguara, zona rural de Matozinhos, à margem do Rio das 

Velhas, distrito de Mocambeiro. 

1.3 Propriedade/Contatos: família de Galeno Andrade e Lêda Torres Andrade. 
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Figura 565 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2 - Histórico / documentação existente / informações orais: 

Segundo Richard Burton, Jaguara é um nome indígena que significa “comedor de nós: já 

- nós e guara - devorador, comedor”.  (BURTON. 1978).   

De 1745 a 1754, a fazenda da Jaguara passou às mãos do Capitão-mor Francisco da Cunha 

Macedo, que anexou a área da Vargem Comprida, por carta de sesmaria de José Freire de 

Andrade.  Deduz-se que ela já existia em 1724, pois em 1754, o Capitão-mor Francisco 

da Cunha Macedo afirmou que “por si e seu antecessor, havia cerca de 30 anos’’ de 

existência da fazenda. No início do século XVIII, o Capitão-mor João Ferreira dos Santos 

tornou-se proprietário. Um terceiro Capitão-mor, o Coronel Antônio de Abreu 

Guimarães, que conseguiu grande fortuna por meios ilícitos, tornou-se proprietário da 

Jaguara.  Naquela época, a fazenda era um grande empório de contrabando de ouro e sal, 

ambos os produtos de monopólio da Coroa Portuguesa.  Possuía um porto fortificado de 

onde saíam navios contrabandeando ouro para a Bahia, e voltavam com sal, também 

contrabandeado. Na década de 1980, caindo gravemente enfermo, o coronel fez a 

promessa de construir uma enorme capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição.  

Curado e arrependido,  foi para Portugal para retratar-se. O coronel procurou um frade 

confessor, que aconselhou-o a pedir perdão do crime à Rainha, Dona Maria I.  Assegurado 

o perdão pela Rainha, ele lhe ofereceu as terras com todos os escravos e dependências. A 

Rainha mandou que ele fizesse dos bens o que combinasse com seu confessor.  O coronel 

dividiu suas posses em cinco partes, deixando apenas uma quarta parte para si e seus 

parentes. O restante seria empregado em obras pias.  Foi decretado em Lisboa,  em 02 de 

junho de 1787, por Dona Maria I, o  “Vínculo da Jaguara’’, que compunha-se das 

fazendas da Jaguara, Vargem Comprida, Mocambo, Riacho d’Anta, Pau-de-Cheiro, 

Forquilha, Melo e Barra do Rio Melo, que correspondiam a uma enorme área da região 

central da Província.  Este vínculo era um instituto jurídico e ético, que se firmava entre 

o interessado e a Coroa Portuguesa, no qual aquele se comprometia a dirigir o lucro de 

suas propriedades a ações beneficentes tanto na colônia como em Portugal. As possessões 

do coronel Abreu Guimarães tornaram-se inalienáveis a fim de que todo o produto fosse 

dividido em cinco partes iguais.  A primeira parte seria a favor do doador ou seu 

testamenteiro; a segunda em benefício do recolhimento dos convertidos do Rego em 

Lisboa; a terceira para o estabelecimento e sustentação de um seminário de meninos 

pobres e casa de educação para donzelas; a quarta para a construção e sustento de um 
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hospital de lazarentos; e o quinto um subsídio anual de 800 mil réis para um hospital de 

tratamento de moléstias não contagiosas na Vila de Sabará.   

Ao que sabe, assim não aconteceu, mas a Santa Casa de Misericórdia foi mantida vários 

anos pelo coronel Abreu Guimarães, assim como várias benfeitorias teriam sido 

proporcionadas ao Hospício de Terra Santa de Sabará e ao convento de Macaúbas, em 

Santa Luzia.   

Nas terras do vínculo funcionavam engenhos, fábricas, casas e criação de gado, 

constituindo em grande estabelecimento rural, atingindo grande prosperidade econômica.  

A sede principal era a própria fazenda da Jaguara, em torno da qual se desenvolveu um 

núcleo relativamente populoso, a se notar pelas proporções da capela de Nossa Senhora 

da Conceição, e de fotografias tiradas no início do século XX.   

Após a morte do coronel Abreu Guimarães, seu sobrinho Francisco de Abreu assumiu a 

administração do vínculo. Naquela época ocorreram famosas recepções, festas e bailes na 

Jaguara.  Francisco de Abreu Guimarães não cumpriu os acordos instituídos, repartindo 

fazendas entre parentes, vendendo partes, esfacelando o grande patrimônio do vínculo. 

Em maio de 1802, a Junta Administrativa do vínculo se instalou na casa de agregados 

conhecida, até hoje, como “Casa da Junta”, que teve, como presidente, o coronel 

Francisco de Abreu Guimarães.   

O vínculo foi então extinto por Lei Geral em 1860.  Várias fazendas vinculadas foram 

leiloadas em praça pública, e o lucro dividido entre as instituições de caridade mantidas 

pelo vínculo.  A área da sede, contendo mil alqueires, foi comprada pelo sogro de M. 

Dumont, engenheiro, que viria a ser o pai de Santos Dumont.   

No segundo quartel do século XX, a fazenda da Jaguara foi adquirida pelo diretor da Mina 

de Morro Velho, o engenheiro Senhor George Chalmers, que fez algumas melhorias e 

modernizações, mas ao mesmo tempo demoliu peças importantes do conjunto e desfez-

se de parte de seu acervo artístico, doando peças de seu mobiliário residencial, peças de 

imaginárias, altares, pias batismais e outras obras sacras da capela de Nossa Senhora da 

Conceição.  As peças maiores do acervo da capela foram doadas à matriz de Nova Lima.  

A casa-sede sofreu acréscimos que, se por um lado descaracterizaram-na, por outro, 

testemunham a presença inglesa na região. 

Na década de 1970, o filho do inglês, Senhor William Chalmers, retalhou a fazenda, 

vendendo suas partes.  A área da atual Fazenda da Experiência foi a primeira a ser isolada, 
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vendida a Joaquim Henrique Nogueira, em 1937, e depois repassada para José Silveira 

Barbosa.  O restante foi vendido para a Família Andrade que a dividiu em três partes: 

Planalto da Jaguara, Castelo da Jaguara e Jaguara.  Esta última ficou com as construções 

mais antigas, a casa-sede, as ruínas da capela de Nossa Senhora da Conceição, “a 

casinha’’ (antiga hospedaria) e a “Casa da Junta”, assim como a serraria, porto, engenho 

de serra e moinho, conservando seu nome inicial, alterado em 2000 para Jagoara Velha, 

quando da adaptação da antiga “Casa da Junta” para pousada, iniciando um 

empreendimento turístico na área mais antiga. Os atuais proprietários são fazendeiros de 

tradição da região de Bambuí, sudoeste de Minas, que administram com perfeição todo o 

potencial físico e econômico das terras. Eles mantêm atividades de agropecuária com 

gado de leite, ovelhas e porcos, piscicultura, extração de rochas da pedreira, plantio de 

horta e pomar para consumo familiar.   

A esposa do proprietário, Lêda Torres de Andrade, tem valorizado o valioso acervo 

remanescente com suas pinturas, dando continuidade à história do lugar, que retrata as 

últimas gerações de ocupantes. 

No Censo de engenhos e casas de negócios de 1836 a Fazenda da Jagoara aparece 

registrada no município de Santa Luzia, distrito de Jagoara de Cima, por Leonardo de 

Souza Vianna, como pertencente à Angélica Maria Ribeiro, com engenhos movidos a 

bois e água.  Aparece, ainda, no primeiro distrito de Santa Luzia, registrada por José de 

Rischadez, o proprietário José Dias de Abreu, não informando aí qual tipo de mecanismo 

era utilizado para o fabrico de aguardente. (APM. PP 1/6). 

O registro de terras do vínculo da Jagoara foi feito em 1856, na Freguesia do Senhor Bom 

Jesus do Matozinhos, de Sabará, apresentada por Joaquim Ignácio Castilho, procurador 

geral do vínculo da Jagoara, ao vigário Valeriano de Almeida Lima, constando de "quatro 

fazendas de agricultura, campos, e mineração, todas englobadas. Estas dividem no 

nascente com terras de Macaúbas, Joaquim Lourenço, capitão Bernardino Alves; ao sul 

com os herdeiros de Silvério Marques e José de Sousa Vianna; ao poente com José 

Inocêncio Pereira, e Maria Pires, ao norte com os herdeiros de Manoel Pereira Freitas". 

Assinam os herdeiros de José Caetano Lopes, e Manoel Francisco de Abreu. (APM. 

1856). 
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3 – Análise arquitetônica: 

3.1 Descrição do conjunto/Situação/Entorno: o conjunto da Fazenda Jaguara foi um 

grande empório situado às margens do Rio das Velhas, no município de Matozinhos, 

construído na época em que aquele era praticamente todo navegável, de Sabará à Barra 

do Guaicuí. A área da fazenda tem aproximadamente 1300 alqueires.  A sua altitude é de 

cerca de 700 m, o clima do lugar é temperado, ameno e regular. Em função das dimensões 

urbanas da igreja, de seu apuro construtivo, da quantidade de casas de apoio às atividades 

de trabalho do conjunto da sede do ex-vínculo da Jaguara, pode-se supor que neste local 

se desenvolveu um povoamento de movimento tão intenso ou maior que muitos arraiais 

de Minas Gerais.   

 

 
 

Figura 566 - VISTA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DIREITA DA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO: DIMENSÕES URBANAS 

(Fonte: Jornal Estado de Minas). 
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Figura 567 - FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO DA JAGUARA  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 

 

 
 

Figura 568 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO EM SUA EXTENSÃO LONGITUDINAL  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 

 



726 

As terras da Jaguara dividem-se em terras de cultura, campos de criar e terrenos de 

mineração e lavras.  As terras de cultura estão em capoeiras e pradarias entre as matas. 

Os solos das terras de cultura são férteis e de topografia regular, na maior parte aráveis, 

admitindo o uso de máquinas agrícolas. A vegetação é relativamente rica.  A conformação 

predominante dos terrenos é de vazantes, planícies e vargens muito apropriadas à cultura 

do arroz, tais como as vargens da Lagoa Grande, Vargem Comprida, Lagoa De Dentro, 

Lagoa Pequena, Lagoa dos Porcos, Córrego Seco, etc. Algumas partes são ocupadas com 

plantações por indivíduos que anualmente recebem licença para tal.  Nas matas e 

capoeirões abunda madeira de lei.  Lagoas perenes, córregos e o Rio das Velhas nas 

proximidades facilitam a irrigação. Os campos de criar tem variedade de vegetação e 

ervas típicas do “cerrado”. A riqueza mineral do local é considerável e variada. A grande 

quantidade de maciços rochosos sempre proveu a propriedade de pedras e, hoje, é 

explorada como fonte de renda.   

Os terrenos de mineração e lavras são auríferos, de aluvião e jazidas de cascalho, tidos 

como objeto de honra e prestígio do poder público.  Entre elas encontram-se as lavras da 

Palma, Pontal, Fortaleza, Córrego, Serro e outros.  Nas terras de mineração incluem-se 

jazidas de calcário, pedreira de onde se retirava material para cantaria, depósitos de 

argilas, usados para a confecção de telhas, ladrilhos e produtos de cerâmica.  Nas cavernas 

e lapas acham-se depósitos de terra de salitre-azotado de potássio.  Nos terrenos da 

fazenda correm os córregos do Pontal, Lamação, Carimbamba, o Córrego Seco, o 

Ribeirão Jaguara e o Rio das Velhas, de mananciais e fontes de águas perenes, potáveis e 

puras como o Manancial do Chupé.  O Ribeirão Jaguara apresenta quedas suficientes para 

a instalação de engenhos de serra e moinho, com um antigo açude que guarnece o motor 

hidráulico.  As benfeitorias são diversas casas antigas feitas para regime de trabalho.  

Eram residências modestas, mas espaçosas e sólidas, para empregados, agregados e 

viajantes. Existiam depósitos, armazéns, paióis, rancho de tropas, carpintarias, engenho 

de serra. 
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Figura 569 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DA JAGUARA 
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Figura 570 - PERÍMETRO DE TOMBAMENTO – CROQUI  

(Fonte: IEPHA/IPAC - 1984) 
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Figura 571 - FOTO DO CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA FAZENDA DA JAGUARA  
(Fonte: Arquivo da proprietária Dona Leda Torres de Andrade) 

 

3.2 Implantação: a casa-sede fica na esplanada, no cimo de uma elevação, a certa 

dominância em relação às demais edificações.  O conjunto dos edifícios se organizou 

basicamente em função da proximidade do curso do Rio das Velhas, que era a via de 

comunicação dessa fazenda.  A estrada, variante da Estrada Real, aglutina e ordena as 

construções, embora não se disponham na forma de alinhamento urbano.  Há vários pátios 

organizadores de vazios, valorizando os edifícios principais.  Os trajetos na Fazenda da 

Jaguara são relativamente estruturados.  Parte das edificações e algumas bifurcações 

tendem à ortogonalidade.  

Os distintos prédios da Jaguara mostram a grande diversidade de funções que o conjunto 

proporcionava. 

3.3 Partido/Volumetria: partindo da forma original em “L”, os vários blocos que 

compõem a sede foram construídos em épocas diferentes e acabaram por configurar um 

partido na forma da letra “P”, nas primeiras décadas do século XX, com as incursões 

construídas pelo inglês.  A volumetria é horizontalizada, dada às grandes dimensões da 

construção, havendo uma pequena movimentação do telhado no volume elevado que 

cobre o escritório e o banheiro.  
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3.4 Planta: a sede apresenta um só pavimento, construído sobre plataforma.  É imponente 

edificação que mostra diversas etapas construtivas detectáveis por alguns elementos, 

como a diferenciação dos vãos da fachada principal (em verga reta em meados do século 

XVIII; em verga alteada em fins século XVIII); e acréscimos de telhados (no início do 

século XX).  

A primeira fase da edificação foi provavelmente construída pelo Capitão-mor João 

Ferreira dos Santos no início do século XVIII (aproximadamente 1724), significando uma 

etapa da arquitetura rural mineira. A construção é muito simples, pois a casa funcionava 

apenas como apoio. O partido era em "L", apresentando varanda livre em uma das 

extremidades. Seus cômodos davam acesso para a varanda da frente ou para a dos fundos, 

não existindo comunicação entre eles. Os cômodos tinham certa proporção e praticamente 

o mesmo tamanho, o que foi mantido.  A cozinha é bem mais ampla, não apresentando 

forro, o que dá a sensação de ser ainda maior. Esta parte, por ser a mais antiga, tem 

características muito rústicas, ainda que tenha trechos de alvenaria de tijolos e cimento e 

foi a que mais sofreu modificações, fatos que explicam o péssimo estado de conservação 

em que esta parte se encontrava na época em que o PLAMBEL vistoriou não só a fazenda, 

mas a região, empreendendo estudos para instrumentalizar a instalação do aeroporto de 

Confins.  A segunda fase, terminada na mesma época que a capela de Nossa Senhora da 

Conceição, em torno de 1786, sob a iniciativa do Coronel Antônio de Abreu Guimarães, 

é mais bem-elaborada, apresentando partido retangular; com uma sala principal ao centro, 

cômodos dos dois lados da sala.  Nos fundos, foi feita uma grande sala de jantar e outra 

sala menor, uma vez que a casa já possuía cozinha.  Entre esta sala e os cômodos da frente, 

existem as alcovas, que têm apenas uma janela dando para a sala de jantar. Esta parte é 

também construída em pau a pique, suas janelas, porém, são muito mais detalhadas, 

segundo o modelo da capela, divergindo assim da simplicidade da construção anterior, 

parte com forros em madeira do tipo caixotão.  Foi anexado um alpendre à cozinha, 

servindo como área de serviço.  Esta parte foi construída sobre uma plataforma, seguindo 

a horizontalidade da primeira, adaptando-se ao terreno, o que gerou um pequeno porão 

nas duas últimas sequências longitudinais de cômodos.  A casa permaneceu com seu 

partido inicial em "L", aumentando apenas um dos braços.   

Uma terceira fase iniciou-se no segundo quartel do século XX, quando a casa foi 

adquirida pelo inglês George Chalmers.  Este construiu atrás da varanda da fase inicial 

um jardim e contornou-o com um “apartamento”, sobre plataforma de concreto, que se 
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compõe de uma sala de transição, um grande quarto com vestíbulo e banheiro, uma saleta 

e um alpendre. Tudo foi feito também em pau a pique, mas as janelas têm sistema de 

controle de abertura em ferro semicircular. Esta parte é mais iluminada. Vários banheiros 

foram instalados pela casa. Dois deles na primeira parte (1ª fase), fazendo outro 

apartamento. Dividiu-se a sala central, fazendo um corredor e um banheiro social. 

Anexou-se outro banheiro ao quarto da extremidade lateral direita, ficando este no 

passadiço que ligava a sede à “casinha”. A sala posterior foi ampliada por um “puxado” 

em madeira, com a face posterior envidraçada, proporcionando um escritório amplo e 

claro. Nesta mesma sala e no banheiro social ele sobrepôs outro telhado ao já existente, 

que foi recortado, produzindo espécie de claraboia, coberta com uma tela, o que permite 

uma boa ventilação. A parte mais antiga transformou-se em laboratório, com móveis que 

continham um bojo de pia e armários abaixo. Os pisos foram substituídos por ladrilhos 

hidráulicos. O terceiro e último proprietário inglês, William Chalmers, era criador de cães 

da raça Fila Brasileiro, e utilizou essa parte dos laboratórios para instalar seu plantel de 

cães, até o momento em que ele vendeu a fazenda, o que contribuiu para degradá-la ainda 

mais.   

 

 

Figura 572 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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3.5 Cobertura: o telhado das duas primeiras partes é único, tendo, porém estrutura 

complexa, acompanhando o esquema de planta.  Há duplicação e elevação de parte da 

água traseira para incorporar instalações sanitárias e ampliar a ventilação do escritório, 

principal espaço de trabalho do inglês, e do banheiro social no centro da casa.  O 

entelhamento é todo em telhas cerâmicas curvas, e o acabamento dos beirais apresenta 

tratamento diferenciado dos cachorros, sendo estes trabalhados nas partes mais nobres e 

roliços na área de serviços.  O puxado do apartamento do inglês tem cobertura 

independente, em três volumes e de telhas francesas. 

 

 

Figura 573 - PLANTA DE COBERTURA 

 

3.6 Fachadas:  
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Fachada frontal: sua fachada frontal é horizontalizada.  Embora coberta por telhado 

contínuo, vê-se claramente pela análise da fachada, duas etapas construtivas: a primeira 

com vãos de verga reta, sendo algumas janelas de folhas duplas, e a segunda com uma 

sequência de duas janelas, porta e duas janelas, mas de vergas curvas e sobrevergas 

trabalhadas.  Também o piso da varanda mostra desnível, correspondente à divisão 

construtiva, o que acarreta uma parte da casa com pé direito mais elevado que o restante.  

A varanda percorre toda a fachada, interrompida apenas pelo pequeno depósito na lateral 

esquerda, atualmente anexado ao corpo da casa. A fachada frontal apresenta varanda 

corrida com pequeno volume na lateral esquerda.  Esta se volta para o plano e estende 

seus fundos para o declive.   

 

Figura 574 - FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

Figura 575 - FACHADA FRONTAL E PARTE DA FACHADA LATERAL ESQUERDA: VISTA DA 

PARTE MAIS ANTIGA DA EDIFICAÇÃO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 576 - FACHADA FRONTAL DA PARTE MAIS ANTIGA DA EDIFICAÇÃO: VÃOS EM 

VERGA RETA  

(Fonte: PLAMBEL) 

 

 

Figura 577 - FACHADA FRONTAL MOSTRANDO O DESNÍVEL QUE MARCA AS DUAS ETAPAS 

DE CONSTRUÇÃO DA SEDE 

 

 
Figura 578 - FACHADA FRONTAL A PARTIR DA ENTRADA PRINCIPAL 
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Fachada lateral esquerda: também horizontalizada e de nível único, compõe-se pelo 

volume independente de caixas d'água, recentemente construído ao fundo dos 

apartamentos em sequência à cozinha.  Uma varanda de serviços percorre cerca de metade 

da fachada.  A um volume anexado para conter churrasqueira segue-se um pano reto com 

janelas de gradeado em réguas retas e porta.  

 

 
 

Figura 579 - VARANDA DE SERVIÇOS QUE PERCORRE PARTE DA FACHADA LATERAL 

ESQUERDA  

 

Fachada lateral direita: inicia-se pela seção da varanda, seguida do acréscimo de banheiro, 

que acabou por ocupar o lugar de um mirante anteriormente existente, conforme se vê em 

fotos antigas.  Esta fachada é recortada pelas várias intervenções realizadas por George 

Chalmers, finalizando com o bloco de apartamentos pessoais, arrematado por alpendre. 
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Figura 580 - FACHADA LATERAL DIREITA - INTERVENÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE 

BANHEIRO 

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 

Figura 581 - FACHADA LATERAL DIREITA COM AS INTERVENÇÕES DO BANHEIRO (NA 

EXTREMIDADE ESQUERDA) E DO BLOCO DE APARTAMENTOS (À DIREITA) 

 

 

 Figura 582 - FACHADA LATERAL DIREITA - BLOCO DE APARTAMENTOS  
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Figura 583 - FACHADA POSTERIOR 

 

 

 
Figura 584 - FACHADA LATERAL DIREITA E PARTE DA FACHADA POSTERIOR 

(Fonte: IEPHA/MG. 1990) 

 

Fachada posterior: foi exatamente onde o engenheiro inglês George Chalmers fez as 

principais reformas: construiu um escritório com série de janelas corridas e instalou 

banheiros aquecidos, elevando o telhado desses cômodos para permitir ventilação e maior 

destaque em relação ao restante da construção. Sua antiga extensão foi parcialmente 

vedada pelo bloco de apartamentos, construído perpendicularmente aos dois blocos mais 

antigos. Da varanda dos fundos veem-se as duas janelas da cozinha, e a porta do 

apartamento aos fundos da cozinha, acessada por uma passarela pavimentada por 

ladrilhos.  A cobertura, de colocação posterior, protege o acesso.  
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Figura 585 - VISTA PANORÂMICA DA FACHADA POSTERIOR: EM PRIMEIRO PLANO O 

BLOCO DE APARTAMENTOS QUE INTERROMPE A EXTENSÃO ORIGINAL DA CASA  
 

 
Figura 586 - ACRÉSCIMO DO ESCRITÓRIO COM SUAS JANELAS CORRIDAS E TELHADO 

ELEVADO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 587 - ACRÉSCIMO DO ESCRITÓRIO COM SUAS JANELAS CORRIDAS E TELHADO 

ELEVADO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1990) 
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Figura 588 - VISTA DAS DUAS JANELAS DA COZINHA E DA PORTA DO APARTAMENTO QUE 

SE VOLTA PARA A VARANDA DOS FUNDOS  
 

3.7 Sistema construtivo: o embasamento é de pedras.  Em toda a construção foi utilizado 

o tradicional sistema construtivo de estrutura autônoma de madeira com vedações de pau 

a pique, exceto em alguns locais onde o inglês fez modificações.  Até hoje a materialidade 

original é mantida, mostrando as paredes o aspecto rústico e movimentado das superfícies 

autenticamente antigas. Os rebocos são, em sua maioria, de barro, com pequenas áreas de 

remendo com argamassa que utiliza cimento. A pintura das vedações é branca, sendo as 

partes de madeira na cor verde típica da arquitetura colonial. 

3.8 Elementos de acabamento e interior:  

Tetos e forros: a parte mais antiga tem forros de esteira, exceto um dos cômodos que tem 

teto em madeira com mata junta ressaltada e outro, voltado para a varanda dos fundos, 

com teto trabalhado com cimalha arrematando.  A parte da segunda fase tem forros em 

madeira do tipo caixotão, com desenhos variados, todos de alto padrão de fatura. Têm-se 

notícias de que o forro da sala tivesse pintura artística.  No entanto, prospecções realizadas 

em 1986 pelo IEPHA não detectaram vestígios de traços artísticos abaixo das cinco 

camadas encontradas.  A copa tem forro em estuque, dividido em quatro quadrantes, 

arrematado por peças de madeira.  A terceira etapa da construção tem teto de friso. 
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Pisos: os pisos foram os elementos de acabamento mais alterados na edificação.  Grande 

parte da área mais antiga teve seus pisos revestidos em nata de cimento liso.  Alguns 

poucos cômodos dessa parte receberam tacos.  Estes teriam sido de terra batida ou de 

tabuado largo.  Na segunda parte ainda restam dois cômodos com tabuado largo de 

madeira, mas a grande maioria dos quartos recebeu um tabuado estreito de madeira sobre 

o mais antigo, que foi mantido.  A parte social, assim como a parte da varanda 

correspondente a esta etapa, recebeu ladrilhos hidráulicos, como a varanda dos fundos em 

extensão.   

Vãos: na parte mais antiga os vãos têm vergas retas, que são as travessas de união dos 

esteios que formam os marcos.  As folhas são geralmente únicas e cheias em escuro, em 

calha.  As portas também.  Na parte correspondente à segunda etapa construtiva, as janelas 

são muito mais detalhadas, obedecendo aos modelos utilizados na capela, divergindo da 

simplicidade da construção anterior.  Eles têm almofadas bastante salientes, vergas 

alteadas e molduras perfiladas.  As vedações internas são mais simplificadas que as 

externas, mas ainda almofadadas e têm sobrevergas trabalhadas, ligeiramente.  Há que se 

notar a altura avantajada dos vãos. 

 

Figura 589 VISTA INTERNA DA VARANDA COM VISÍVEL DIVISÃO ENTRE A CONSTRUÇÃO 

NOVA E A ANTIGA PELO DESNÍVEL DA ESCADA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

Nos apartamentos particulares do Senhor George Chalmers, as janelas são de duas folhas 

de vidro, com sistema de controle de abertura em ferro semicircular, disposto no peitoril.  

As portas têm modelos variados levando a supor o aproveitamento de alguns elementos 
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originalmente de outros locais da casa.  No escritório, a parede que se volta para o 

nascente recebeu um conjunto de quatro janelões, movidos no sistema de guilhotina com 

contrapeso de barras de ferro.  

 

 
Figura 590 -  FACHADA PRINCIPAL MOSTRANDO AS VERGAS ALTEADAS E SOBREVERGAS 

PERFILADAS DAS PORTAS E JANELAS  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 591 -- DETALHE DO SINO DA FACHADA PRINCIPAL DA SEDE 
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Figuras 592 e 593 - DETALHE DA PORTA PRINCIPAL EM 1984 (IPAC) E 2002, 

RESPECTIVAMENTE  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
 

Figura 594 - VISTA DAS JANELAS DE DUAS FOLHAS COM VEDAÇÃO EM VIDRO E SISTEMA 

DE CONTROLE DE ABERTURA EM FERRO 

 (Fonte: IEPHA/MG. 1990) 
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Banheiros: o tratamento de cada um dos banheiros varia segundo seu uso e localização.  

Porém, todas as peças de vasos lavabos e banheiras foram importadas da Inglaterra.  Os 

bidês são todos nacionais e mais recentes, levando a crer que não existiam na época da 

construção dos banheiros, ou que as peças originais tenham se quebrado. 

4 - Situação atual/estado de conservação: apesar das muitas alterações e intervenções 

sofridas pela casa-sede ao longo dos séculos, seu estado geral de conservação  é muito 

bom.  Há trechos de reboco chocho, principalmente na parte interna.  As instalações 

hidráulicas, apesar da antiguidade, estão em perfeito funcionamento.  A rede elétrica foi 

reformada em 1985/86, quando se restauraram as coberturas de quase todas as edificações 

do conjunto.  No entanto, alguns dos prédios do conjunto não gozam de tão boa “saúde”, 

como é o caso da serraria e oficina e a usina, cujas paredes de pau a pique e alguns pisos 

encontram-se em estado de arruinamento.   

 

5 - Anexos: 

As benfeitorias são diversas casas antigas feitas para regime de trabalho.  Eram 

residências modestas, espaçosas e sólidas, mas sem inspiração das regras de arquitetura, 

e destinados aos empregados, além de depósitos, armazéns, paióis, rancho de tropas, 

carpintarias, engenho de serra.  

 “Casinha’’: uma das casas de agregados é conhecida como “casinha”, uma hospedaria 

para viajantes. As análises diretas e documentais indicam que esta edificação é uma das 

mais antigas do conjunto. É um prédio retangular, disposto no mesmo alinhamento da 

casa-sede, composto por uma parte de serviços (garagem, galpão de máquinas pesadas, 

antigos estábulos) e outra parte residencial. Parece ter sido ligada à sede por um passadiço 

com mirante. Devido ao declive do terreno, o piso se escalona em patamares sequenciais, 

com níveis diferenciados e grande quantidade de pequenas escadarias internas. Tem um 

corredor central que, depois de dois escalonamentos, desemboca no penúltimo cômodo 

da extremidade direita. Hoje, está dividida em duas residências, embora o esquema de 

planta não permita uma divisão adequada, em função de o corredor central percorrê-la em 

quase metade de sua extensão. É construção modesta em sua fatura, mas espaçosa e 

sólida, apoiada em madeira e pedra, passando o bicame de água do Córrego Jaguara por 

baixo de sua estrutura. A cobertura muito ampla se estende até o que, um dia, foram os 

estábulos. Os cômodos dispõem-se ao longo do corredor estreito de um lado e outro.   
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É possível ver no piso de tabuado largo da extremidade direita, as marcas de divisões por 

meio de tabiques, o que confirma seu uso de hospedaria para viajantes.  Existe um 

pequeno alpendre que dá à edificação um gracioso aspecto.  Uma varanda em nível bem 

inferior foi fechada para receber área de cozinha.  Ela é acessada por escada de madeira 

com patamar intermediário.  Parece que a fachada frontal da "casinha" voltava-se para o 

rio, pois existe uma escadaria de acesso ao prédio na fachada hoje considerada posterior. 

 

 
Figura 595 - “CASA DE POUSO”, GALPÃO E ESTÁBULO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 596 - VISTA DO ACESSO FRONTAL À “CASA DE POUSO” OU “CASINHA”  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 597 - ACESSO AO ESTÁBULO. É POSSÍVEL NOTAR O ALINHAMENTO ENTRE SEDE E 

“CASINHA” 

 

 
Figura 598 - PASSAGEM QUE DÁ ACESSO À FACHADA POSTERIOR DA “CASINHA”, GALPÃO 

DE MÁQUINAS PESADAS E ESTÁBULO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 599 - VISTA ATUAL DA PASSAGEM QUE DÁ ACESSO À FACHADA POSTERIOR DA 

“CASINHA”, GALPÃO DE MÁQUINAS PESADAS E ESTÁBULO 
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Figura 600 - VISTA ATUAL DA FACHADA FRONTAL DA “CASINHA” E O BICAME DO 

CÓRREGO JAGUARA QUE PASSA EMBAIXO DE SUA ESTRUTURA  

 

 
Figura 601 - VISTA ANTIGA DO ACESSO AO ANTIGO POUSO NA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 602 - FACHADA LATERAL DIREITA E PARTE DA FACHADA FRONTAL DA 

“CASINHA”.  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 603 - VISTA ATUAL DA FACHADA LATERAL DIREITA E PARTE DA FACHADA 

FRONTAL DA “CASINHA”. AO FUNDO, A CASA-SEDE 

 

 
Figura 604 - VISTA POSTERIOR DA PASSAGEM QUE PODE TER LIGADO A SEDE À 

“CASINHA” PELO PASSADIÇO COM MIRANTE 

 

 
Figura 605 - FACHADA POSTERIOR DA CASINHA ATUALMENTE: VISTA DA GARAGEM, 

GALPÃO DE MÁQUINAS PESADAS E ESTÁBULO 
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Figura 606 - FACHADA POSTERIOR DA CASINHA ATUALMENTE: VISTA DA GARAGEM, 

GALPÃO DE MÁQUINAS PESADAS E ESTÁBULO. AO FUNDO, NOTA-SE O ACESSO À “CASA 

DE POUSO” 

 

 

“Casa da Junta Fiscal”: ligeiramente afastada e à frente da sede, encontra-se a chamada 

“Casa da Junta Fiscal”, edificação possivelmente construída ou melhorada para receber a 

Junta Fiscal, à época da destituição do vínculo.  De tratamento simplificado, a edificação 

segue o mesmo sistema construtivo em estrutura autônoma e pau a pique das demais do 

local, com coberturas isoladas em telhas curvas.  Fotografia antiga mostra um volume 

elevado posteriormente a ela, parecendo tratar-se de edificação de apoio aos serviços.  

Esta parte tinha piso em lajes de pedra, enquanto a parte frontal tinha mesanelos de 

cerâmica e parte em terra batida.  Recentemente, o proprietário reformou-a para receber 

uma pousada. A gaiola estrutural de madeira foi mantida e suas madeiras recuperadas.  

Substituíram-se suas vedações por tijolos cerâmicos, o que deixou as superfícies mais 

lisas, tirando-lhe seu aspecto de edificação antiga.  A parte da recepção e restaurante ficou 

sem forro, mostrando o amplo telhado de peças com dimensões avantajadas.  A 

intervenção, embora lhe alterando a materialidade, não modificou a imagem de forma 

radical, podendo-se classificá-la como obra de modernização.  Sua decoração simples, 

mas adequada, e acabamentos rústicos deram-lhe uma ambiência aconchegante.   

Na sua lateral direita, voltada para as ruínas da igreja, foi construída uma piscina, mas 

que, por ser subterrânea, não prejudica o aspecto memorial do conjunto. 
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Figura 607 - FACHADA FRONTAL DA CASA DA JUNTA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 608 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA ANTES DAS OBRAS DE 

MODERNIZAÇÃO E PARTE DO ESTÁBULO  

 (Fonte: IEPHA) 

 

 
Figura 609 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA REFORMADA PARA POUSADA  
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Figura 610 - FACHADA FRONTAL DA CASA DA JUNTA REFORMADA PARA POUSADA  

 

 

Capela de Nossa Senhora da Conceição da Jaguara: a edificação da capela constitui um 

dos mais extraordinários exemplares da arquitetura religiosa mineira localizada em área 

rural.  Foi construída por volta de 1786, numa iniciativa do Coronel Antônio de Abreu 

Guimarães, tendo tido participação do mestre Aleijadinho.   

Abandonada há quase um século, encontra-se atualmente em ruínas, correndo sério risco 

de desaparecer.  Em meados do século XX, o proprietário George Chalmers doou seu rico 

acervo de talha e imagens.  O retábulo-mor, atribuído a Antônio Francisco Lisboa, foi 

transferido para a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima. Das inúmeras peças 

de imaginária restam poucas, que se encontram em algumas edificações religiosas 

próximas a Matozinhos.  Da antiga edificação resta o arcabouço das torres junto com o 

frontispício e de parte das paredes da nave, inclusive o arco-cruzeiro e parede externa de 

um dos corredores da capela-mor, esta totalmente desaparecida.   
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Figuras 611 e 612 - FACHADA FRONTAL DA IGREJA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
 

 
Figura 613 - VISTA INTERNA DA FACHADA PRINCIPAL DA IGREJA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 614 - FACHADA LATERAL DIREITA DA NAVE 

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 615 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA NAVE  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 616 - FACHADA LATERAL ESQUERDA, ATUALMENTE RUÍDA 

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 617 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA NAVE  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 618 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA SACRISTIA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 619 - VISTA POSTERIOR DA CAPELA MOSTRANDO SEU ESTADO DE 

ARRUINAMENTO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 620 - VISTA POSTERIOR DO ARCO CRUZEIRO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 621 - DETALHE DO ARCO CRUZEIRO AMEAÇADO POR GAMELEIRA EM SUA PARTE 

SUPERIOR 

 (Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 622 - VISTA DA CAPELA A PARTIR DA PARTE POSTERIOR DO ARCO CRUZEIRO  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 623 - DETALHE INTERNO DE UMA DAS TORRES DA FACHADA FRONTAL  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 624 - FACHADA PRINCIPAL E LATERAL ESQUERDA EM PROCESSO DE 

ARRUINAMENTO 

 

  
Figura 625 - FACHADA LATERAL ESQUERDA APÓS ARRUINAMENTO  
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Figura 626 - ESCORAMENTO DA CAPELA PARA CONTENÇÃO DO PROCESSO DE 

ARRUINAMENTO 

 

 
Figura 627 - ESCORAMENTO DE UMA DAS TORRES DA CAPELA – VISTA INTERNA 

 

 

O sistema construtivo adotado foi o de alvenaria de pedras mistas com lajotas cerâmicas 

e partes revestidas por pequenas lajes de pedras ou cerâmicas cravadas nos muros. O 

frontispício compõe-se de painel retangular vertical, ladeado por pilastras das torres 

encimado por frontão reto emoldurado.  Apresenta três janelas no coro guarnecidas por 
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guarda-corpos de madeira torneada, uma porta central avantajada, óculo da empena, 

sineiras e seteiras nas torres. Na empena da nave podem ainda ser observadas as marcas 

da linha abobadada do forro da nave.    

Segundo a colocação das paredes remanescentes da construção, percebe-se planta 

composta de nave, capela-mor ladeada por corredores ressaltados lateralmente e torres 

salientes em relação ao corpo da nave.  Por meio de alguns detalhes até pouco tempo 

ainda existentes, como a porta do púlpito, guarda-corpo da janela do coro, moldura 

perfilada do vão da capela batismal e as molduras perfiladas do frontão, nota-se o apuro 

do tratamento interior e dos acabamentos da igreja. Foram conservados o relógio de sol e 

o sino na frente da casa, além da escada de acesso ao coro.  

Segundo Menezes, o Aleijadinho viveu algum tempo na Fazenda Jaguara, sendo este fato 

um indício de que ele seja o autor dos altares da fazenda. Parecer procedido pelos técnicos 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional atribuem as obras de talha do templo a 

Antônio Francisco Lisboa. (IEPHA/MG. 1986).  A capela possui duas torres dominantes 

e três no coro, que apesar de não ter predominado na arquitetura mineira tradicional, 

apresentou-se em diversos exemplares bem-apurados, todos construídos no século XVIII 

que, com exceção de alguns pormenores, à semelhança dos partidos, sugerem a 

possibilidade de adaptação de um mesmo risco.  

 

 
Figura 628 - DETALHE DE RETÁBULO LATERAL AO ALTAR MOR DA IGREJA, ATUALMENTE 

LOCALIZADO NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR, EM NOVA LIMA  

 (Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 629 - DETALHE DO RETÁBULO LATERAL DIREITO DA IGREJA , ATUALMENTE 

LOCALIZADO NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR, EM NOVA LIMA.  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 630 - DETALHE DA TARJA DO ARCO CRUZEIRO, ATUALMENTE NA MATRIZ DE 

NOSSA SENHORA DO PILAR, EM NOVA LIMA.  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 

 
Figura 631 - DETALHE DA PARTE SUPERIOR DO RETÁBULO MOR DA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO DA JAGUARA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Serraria, usina geradora e fábrica de gelos: dois imensos galpões locados geminadamente 

abrigam serviços diversos.  O primeiro, de larga testada abriga cômodo de oficina, de 

consertos gerais, carpintaria e serralheria, fabrico de rações e despejo.  O segundo, 

ligeiramente afastado em relação ao primeiro, abriga uma usina de geração de energia, 

com câmara frigorífica.  Ambos os prédios se escalonam em patamares de níveis bem 

diferenciados, proporcionando coberturas espraiadas pela encosta. O primeiro tem três 

patamares, arrimados por muretas de concreto.  O segundo tem também três patamares, 

um primeiro arrimado com estrutura de esteios verticais de madeira cravados diretamente 

no solo.  Os dois outros são arrimados com muros de pedra e solo natural, sendo o último 

o vão onde roda o enorme eixo gerador de energia.   

Existe uma câmara frigorífica e um maquinário diversificado, em sua maior parte 

importado, mostrando a espetacular engenharia do Senhor George Chalmers. 

 
Figura 632 - FACHADA POSTERIOR DA “CASINHA” PODENDO SER VISTA PARTE DA 

SERRARIA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986)  

 

 
Figura 633 - VISTA DA FACHADA FRONTAL DA USINA GERADORA QUE SE SITUA 

LATERALMENTE A SERRARIA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 634 - VISTA LATERAL DA USINA GERADORA ATUALMENTE 

 

Figura 635 - VISTA ATUAL DA FACHADA FRONTAL DA USINA E SERRARIA 

 

Figura 636 - VISTA ATUAL DOS FUNDOS DA SERRARIA 
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Engenho de serra: em uma coberta de construção bem mais recente, mas de fatura 

esmerada, utilizando-se de estrutura em balanço com mãos-francesas, fica o engenho de 

serra, movido até hoje pela roda d'água de ferro, situada num nível inferior e tocada pela 

água do bicame do Córrego Jaguara.  Os equipamentos são atuais, embora adaptados ao 

funcionamento mecânico. 

 
Figura 637 - COBERTA QUE ABRIGA O ENGENHO DE SERRA 

 

 

 
Figura 638 - BICAME QUE CONDUZ ÁGUA DO CÓRREGO JAGUARA ATÉ A RODA D´ÁGUA 

DO ENGENHO 
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Figura 639 - VISTA DA RODA D´ÁGUA QUE MOVIMENTA O ENGENHO DE SERRA 

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 

 
Figura 640 - RODA D´ÁGUA QUE MOVIMENTA O ENGENHO DE SERRA EM 

FUNCIONAMENTO 
 

Moinho: num nível abaixo dos prédios anteriores fica a imensa edificação do moinho.  

Trata-se de um prédio com dimensões de residência, abrigando dois equipamentos de 

moenda.  Estes são nutridos por uma variação ortogonal do bicame principal, que tem um 

interessante sistema de comportas de madeira.   

Chiqueiro: uma pequena construção composta de parte cercada e parte coberta arruinada 

fica atrás do imenso prédio de serraria, oficina e serralheria.  É construído em placas de 

concreto e está desativado.  Perto dele ficam dois aríetes hidráulicos, cujas águas suprem 

as casas, exceto a "Casa da Junta", que tem poço artesiano próprio.  
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Currais cobertos e descobertos: são construções contemporâneas, que obedecem às 

formas tradicionais de construção com cercas de madeira ou de arame de aço, com 

montantes de madeira.  A coberta tem balança mecânica para pesar o gado.  Os currais 

têm várias divisões para o gado vacum, sendo atualmente utilizada também por ovelhas.  

Parte do piso externo e interno é lajeado ou com seixos rolados. 

 
Figura 641 - VISTA DOS CURRAIS COBERTO E DESCOBERTO 

 

Pocilga: foi construída uma pequena pocilga lateralmente aos currais, na beira dos tanques 

artificiais de piscicultura.  Esta visava nutrir os tanques de nutrientes orgânicos.  Foi 

desativada, mas os tanques permaneceram, hoje praticamente transformados em lagos de 

pescaria, que receberam tratamento paisagístico com espécies nativas. 

 

Figura 642 - VISTA DA POCILGA, LAGO ARTIFICIAL E CASA DE AGREGADO 
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Galinheiros: são em número de dois, também de construção recente, de madeira e 

elevados do solo,  vedados por fina tela de arame e cobertos por duas águas de telhas 

cerâmicas. 

Porto: descendo-se a encosta em direção ao Rio das Velhas, encontra-se uma trilha muito 

bem-marcada, ladeada por variantes menos marcadas.  No sopé da parte alta do leito do 

rio, em meio a grande quantidade de bambus, há restos de três degraus de pedra e vestígios 

de lajes espalhadas.  Neste mesmo nível existe ainda um mastro de madeira fincado na 

terra, hoje seca. 

Diversas edificações foram demolidas na época do inglês: casas de empregados, 

depósitos, senzalas, armazéns, paióis, engenho, capela primitiva, rancho de tropas.  Nas 

imediações ainda se notam outras edificações de apoio, possivelmente residências de 

agregados.  Há ainda construções mais afastadas do conjunto, tanto para o 

desenvolvimento da lida com os animais, como residências de funcionários.  Algumas 

são antigas, outras novas, mas todas de grande simplicidade construtiva, às vezes em pau 

a pique, e as recentes em alvenaria de tijolos.  Há notícias da existência de uma 

fortificação nas imediações desse conjunto, havendo mapas antigos, mas nunca foram 

encontrados vestígios reais.  

 
Figura 643 - VISTA DO PAIOL DA FAZENDA - EXPERIÊNCIA QUE UTILIZOU A MADEIRA DO 

PISO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA JAGUARA  

(Fonte: IEPHA/MG. 1986) 
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Figura 644 - CASA DE AGREGADO RECÉM-CONSTRUÍDA 

 

6 - Riscos eminentes: há risco de progressão do processo de ruína não só da capela, mas 

também das edificações de serviço que hoje não têm tão intenso uso, ou estão desativadas, 

como a usina, a serraria e a oficina.  Há também o risco de descaracterização dessas 

mesmas edificações, caso venham a ser desconsiderados seu aspecto documental, 

memorial e sua autenticidade, ainda hoje intacta, numa possível restauração e adaptação 

para usos turísticos.  Esses são valores primordiais que devem ser considerados em 

futuros projetos, sob pena de as intervenções desvalorizarem o alto potencial documental 

do conjunto, privilegiando o potencial turístico, também alto e inquestionável, que deve 

ser explorado e posto a prover a sustentabilidade do conjunto histórico.  

 

7 - Conclusão: a Fazenda da Jaguara constituiu-se num dos mais extraordinários 

estabelecimentos rurais mineiros. É datada documentalmente desde meados do século 

XVII, e, em 1787, foi sede do Vínculo da Jaguara, já no terceiro ou quarto proprietário 

das terras, o guarda-mor e coronel Antônio de Abreu Guimarães.  A sede, apesar de ser 

edificação que se apresenta com somente um pavimento, é especialmente importante, 

porque guarda sua trajetória construtiva com relativa possibilidade de leitura. Pelas 

dimensões do conjunto, a quantidade de prédios que já teve e hoje não tem mais, pode-se 

depreender que este foi um especial estabelecimento rural, devendo ser enquadrado na 

categoria de empório rural de prestação de serviços aos viajantes que faziam seus 

percursos em pequenos barcos ou canoas, como descreve Burton em sua viagem de Canoa 

de Sabará ao Oceano Atlântico. 
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Até a apropriação pelo elemento estrangeiro, que adaptou o prédio da casa às suas 

necessidades e costumes, sem que ocorressem alterações extravagantes, valoriza o 

edifício e amplia sua história, assim como hoje o fazem os atuais proprietários. 

Avaliando-se o material sobre o conjunto, verifica-se que há informações em demasia 

sobre a igreja e a história do conjunto, mas há poucas, a respeito dos demais prédios.  A 

casa-sede ainda permite estudos com o pouco que se tem, mas em relação aos demais 

edifícios de serviços, como a “casinha”, possivelmente mais antiga que a segunda fase de 

construção da casa-sede, o engenho, a carpintaria, o porto, sequer foram contemplados 

com fotografias.  Nesta fazenda, cada um dos edifícios de serviço assume um valor 

próprio, principalmente devido a seus tamanhos avantajados e sobreposições de funções, 

uma vez que o conjunto apresentava uma grande diversificação de atividades.  No 

complexo da Jaguara, muito se perdeu e muito  se ganhou, mas é possível ainda 

distinguirem-se as primeiras opções construtivas dos primeiros proprietários.  É 

imprescindível a conservação do que ainda resta da antiga igreja, assim como a 

valorização do sítio como referência histórica.   

 

Figura 645 - IEPHA/MG: Arquivo Monografia de municípios: Matozinhos.  

(Foto reproduzida do Jornal Estado de Minas) 

 

8 - Referências bibliográficas:  
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REVISTA DO APM. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE TERRAS –  

MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  TP1- 119 – 1855 –1856. 

FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

BURTON, Richard. Viagem de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico.  Belo Horizonte, 

Itatiaia; São Paulo, EDUSP, 1978. (Coleção Reconquista do Brasil, v. 33) 

SENNA, Nelson de.  Annuário de Minas Geraes. Bello Horizonte: Imprensa Official, 

1909. Vol 3 - Fil. 001 - GAV. F - 1. 

MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. Anotações em torno da Propriedade Territorial na 

Comarca do Rio das Velhas. Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica (SBPH) Anais 

da XIV Reunião . Salvador, 1994. 

MENEZES, Ivo Porto. Fazendas Mineiras. Revista Barroco. Vol 19.  

 

9 - Referências documentais:  

IEPHA/MG.  Processo de tombamento. 1986. 

APM. PP 1/6. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente: Lagoa Santa, cx. 02 . doc. 

41 e Santa Luzia, Jagoara de Cima, cx. 02, doc. 44. 1836.   

 

APM. Terras Públicas - série: registro de terras - Matozinhos, Senhor do Bom Jesus do 

Sabará, TP 1- 119 - 1855 e 1856. Filme 010 RP - Códice N.  199.  

 

 ANEXO - FAZENDA JAGUARA 

FONTES DOCUMENTAIS: 

 Registro de terras do Vínculo da Jaguara 

“O vinculo do jagoara 367” 

“Aos vinte hum de abril de mil oito centos e cincoenta e seis me foi apresentada a 

declaração seguinte = O vinculo do Jagoara nesta Freguesia de Matthosinhos consta de 

quatro fazendas de agricultura, campos, e mineração, todas englobadas, dividem ano 

Nascente com terras de Macaúbas, Joaquim Lourenço, capitão Bernardino Martins, ao 

Sul com os herdeiros de Silverio Marques e José de Sousa Vianna, ao Poente com José 
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Inocêncio Pereira, e Maria Pires, ao Norte com os herdeiros de Manoel Pereira de Freitas. 

Herdeiros de José Caetano Lopes, e Manoel Francisco de Abreu. Joaquim Ignácio de 

Castilho. Procurador Geral do Vinculo do Jagoara. E nada mais se continha e o affirmo 

(...) 

O Vig rº Valerianno de Almª Lima.”            Pag. 58v. 

 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

SESMARIAS - FAZENDA JAGUARA 

1 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 90,  

1 de janeiro de 1747. pag. 22v. 

Sesmaria concedida a Francisco da Cunha Macedo na Jaguara, Campos dos Corais. 

2 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 129,  

7 de julho de 1760. pag. 8. 

Sesmaria concedida a Francisco da Cunha Macedo na Paragem da Jaguara. 

3 – SESMARIAS : ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 140,  

15 de Dezembro de 1764. pag. 77v. 

Fazenda Jaguara e Piçarrão – Sesmaria concedida a Caetano Gonçalves Mascarenhas. 

REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Bello Horizonte, Imprensa Offcial de 

Minas Geraes, 1910, Anno XIV. Pags. 44, 45. 

1 - SESMARIA FAZENDA JAGUARA: 

"Gomes Freyre de Andrade & a 

Faço saber que esta minha carta de cesmaria verem, que tenho respeito a me representar 

por sua petição Francisco da Cunha de Macedo morador na Jagará digo no Jagoará 

campos dos cocais e como naquelas paragenz sl achavão terras devolutas e o supplicante 

carecia por cesmaria o que nos ditos cocais se costumava conceder que lhera tres leogaz 

de comprido e as quadras p.ª os gados que o suplicante vinha e queria na dita terra fabricar 

principiando a sua medição nas cabeceyras do corgo Danta fazendo pião donde o d.º corgo 
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dezagoava que nacia entre douz morros correndo p.ª todos os lados me pedia lhe fizece 

m. eo de mandar passar a dita carta de cesmaria como se queria não havendo prejuiso 

tudo na forma das ordenz de Mag.ª ao que atendendo, e a informação que devio os eff. Es 

da Camara da V.ª Real de Sabará (aqui ouvi) de se lhe não offerecer dúvida na conceção 

desta cesmaria por não encontrarem inconvenientes que a prohibice (pela faculdade de 

qr. S. Mag. De me permite na Reaes Ordens e ultimamente na de treze de abril de mil e 

sete centos e trinta e outo p.ª conceder cesmarias das terras desta Capitania aos moradores 

dellas q. ' mas pedirem (Hey por bem fazer m. ce como por esta faço) de conceder em 

nome de S. Mag. De ao  

Dito Francisco da Cunha de Macedo, ter legoas de terras de cumprido e hua de largo ou 

tres de largo e hua de cumprido ou leoa e meya em quadra na referida paragem por seo 

então dentro das confroncaçoenz asima mencionadas fazendo pião aonde pertencer por 

ser tudo na forma das ordens do dito Snr. Com declaração porem que será obrigado dentro 

de hum anno que contará da data desta a demarcalas judicialmen. Te s endo p.ª esse efeito 

notificado os vezinhos com quem partirem p.ª delegarem o que for a bem de sua justiça e 

o será tambem a povoar e cultivar as ditas terras ou parte dellas dentro em dous annos as 

quaes não comprehenderão ambas as margens de algum rio navegavel prq.' Neste cazo 

ficará livre de hua dellas o espaço de meya legoa para o uso publico, rezervando os citios 

dos vezinhs com q. m partirem as refferidas e suas vertentes sem que elles com este 

pretexto se queirão apropriar de demaziado em prejuizo desta m. ce que faço ao suplicante 

e qual não empedirá a repartição dos descobrimentos de terras mineraes que no tal citio 

haja ou possa haver nem os caminhos e serventias publicas que nelle houver ou possa 

haver e pello tempo adiante pareça conveniente; abarir para mayor comodidade do bem 

comum. E possuirá as ditas terras com acondição de nelles não sucederem relligioens por 

titulo algum e acontecendo possuilas será com o encargo de pagarem dellas dizimos como 

quaes quer seculares. E será outro sy obrigado a mandar requerer DE s. Mag. De p. lo so 

cons.º Ultramarino confirmação desta carta de Cesmaria dentro em quatro annos que 

correrão da data desta a qual lhe concedo salvo o direito regio e prejuizo de terceiro e 

faltando ao refferido não terá vigor e se julgarão por devolutas as ditas terras dandoce a 

quem as denunciar tudo na forma das ordens do dito Snr. Pello que mando ao Men.º a que 

tocar dê posse ao suplicante das defferidas terras feita  primeira a demarcação e 

notificação como asima ordeno de que se fará termo no 1º a que pertencer e acento nas 

costas desta p.ª a todo o tempo constar o refferido na faorma do regimento. E por firmeza 
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de tudo lhe mandy passar esta carta de cesmaria por duas vias por mim assignada e sellada 

com o sello de minhas armas que se cumprirá inteiram. Te como nella se contem 

registandoce nos L. os da Secretaria das Minas G. es e onde mais tocar. Dada em a cid. S 

de Sam Sebastião do R.º de Janeir.º a outo de Jane.º. Anno do nascimento de Nosso Sr 

Jezus Chisto de mil e sete centos e quarenta e sete annos O Secrº do Gov.º Antônio de 

Souza Machado a fes escrever. Gomes Freyre de Andrada." 

SESMARIA 

“A Francisco da Cunha de Macedo 

José Antônio Fr. E de Andrada, Governador interino das Capitanias das Minas Geraes e 

Rio de Janeiro etc. – Faço saber aos q’. esta minha carta de cesmaria virem que tendo 

respeito a me representar por sua p.m Francisco da Cunha de Macedo q’. elle era S. r 

possuidor da fazenda da Jaguara Com. Ca do Rio das Velhas abayxo persy e seu 

antecessor o Cap.m mor João Fer.ª dos Santos havia perto de trinta annos; e porque dentro 

d.ª fazenda se achava hum capão de matto pertencente a mesma fazenda em a paragem 

chamada vargem comprida da parte do poente em que estava huma posse lançada de 

muitos annos, me pedio por fim e conclusão de sua petição que para mayor segurança e 

possuhir a sobredita fazenda com legitimo e verdadeiro tt.º lhe mandasse passar carta de 

cesmaria principiando a mediçã o em hum morro q’. estava no meyo do dito capão, e que 

fizesse pião onde mais conveniente fosse na forma das ordens de  Sua Mag. e ao que 

attendendo eu e ao q.’ responderão aos officiaes da Câmara da V.ª R. de Sabará comarca 

do Rio das Velhas e os  D. D. da Comara da V.ª R. de Sabará comarca do Rio das Velhas 

e os D. D. Prove. Or da fazenda real, e proc. Or da Coroa, e fazenda desta cap. Nia. (a 

quem ouvi) de se lhes não offerecer duvida na concecção desta cesmaria por incontrarem 

inconvent e q.’ a prohibisse pela (...) q.’ S. Mag. e me permitte nas suas reas ordens e 

ultimam. E na de 13 de abril de 1738 para conceder cesmaria das terras desta Capitania 

aos moradores della que mas pedirem. 

(...) 

N. S.ªa do Pilar do Ouro Preto a viante e seis de Mayo anno do nascim. To de N. Snr Jesus 

Christo de mil settecentos cincoenta e quatro. O secretario José Cardoso Peleja a fez 

escrever, - José Antonio Fr.e de Andr.ª” 

FONTE: REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Bello Horizonte; Imprensa Official 

do Estado de Minas Geraes. 1898, Anno III, PAG. 923, 924. 
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FONTES BIBLIOGRÁFICAS - FAZENDA JAGUARA 

(...) Pertence ao districto o celebre vínculo do Jaguara. Tão Conhecido. 

Jaguara é nome do tupi e vem de Yaguara, "aquele que devora ou dilacera, o comedor ou 

o devoradaor" 

(Th. Sampaio pag. 135, ap. cit) 

O dr. Joaquim Felicio dos Santos, nas bellas "Memorias do Distr. Diamantino do Tejuco", 

nos descreveo a instituição da grande propriedade do Jaguara, vinculada ao celebre 

morgadio de Grijó, do famoso e opulento contractador de diamantes, Desembargador 

João Fernandes da Silvam, "nababo do Tejuco". Pag. 986. 

SENNA, Nelson de.  Annuário de Minas Geraes. Bello Horizonte: Imprensa Official, 

1909. Vol 3 - Fil. 001 - GAV. F - 1. 

PRIMÓRDIOS DO VÍNCULO DO JAGUARA 

As oito fazendas que constituíram o vínculo do Jaguara, instituído em 1787, formavam 

um vasto latifúndio, às margens do rio das Velhas, onde se desenvolviam intensas 

atividades agropastoris e comerciai, contavam com um vasto plantel de escravos e 

possuíam muitas léguas de terras minerais. 

Como se formou essa extensa propriedade? Quais foram os primeiros povoadores dessa 

região? Como adquiriram as terras? Foram obtidas por doações, por compra ou por 

herança? 

Buscando rastrear esse domínio encontramos no catálogo de sesmarias a primeira 

referência, datada de 18 de janeiro de 1711 uma carta de doação passada por Antônio de 

Albuquerque Coelho Carvalho de terras vagas e devolutas aonde ele suplicante, João 

Ferreira dos Santos, morador do Caeté, solicita meia légua de terra, obrigando-se a 

cultiva-la no prazo estabelecido pela Ordem e a pagar o dizimo correspondente, datada 

de 12 de outubro de 1638. Esse português que, para justificar seu pedido de sesmaria, 

alegava ter família e escravos, e que só avulsamente fabricou um sítio onde tem sua roça 

de legumes como o fizeram todos os moradores destas Minas, foi certamente muito bem 

sucedido. Há na mapoteca do Itamarati, uma planta da Fortaleza do Sr. (sic) S. Joseph do 

rio das Velhas no sitio do Jaguara feita este ano de 1730. 

Trata-se de uma planta manuscrita, aquarelada, onde estão assinalados 13 itens. Se a 

fortaleza foi instalada, não se sabe. Possivelmente, uma pesquisa arqueológica nesse sítio 



772 

– com indicações claras: ao norte, a estrada para o Sumidouro e, ao sul, o rio das Velhas 

– poderá comprovar a sua existência. Supõe-se que ou o território era muito cobiçado por 

aventureiros, ou havia ataques freqüentes de índios, ou alguma outra ameaça que não 

sabemos explicar.  

Mas os indícios não param por aí. João Ferreira dos Santos, em carta datada de 1733, 

voltou a solicitar mais meia légua de terras. Alegava, então, necessitar delas para plantar 

engenho de cana e farinhas e para a sustentação da fábrica de escravos, junto ao córrego 

chamado das Minhocas. Dos três vizinhos citados na mesma carta, encontramos as 

doações de dois: Cipriano Ferreira e Dionízio Cotrim de Souza. Da sesmaria do primeiro 

só há uma referência à fazenda do sertão do Paracatu, obtida, por arrematação, no juízo 

dos órfãos de Vila Nova da Rainha (Caeté), mas da qual ele, tendo em vista uma maior 

segurança, solicitava carta de sesmaria. Do segundo, existe a carta de doação de 1733, de 

meia légua de terra em quadra. Este era declaradamente, um minerador, que possuía uma 

ilimitada roça junto ao córrego das Areias, onde tirava água para minerar com grupiara, 

barrancos e taboleiros, e do ribeirão Bento Pires. Além disso, contava com uma fabrica 

de cinqüenta negros. Dionízio reivindicava, pois, as terras onde se instalara no ano 

passado para plantar mantimentos. Na oportunidade. Ap delimitara suas terras, menciona 

os nomes de seus vizinhos: João Ferreira dos Santos, Bento Pires e Francisco da Cunha 

(Macedo), sobre quem falaremos mais adiante. 

Deixando de lado esse rico manancial arquivístico as cartas de sesmarias – passemos ao 

exame de outro tipo de documento, que nos é mais familiar: o inventário de João Ferreira 

dos Santos. O processo, iniciado em 1739, encerra-se em 1776. Os dados nele contidos 

são extremamente ricos e esclarecedores. O inventariado faleceu na Bahia, deixando oito 

filhos legítimos – dois naturais, excluídos do testamento, objeto da Comunicação de 

Mariana L. R. Dantas – a viúva e um considerável patrimônio de 50: 204$952, de que 

fazia parte, além de um rebanho , com 128 cabeças, um plantel de 145 escravos, 

distribuídos, de forma desigual, nas suas propriedades. É possível, no entanto, através da 

descrição de seus objetos pessoais, indicar os elementos modestos constitutivos de suas 

residências, reveladores de um modo de vida bastante frugal. Apesar de, no registro de 

algumas de suas propriedades rurais, haver descrições mais detalhadas dos seus bens 

como a da fazenda situada junto ao ribeirão Jaguara, onde se encontrava uma capela que, 

em 1796, deu origem à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O sítio, adquirido em 

1733, como acima mencionado, junto ao ribeirão das Minhocas, é referido apenas como 
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roça. Seu valor 1: 600$000 – é inferior ao das suas ouras posses. A mais bem avaliada 

delas no valor de 4:800$000 – situava-se nas proximidades do arraial de Santa Luzia e 

contava com “casas de hóspedes”. No conjunto, o setor de bens de raiz do patrimônio de 

João Ferreira dos Santos, avaliado em 23: 207$000, isto é, 46% do total, acusa a existência 

de quatorze propriedades – das quais apenas duas eram urbanas – situadas na Comarca 

do Rio das Velhas e mais duas na Comarca do Serro Frio (uma casa de vivenda com lavra 

e um sítio). 

(...) 

Da mesma época, localizamos dois registros de posse de sesmarias de Francisco Cunha 

Macedo, nos quais ele próprio se apresenta como proprietário da fazenda do Jaguara, 

antiga posse do capitão-mor João Ferreira dos Santos havia perto de trinta anos. A sua 

pretensão, nesse documento datado de 1754, era a de estender seus domínios à região de 

Vargem Comprida. 

Até o momento, no entanto, existe um hiato no rastreamento empreendido: ainda não se 

encontrou o processo de transferência desse enorme latifundiário para as mãos do Tenente 

Coronel Antônio Abreu Guimarães, o instituidor do vínculo, em 1787. 

(...) 

Após a dissolução do vínculo, tem-se notícia da permanência da sua sede, já bastante 

descaracterizada pelo penúltimo proprietário, Mr. Chalmers, bem como das ruínas da 

Igreja. Hoje Jaguara, situada num distrito de Matozinhos, a 54 km de Belo Horizonte, 

tombada pelo IEPHA em 1984, pertence a Galeno Andrade. Em entrevista com Leda 

Torres Andrade, sua esposa, tomamos conhecimento de seu incansável trabalho de 

recuperação histórica desse antigo latifúndio. 

(...) pag. 109 a 113. 

FONTE: MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. Anotações em torno da Propriedade 

Territorial na Comarca do Rio das Velhas. Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica  

(SBPH) Anais da XIV Reunião. Salvador, 1994. 
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APÊNDICE P 

 

FAZENDA DAS PORTEIRAS 

 

MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

 

Figura 646 - FAZENDA DAS PORTEIRAS – MATOZINHOS/MG  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330) 

 

 

1 - Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda das Porteiras.   

1.2 Localização: zona rural situada na divisa de Matozinhos com Pedro Leopoldo, ao 

longo da rodovia MG-10.   

1.3 Propriedade/Contatos: Olavo Antunes 
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Figura 647 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

O registro de terras públicas realizado entre 1855 e 1856, apresenta três declarações de 

cortes de terras ou fazendas no lugar denominado Porteiras, na freguesia de Matozinhos.  

Carlota Joaquina de Sales declara possuir “fazenda de agricultura denominada Porteira, 

de cem alqueires de terras, divisando com Dona Isabel, possivelmente a fazenda do Urubu 

e a Caxoeira”.  Estas últimas, principalmente a do Urubu, não dista muito da atual 

Fazenda das Porteiras, quando observadas no mapa de Pedro Leopoldo.  (IGA. 1980).  

Mariano Luis da Silva declara corte de terras de cultura e campos de criar no lugar 

denominado Porteiras, que divide com a Fazenda Estiva, Fazenda da Onça, e com Fidelis 

de Santa Ana e herdeiros.  Também Manoel Rodrigues Almeida diz possuir um corte de 

terras nas Porteiras, que divide ao leste e ao sul com Joaquim Pereira Gularte, ao poente 

com herdeiros de José Luis, e ao norte com José Pires da Silva. (APM. 1855/6).  

Segundo documentação no cartório de Registros de Santa Luzia, o primeiro documento 

existente sobre a fazenda data-a como sendo de 1816, o registro n 2707 de 11 de junho 

de 1919. Algumas benfeitorias têm registro 27007.  Há ainda referências a Porteiras, de 

Pedro Antônio Pereira 3D- pág. 98 n 2730 e 2733.  Sobre Várzea da Fazenda das 

Porteiras, de Heitor Cláudio de Sales nos Livros 36, pág. 65, n 2031 e 3D, pág. 90 n 

2697.  

O atual proprietário, Olavo Antunes, comprou-a de Amin Kilson, que, por sua vez, a 

comprou dos herdeiros de Luiza Vianna de Salles, viúva de Heitor Cláudio de Salles, em 

1985. O empresário é proprietário dos Laticínios Dona Vaca e instalou os galpões 

industriais no topo do terreno, ao longo da MG-10, a 3 km do centro do Município de 

Matozinhos, em posição bastante afastada do antigo núcleo de edificações rurais.  Em 

1816, a região pertencia a Santa Luzia, não se sabendo ao certo a qual sesmaria 

pertenceram essas terras, possivelmente à sesmaria chamada Ribeirão da Mata. Ney 

Cláudio de Sales, filho do penúltimo proprietário, Heitor Cláudio de Salles, conhecido 

como Soney, teria comprado terrenos diversos conformando a área da fazenda.  A área 

onde se instala o conjunto edificado com a casa-sede teria sido adquirida de parentes, Juca 

das Porteiras e Acácio Vianna, no início do século XX. Segundo filhas de Soney, essa 

parte chamava-se Mandchúria, mas a mãe, Luíza Vianna de Salles, reclamava da 

quantidade de porteiras que se tinha que ultrapassar para chegar à sede, o que lhe mudou 

a nominação. É possível crer, em função dos três registros de terras encontrados, que a 
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atual Fazenda das Porteiras seja oriunda da somatória desses vários cortes de terras na 

localidade denominada Porteiras, conforme acena o informante Ney Cláudio de Sales. 

Ao comprá-la, Heitor Cláudio a reformou- trocando pisos de madeira por tabuado estreito 

e tetos por forros em frisos. Adaptou o quarto mais próximo da cozinha, transformando-

o em banheiro, instalando aquecimento com serpentinas do fogão à lenha. A luz elétrica 

só chegou em 1960. Tinha usina de luz gerada na pequena cachoeira local. Soney plantava 

milho, arroz, hortaliças e criava gado leiteiro, o qual enviava à cooperativa de Pedro 

Leopoldo. 

Eventualmente extraía areia no Ribeirão da Mata. Ao falecer em 1955, assumiu a fazenda 

o filho mais velho, Ney, que não teve o mesmo espírito empreendedor do pai, nem sua 

sorte, e as atividades de produção rural, assim como as edificações, degradaram-se. Após 

a morte da viúva de Soney, Dona Luíza Vianna de Salles, em 1978, os herdeiros optaram 

por vender a propriedade.  

Ao comprar a fazenda, o atual proprietário empreendeu uma reforma rápida e adaptou-a 

para moradia do caseiro, que assumiu a casa por algum tempo, abandonando-a em função 

de suas grandes dimensões, reformando o paiol, antiga senzala para sua moradia. Desde 

então, a casa-sede está abandonada e instalou-se um progressivo processo de degradação.  

O proprietário não tem planos para ela e aguarda apoio institucional para reformá-la ou 

utilizar suas dependências e benfeitorias, inclusive a de serviços. A maior parte do leite 

utilizado no laticínio advém de outra propriedade situada no Município de Pedro 

Leopoldo, a Fazenda dos Pintos.  A mata foi arrendada para desmatamento e a horta, mas 

sem cuidados, perdeu-se totalmente.  

 
Figura 648 - LATICÍNIOS DONA VACA ÀS MARGENS DA MG 424, ÁREA DA FAZENDA DAS 

PORTEIRAS 



778 

 

3 - Descrição geral do conjunto:  

 

3.1 Situação/entorno: o terreno tem cerca de 250 hectares, conformando-se, 

aproximadamente, como um trapézio, com a base maior definida pela linha férrea, que 

corre ao longo do Ribeirão da Mata, e a base menor pela MG 10.  A partir da cumeada na 

MG 10, o terreno declina-se até o nível do Córrego da Mata e a linha férrea. O acesso se 

faz por via de terra perpendicular à MG 424, há cinco quilômetros de Pedro Leopoldo, 

que declina até chegar ao conjunto de edificações antigas.  Essa via passa pelo curral 

maior, corta o Ribeirão da Mata, segue ladeando a linha férrea até Pedro Leopoldo. É 

cortada pelo Rego da Januária, que vem da fazenda vizinha da Floresta e nutria a horta, a 

ceva, o antigo moinho (hoje desaparecido) e a casa-sede.  

Atualmente distinguem-se dois conjuntos de edificações diferenciados: o antigo, que gira 

em torno da casa-sede, mas atualmente sem relações com ela. A ele pertencem a casa do 

caseiro, os currais, duas cobertas de serviços, um pequeno açude; o novo, como satélite 

do galpão dos laticínios, se caracteriza pelas novas casas de agregados, galpões de 

máquinas e ferramentas, construídos no topo do platô onde ficava uma mata, mais 

próximo da rodovia.  Este novo núcleo não tem casa-sede, somente as casas de 

funcionários do Laticínio.  

 

 
 

Figura 649 - CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES NOVAS DA FAZENDA, CONSTRUÍDO EM 

TERRENOS MAIS ALTOS E PRÓXIMOS DA RODOVIA MG 424 
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Figura 650 - VISTA DOS TERRENOS AOS FUNDOS DA FAZENDA DAS PORTEIRAS: ÁREA 

URBANA DE PEDRO LEOPOLDO E ÁREA OCUPADA PELA FÁBRICA DE CIMENTOS 

CIMINAS 

 

O terreno da fazenda foi praticamente todo desmatado, sendo possível visualizar todas as 

edificações, exceto o conjunto antigo, situado em encosta escondida. Neste, as edificações 

se implantam ao redor de um grande pátio quadrado. A periferia da fazenda está rodeada 

por sítios e chácaras e uma das divisas limita-se com a malha urbana da cidade de 

Matozinhos, loteamento Presidente, recentemente desmembrado da fazenda vizinha de 

nome Floresta. Os mais próximos núcleos produtivos rurais são a Fazenda da Floresta, 

Leite ao Pé da Vaca, Balneário do Quiqui. 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: a casa-sede foi construída em uma encosta amena, dominando as demais 

edificações. Essa posição configura dois níveis de platôs de serviços.  A frente da casa 

existe um grande pátio.  

Do lado esquerdo fica um muro de pedras, que arrima o patamar superior. Do outro lado 

fica a antiga senzala, atualmente utilizada como casa do caseiro. Sofreu reformas que a 

tornaram irreconhecíveis como senzala.  

A última face do pátio quadrado está atualmente aberta, tendo ainda vestígios da grade de 

madeira que o vedava. Resta uma porteira rústica no lugar de uma de mesmo modelo do 

gradil.  
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Os currais ficam na lateral direita e aos fundos, recuados em relação à casa-sede.  

À frente do pátio e na sua lateral direita fica um imenso pomar, hoje descuidado, tendo 

sido perfurados três poços artesianos que nutrem a indústria de laticínios. Nele restam 

ainda alguns vestígios de antigas benfeitorias como galinheiro e cisterna.   

O antigo volume da caixa d’água, antes no platô superior, foi destruído.   

As casas de agregados antigas degradaram-se.  

 
 

Figura 651 - LEVANTAMENTO DO CONJUNTO, REALIZADO POR ALUNOS DO CURSO DE 

ARQUITETURA DAS FACULDADES METODISTAS IZABELA HENDRIX, EM 1989  

(Fonte: FAMIH)  
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Figura 652 - DESENHO DE IMPLANTAÇÃO ATUAL, SEM ESCALA, REALIZADO A PARTIR DE 

LEVANTAMENTO FEITO PELAS FACULDADES METODISTAS IZABELA HENDRIX – FAMIH, 

EM 1989, COM ATUALIZAÇÃO 

 

Vários galpões de serviços foram construídos distantes da casa, no novo núcleo que se 

formou mais próximo da estrada de rodagem, onde ficam as novas casas de agregados. 
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Um grande volume de garagem e depósito, coberto por telhas metálicas foi construído em 

pleno pátio, à frente da casa-sede, comprometendo parcialmente sua visualização.   

4.2 Partido/volumetria: o partido da sede é em ‘’L’’, com um bloco principal retangular 

e um puxado aos fundos que abriga cozinha e despensas.  Os muros que dela saem, assim 

como um barracão de serviços, tornam a leitura do partido mais complexa do que é na 

realidade. 

 
Figura 653 - MURO DE PEDRAS QUE ARRIMA O PATAMAR SUPERIOR  

ESCADA EM CÁLICE INVERTIDO  

 (Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 

 

 
Figura 654 - ANTIGA SENZALA, NA ÉPOCA EM QUE SERVIA COMO PAIOL, QUARTO DE 

REZA E DO PRESÉPIO.  É HOJE UTILIZADA COMO MORADIA DO VIGIA E TRATORISTA  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 655 – VISTA DA CERCA QUE DIVIDE O CURRAL  

(Fonte: Arquivo da Família Sales. 1982) 

 

 
Figura 656 - GARAGEM E DEPÓSITO EM FRENTE À CASA-SEDE DESCONFIGURANDO O 

PÁTIO FRONTAL 

 

4.3 Planta: o bloco frontal do partido em ‘’L’’ é configurado por duas seções transversais, 

cruzadas por cinco seções longitudinais, gerando uma malha de 4 x 2. Um puxado de 

serviços aos fundos abriga cozinha e duas despensas.  Aproveitando as dimensões 

alongadas do retângulo da planta do bloco frontal, todos os cômodos são ventilados por 

janelas, o pé direito é alto (cerca de 3 m) e a circulação se dá ao longo dessas duas seções 
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paralelas, por meio da intercomunicação dos cômodos. A varanda frontal corrida ao longo 

da fachada configura uma primeira faixa transversal, porém, bastante estreita. A escadaria 

de pedras na forma de cálice invertido ajuda a arrimar o desnível do terreno, juntamente 

com um muro de pedra em um dos lados do pátio, criando um patamar superior, no qual 

se desenvolvem os serviços domésticos.  Na sequência da primeira seção transversal tem-

se quarto de hóspedes, sala de visitas, quarto e salão. A segunda compõe-se por quarto de 

banho, copa e dois quartos. Os espaços de sala, copa e salão são duplicados em relação à 

modulação básica dos demais cômodos. 

4.4 Sistema construtivo: os porões são arrimados com pedras ao longo dos maciços de 

terra.  Os baldrames também são de pedra.  O pavimento superior utiliza a estrutura 

autônoma de madeira e vedações de pau a pique.  A parede do cômodo que foi 

transformado em banheiro na década de 1940 foi refeita em adobes e recebeu basculante 

de vidro.  A parede do bloco frontal na fachada lateral direita recentemente foi substituída 

por tijolos cerâmicos furados, perdendo duas janelas.  

 
Figura 657 - BALDRAME EM PEDRAS APARELHADAS E VEDAÇÕES EM ADOBE. VISTA DA 

ESTRUTURA EM MADEIRA QUE SUSTENTA O PAVIMENTO SUPERIOR  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 1989) 
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4.5 Cobertura: a cobertura do bloco principal se faz por quatro águas e a água frontal se 

prolonga pela varanda corrida.  A cobertura do puxado é em 3 águas utilizam-se telhas 

cerâmicas curvas.  O beiral é encachorrado. 

 

Figura 658 - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR  

(Fonte: Levantamento realizado pelas Faculdades Metodistas Izabela Hendrix – FAMIH) 
 

1 

2 

3 4 1 2 
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Figura 659 - VISTA INTERNA DO PORÃO  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 1989) 

 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: escalonada em um pavimento superior inteiro e meio pavimento inferior.  

A varanda corrida percorre toda a fachada.  No andar superior, os dez vãos se dispõem 

regularmente, sendo o quarto e o oitavo portas.   

No pavimento inferior tem-se o cômodo de charrete com porta larga, e uma porta à direita, 

dando para um corredor, abaixo da varanda e um quarto de moer milho.   

O acesso à varanda se faz por bela escadaria de pedra na forma de cálice invertido.   
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Figura 660 - FACHADA FRONTAL 

 

 
Figura 661 - VISTA FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: arquivo da família da antiga proprietária) 

 

 
Figura 662 - VISTA FACHADA PRINCIPAL.  

EM PRIMEIRO PLANO A COBERTURA DE GALINHEIRO PROVISÓRIA, QUE EXISTIU EM 1984  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 663 - DETALHE DA ESCADARIA DE ACESSO À VARANDA  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
 

 
Figura 664 - DETALHE DA ESCADARIA DE ACESSO À VARANDA 

 



789 

Fachada lateral direita: tem dois pavimentos no bloco frontal e um puxado de um 

pavimento sobre baldrame bastante elevado, arrimado com pedras, e tem uma escada de 

pedras que dá acesso à cozinha.  Um muro de alvenaria com baldrame de pedras fecha o 

quadrado do “L” da planta, conformando um pequeno pátio, utilizado para abrigar 

bezerros recém- nascidos, na época do proprietário anterior. 

 
Figura 665 - VISTA DO BLOCO FRONTAL DA FACHADA LATERAL DIREITA – 1985 

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 

 

  
Figura 669 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL E LATERAL ESQUERDA  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 666 - DETALHE DO BLOCO FRONTAL DA FACHADA LATERAL DIREITA  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 1989) 
 

 
Figura 667 - BLOCO DA FACHADA LATERAL DIREITA SOBRE BALDRAME DE PEDRAS E 

ESCADARIA QUE DÁ ACESSO À COZINHA  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 668 - VISTA DO MURO QUE CONFORMA O PÁTIO, COM COCHO PARA ALIMENTAÇÃO 

DO GADO. O BALDRAME DO PUXADO É DE PEDRAS E ELEVADO NESTA FACHADA  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 1989)  
 

Fachada lateral esquerda: tem somente um pavimento em todo o seu comprimento.  Tem 

basculantes de ferro e vidro nos cômodos adaptados para banheiros (social e de serviços).  

Tinha um forno de barro adossado a esta fachada, com abertura interna à cozinha, que foi 

demolido há cerca de dez anos.  A cozinha é acessada diretamente por este lado. 

 

 
Figura 670 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL E LATERAL ESQUERDA  

(Fonte: IEPHA/MG.1984) 
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Figura 671 - FORNO DE BARRO ADOSSADO À PAREDE EXTERNA DA COZINHA  

(Fonte: Arquivo da Família Sales, ex-proprietária - 1982) 

 

 

 
 

Figura 672 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA COM FORNO RETIRADO  

(Fonte: IEPHA /MG. IPAC/MG. 1984) 
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Figura 673 - FACHADA LATERAL ESQUERDA COM BASCULANTES DE FERRO E VIDRO 

 

 

 
 

 Figura 674 - VISTA SUPERIOR DA COBERTURA A PARTIR DA FACHADA LATERAL 

ESQUERDA 

 

 

Fachada posterior: tem dois pavimentos no bloco principal e puxado de serviços de um 

andar elevado sobre baldrame.  Um pátio complementa o espaço entre a parede posterior 

do bloco frontal e a profundidade do puxado de serviços.  Um grande curral situa-se atrás 

do puxado. 
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Figura 675 - FACHADA POSTERIOR 

 

 

 
 

Figura 676 - FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: Arquivo da Família Sales. Décadas de 1940 - 1950) 
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Figura 677 - FACHADA POSTERIOR 

(Fonte: Arquivo da Família Sales. 1982) 

 

 

 
 

Figura 678 - FACHADA POSTERIOR COM VISTA DO MURO QUE DELIMITA O PÁTIO E O 

CURRAL  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330- 1989) 
 

4.7 Elementos de acabamento e interior: a casa não tem maiores luxos, porém uma 

arquitetura totalmente despojada.  
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Tetos: o do bloco frontal é tabuado de madeira do tipo friso.  Este é produto da reforma 

ocorrida no início do século XX.  No puxado foram utilizadas telhas vãs e parte em treliça 

de madeira, que hoje desapareceu.   

Pisos: no bloco frontal os pisos são de madeira em tabuado estreito, também produto da 

mesma reforma; o puxado recebe tijoleira em toda a sua extensão.  Os banheiros têm 

ladrilho hidráulico.   

Varanda: a varanda tem guarda-corpo de réguas de madeira cortadas na forma de 

acanoado.  Os esteios têm seção octogonal. 

 
Figura 679 - VISTA DA VARANDA: GUARDA-CORPO EM RÉGUAS DE MADEIRA  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 1989) 
 

 
Figura 680 - VISTA DA VARANDA COM SEUS ESTEIOS DE SEÇÃO OCTOGONAL 
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Vãos: todos os vãos são pintados em tinta a óleo azul, mas durante quase todo o século 

foi verde-exército.   

 

 

 

Figura 681 - VISTA DE VÃO DE JANELA  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 

1989) 

 Figura 682 - VISTA INTERNA DA SALA  

(Fonte: FAMIH – TRA 35754 Reg.53330 - 

1989) 

 

 

4.8 Estado de Conservação / Situação atual:  

A cobertura está com o entelhamento precário, com várias telhas quebradas, soltas e 

deslocadas.  Há um trecho desabado na despensa esquerda. 

O forro do teto encontra-se muito acometido por cupins e lavado por chuvas, com várias 

tábuas soltas.   

O piso está relativamente bom, exceto no salão, na extremidade próxima à varanda, onde 

houve movimentação estrutural.  A extremidade direita da seção da varanda, assim como 

a parede frontal, está desamarrada da estrutura horizontal ao longo da fachada principal.   

Tem havido abatimento da parede posterior do bloco frontal.  Os parapeitos da copa estão 

se aproximando do piso, que se eleva desarticulado da madre.   

O antigo forno de barro, situado na fachada lateral esquerda, foi demolido, assim como 

passarela de pedras sobre a vala de água que se dirigia aos currais. 
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Figura 683 - VISTA DA VARANDA COM INTENSA  MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL 

 

5. Anexos e benfeitorias: 

Pátio: foi ocupado por um galpão para abrigar tratores, carros e equipamentos. O pátio 

foi construído no espaço frontal da casa, encostado ao muro de pedras, vedando a visada 

completa da casa-sede, mostrando um total desprezo à edificação antiga da casa-sede.  

Foi feito em tijolos cerâmicos furados, sem revestimento e telhas metálicas.  O grande pé 

de fícus situado ao centro do pátio foi deliberadamente incendiado.  Os minúsculos seixos 

rolados que o revestiam escassearam-se, transformando-se em terra areenta. 

Paiol ou antiga senzala: a antiga senzala, posteriormente transformada em paiol, tornou-

se atualmente casa do vigia e tratorista.  É construção de um único pavimento, com 

baldrame elevado em cerca de 40 centímetros.  A antiga construção era retangular e 

alongada, com três divisões internas, formando um quarto do presépio, quarto das celas e 

arreios e um cômodo do paiol.  Cada um tinha entrada independente, junto com uma única 

janela na fachada frontal. Este foi construído sobre ruínas da antiga senzala, que estava 

muito degradada em 1919.  O sistema construtivo empregado na reforma da década de 

1920 do século XX foi o de alvenaria de tijolos com reforços de pilares adossados nas 
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divisões dos cômodos. Hoje, está ampliada por pequena varanda e recebeu interligação 

interna dos cômodos.  Os vãos de madeira foram substituídos por basculantes de ferro e 

as portas são de madeira, de padrão comercial, com marco e alisares do tipo caixotes de 

madeira.   

Cruzeiro: no pátio, no lado oposto à casa-sede tinha um cruzeiro sobre uma base de pedras 

de três degraus.  Tinha inscrita a data de 1882 em seu tronco.  Atualmente restam parcos 

vestígios desse elemento. 

 
Figura 684 - PAIOL E ANTIGA SENZALA, HOJE CASA DO VIGIA E TRATORISTA  

(Fonte: arquivo da Família Sales - 1984) 

 

 

Figura 685 - NOVO NÚCLEO DE GALPÕES E CURRAIS DE FIOS DE AÇO 
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Currais: os currais antigos situados na lateral direita e aos fundos, recuados em relação à 

casa-sede, antes cercados por tábuas de madeiras presas em mourões, tiveram suas cercas 

demolidas e substituídas por montantes de concreto e fios de aço. A antiga bezerreira, 

situada no curral maior também foi demolida.  Era totalmente construída em madeira, 

com interessante divisão interna em baias e área de ordenha.  

Pocilga: existem ainda ruínas de um grande chiqueiro situado a cerca de 200 metros da 

casa, todo construído em alvenaria de tijolos, edificação alongada com vários 

compartimentos independentes, cada qual contendo pilares ao centro para suporte da 

cobertura, que, segundo consta, nunca foi executada.  Serviu parcialmente como 

chiqueiro, mas foi utilizado como depósito de colheitas agrícolas de arroz, feijão, cana, 

vargem, dentre outros. Próximo à pocilga encontra-se o "carneiro" e alguns bicames de 

alvenaria que nutrem os diversos compartimentos da pocilga.  Era cercado por uma 

imensa horta, toda irrigada por valas rasgadas no próprio solo. 

Ceva: um chiqueiro menor e mais antigo existiu entre a casa-sede e a pocilga, cercado de 

pedras Lagoa Santa, fincado em pé ao solo, com pequeno trecho coberto aos fundos, 

dividido em pequenas baias.  A imensa horta chegava até os limites do chiqueiro. 

Pomar: havia vários pomares nesta fazenda: árvores cítricas, mangueiras,  jabuticabeiras,  

nogueiras e coqueiros. Hoje estão todos descuidados, embora mantendo alguns 

exemplares esparsos.  O pomar de cítricos mantém somente algumas das inúmeras árvores  

existentes.  Seu cercamento em montantes de madeira com fios de arame farpado 

degradou-se totalmente.  A área transformou-se em local de movimentação de caminhões-

pipa em função da perfuração de três poços artesianos que nutrem a indústria de laticínios.  

Nele restam ainda alguns vestígios de antigas benfeitorias, como galinheiro e cisterna.  

Casas de agregados: as casas antigas de agregados degradaram-se totalmente. Duas casas 

geminadas ficavam próximas à linha férrea.  Uma terceira ficava a cerca de 100 m, antes 

da sede.  Nenhuma delas existe mais.  Novas casas foram construídas a certa distância da 

casa, assim como vários galpões para maquinário de serviços, no novo núcleo que se 

formou mais próximo da estrada de rodagem.   

Caixa d’água: havia um antigo volume da caixa d’água no pátio lateral esquerdo à casa-

sede, que foi destruído,  em alvenaria de tijolos, com arremates em massa.  Na parte 

inferior existia uma bancada com dois grandes bojos de tanque, também em alvenaria e 

revestidos em cimento liso.   
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Açude: na década de 1960, os filhos de Soney, que passaram a administrar a fazenda, 

após a sua morte, construíram um pequeno açude lateral à estrada que passava no curral, 

para criação de peixes.  Atualmente este açude foi ampliado, assim como uma coberta de 

serviços que o ladeava.  Lateralmente ao açude uma pequena coberta para guardar a 

moedeira de folhas foi ampliada, assim como o próprio açude, que teve dimensões 

duplicadas. 

Moinho: existiram dois moinhos em épocas e locais diferentes.  Um muito antigo ficava 

próximo da ceva e era nutrido pelo rego da Januária.  Após sua degradação, um novo foi 

construído nas proximidades da cachoeira no Ribeirão da Mata.  Era edificação pequena 

que se arruinou com o tempo e também não foi refeita.  Foi aproveitado como usina de 

força elétrica por vários anos, até a instalação de rede elétrica da CEMIG. 

Outros: os antigos proprietários não indicam a existência de engenho, alambique, roda 

d'agua ou outros equipamentos além dos já citados.  Isso é confirmado pela ausência de 

registro dessa fazenda no “Relato dos Engenhos” que fabricam aguardente, do distrito de 

Jagoara de Cima de Santa Luzia, em 1836, nem com a designação de Mandchúria. 

 

6 - Riscos eminentes: esta fazenda, inventariada pelo IPAC em 1984, encontra-se hoje 

em péssimo estado de conservação, correndo risco eminente de desabamento.  Prestes a 

desabar está o trecho direito da varanda e a cobertura da despensa.  As modificações e 

perdas que sofreu ao longo do tempo não retiraram seu valor como documento histórico, 

cultural e antropológico.  No entanto, não há interesse do proprietário em conservá-la e 

utilizá-la.  Os pomares foram abandonados, a mata desmatada, várias benfeitorias foram 

deixadas ruir.  Uma nova utilização foi dada à pequena parte da área.  O descaso foi 

evidenciado ao se construir uma coberta de serviços no pátio frontal, à frente da casa-

sede.  

 

7 – Conclusão: o conjunto rural da fazenda se presta perfeitamente a análises tipológicas 

de implantação dos edifícios, apesar de já ter perdido alguns elementos.  Também o prédio 

da casa-sede, assim como das características formais de fachadas e esquemas de plantas, 

mantém-se autêntico.  Do ponto de vista socioeconômico, apresenta situação singular que 

deve ser considerada.  No entanto, não nos foi autorizado proceder aos levantamentos 

métricos necessários para a execução da proposta.  Portanto, está sendo utilizado o 
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material já existente, elaborado pelo IPAC/MG, em 1985, e por alunos das FAMIH em 

1989, que apresenta croquis sem escala de planta, elevações e situação. 

 

8 - Referências bibliográficas: 

FAMIH. Trabalho realizado por alunos da disciplina de Arquitetura Brasileira, Fazenda 

das Porteiras. 1987. 

 

9- Referências documentais: 

Cartório de Registro de Imóveis de Beatriz Alvarenga, de Santa Luzia: registro geral nº 

2707, de 1816 e  registro 27007, de benfeitorias, de 1919. 

IEPHA. IPAC, município de Matozinhos. 1984. 

APM. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Jagoara de Cima de 

Santa Luzia. PP1/6, cx 02, Doc 44. 1836 

 

10- Entrevistados: Ana Sales de Carvalho, Magali Vianna de Salles e Ney Cláudio de 

Salles. 

 

ANEXO - FAZENDA DAS PORTEIRAS 

Registro de terras de Carlota Joaquina de Sales 

“Nº 167 Aos vinte cinco de março de mil oito centos e cincoenta e seis me foi apresentada 

a declaração do theor seguinte = Abaixo assignada possue huma Fazenda de agricultura 

denominada Porteira de cem alqueires de terras na Freguesia de Matthosinhos a qual 

divide com Dona Isabel, Urubu e caxoeira. Carlota Joaquina de Sales. E nada mais se 

continha e o (...)  

O Vig rº Valerianno de Almª Lima” pag. 28. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 
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Registro de terras de Marianno Luis da Silva 

“Nº 171 Aos vinte sette de Março de mil oito centos e cincoenta e seis me foi apresentada 

a declaração seguinte = O abaixo assignado possue hum corte de terras de cultura, e 

campos de criar no lugar denominado Porteiras desta Freguesia de Matthosinhos, que 

divide ao Nascente, e Norte com a Fazenda da Estiva, ao Poente com a Fazenda da Onça 

ao Sul com Fidellis de Santa Anna e Silva em commum com mais herdeiros. Assim mais 

possue sitio de cultura, que divide ao Nascente Norte Poente, e Sul com a Fazenda Estiva. 

Estiva vinte sette de março de mil oito centos, e cincoenta, e seis. Marianno Luis da Silva. 

E nada mais se continha, e (...) 

O Vig rº Valerianno de Almª Lima”.      pag. 28v a 29. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO 

DE TERRAS –  MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  TP1- 119 – 

1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

 

Registro de Terras de Manoel Rodrigues de Almeida 

“Nº 228 Ao primeiro de abril de mil oito centos, e cincoenta, e seis me foi apresentada a 

declaração seguinte = O abaixo assignado possue hum corte de terras nas Porteiras nesta 

Freguesia de Matthosinhos que divide ao Nascente com Joaquim Pereira Gularte, ao 

Poente com herdeiros de José Luis, ao Sul com Joaquim Pereira Gularte, ao Norte com 

José Pires da Silva. Porteiras vinte oito de março de mil oito centos e cincoenta e seis. 

Manoel Rodrigues de Almeida. E nada mais continha, e o (...): 

O Vig rº Valerianno de Almª Lima” pag. 38. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

FONTE: CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS BEATRIZ ALVARENGA DE 

SANTA LUZIA:  

 

Registro n 2707 de 11 de junho de 1919: Fazenda das Porteiras, 1816.  

Registro 27007: benfeitorias de currais, cobertas, chiqueiros.   
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Registro N 2730 e 2733, 3D- pg 98: Fazenda das Porteiras, de Pedro Antônio Pereira.  

Livros 36, pag 65, n 2031 e 3D, pg 90 n 2697: Várzea da Fazenda das Porteiras, de 

Heitor Cláudio de Sales.  
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APÊNDICE Q 

 

FAZENDA FLORESTA 

 

MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

 

 

Figura 686 - FAZENDA FLORESTA – MATOZINHOS/MG 
 
 

1 - Identificação:  

1.1 Designação:  Fazenda Floresta.   

1.2 Localização:  zona de expansão urbana de Matozinhos, próxima à rodovia MG-10. A 

malha urbana de Matozinhos já ladeia a fazenda em duas divisas.   

1.3 Propriedade: Walter Santana e sócios  
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Figura 687 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. 1980) 
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2 - Histórico:  

A Fazenda Floresta situa-se no distrito sede de Matozinhos, e seu território, está, 

atualmente, ameaçado pela malha urbana da cidade, que tem se expandido 

extraordinariamente para as regiões rurais. Sua localização, a poucas centenas de metros 

da estrada MG-10, ligação do município de Pedro Leopoldo com o de Matozinhos, 

coloca-se já dentro do perímetro urbano.   

Referências documentais foram encontradas no Cartório de Registros de Imóveis Beatriz 

de Almeida, de Santa Luzia, antiga sede de comarca, datadas de 1816, além de referências 

na própria Prefeitura de Matozinhos datadas de 1818. Segundo a documentação cartorial, 

a fazenda pertencia, no início do século, a Francisco Teixeira da Costa e Heitor Cláudio 

de Salles, este último morador da Fazenda das Porteiras, vizinha mais próxima.  Durante 

todo o século XX pertenceu ao casal César Julião de Salles e Marieta Salles.  Informações 

colhidas verbalmente por alunos da FAMIH, em 1988, do então proprietário Sr. César 

Julião Cecé de Salles, prefeito de Pedro Leopoldo à época, relatavam que a fazenda 

pertencia à sua família, há várias gerações. Seu pai, Joaquim César Salles, teria reformado 

a casa para seu casamento.  Não soube precisar as datas de tais intervenções. O informante 

considerou que a fazenda possa ter chegado até seu pai por herança materna, da parte de 

Dona Elvira Teixeira da Costa.  No entanto, não soube dizer quem teria realmente 

construído e configurado o conjunto, nem optado pelas atividades que o caracterizavam, 

com predominância da pecuária e agricultura de subsídio.. Alguns equipamentos, 

dependências e prédios do conjunto confirmavam sua função: moinhos de fubá, currais e 

cocheiras, etc., assim como a afirmação do proprietário da lida com culturas de milho, 

arroz, feijão e cana-de-açúcar. 

O proprietário informou ter ele próprio reformado a casa várias vezes, sem, no entanto, 

alterar-lhe as feições.  A primeira vez foi logo após seu casamento, na década de 1940 

para que lhe servisse de moradia.  Após sua entrada na política local, reformou o puxado 

de serviços, ampliando-o e adaptando nova cozinha e banheiro, devido ao aumento de 

trânsito na casa, não só pelos familiares, mas também pelas exigências de suas atividades 

políticas.  Há sete anos, sua esposa, Dona Marieta, achou no porão partes de antigo 

guarda-corpo com réguas idênticas às da varanda.  Resolveram fechar a área 

correspondente à varanda no andar inferior, com guarda-corpo idêntico ao existente.  

Alegaram que as reformas sofridas ocorreram somente no sentido de conservação e 

manutenção da segurança do prédio, fato constatado pelos alunos entrevistadores. Eles 
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relatam que o tabuado de um dos quartos da lateral esquerda mantinha o antigo 

madeiramento do piso em grande área do cômodo, recebendo remendos com tábuas 

diferenciadas no terço lateral.  Na parede da fachada principal, exatamente no trecho 

correspondente à mudança de piso, encontrou-se uma grande fenda, indicadora de 

rebatimento dos esteios e barrotes, decorrente do seu mau estado de conservação.  

Constataram também que alguns panos de paredes da fachada posterior tiveram suas 

vedações de pau a pique substituídas por tijolos.  O proprietário alegou ter tentado manter 

intacto o sistema construtivo original.  Cecé relatou que, quando da implantação da linha 

da RFFSA, a empresa construiu pontilhões que, a despeito das negociações tentadas pelo 

então proprietário, Joaquim César de Salles, não só cortaram o terreno da fazenda 

inadequadamente, como se implantaram extremamente próximas da casa-sede, chegando 

a descaracterizar o conjunto, desalojando currais, edifícios de serviços, além de destruir 

áreas de cultivo. (FAMIH. 1988). 

O mesmo cuidado de não descaracterizar não aconteceu com o restante do conjunto, como 

alegou o proprietário de então.  Ele próprio alterou diversas vezes o agenciamento externo 

dos currais, cobertas, cercas, demolindo e construindo vários prédios: granja, área de lazer 

com sauna e piscina, área de churrasqueira e festas, etc. Em 1996, o Sr. Cézar Julião 

morreu e, em 2000, os herdeiros venderam a parte do terreno que incluía a casa-sede a 

um grupo de empresários, sócios da rede de Supermercados Extra. As áreas próximas às 

margens da rodovia foram loteadas, formando o Bairro Presidente.  Hoje a fazenda 

funciona somente como estação de recria e engorda. A casa-sede encontra-se em precário 

estado, desabitada e sem receber quaisquer cuidados. O grupo de empresários tem um 

intermediário, Sr. Eustáquio, que gerencia os negócios, sem, contudo, ter poder de 

decisão. 

 

3 - Descrição / entorno: o conjunto compõe-se de casa-sede, currais cobertos e 

descobertos frontais à sede, e currais cobertos na encosta dos fundos, casa de empregados, 

moinhos, depósitos, muros bicames, área de piscina, ruínas de casa de agregado.  Os 

currais ocupam a frente e a lateral da casa.  Ao fundo da fazenda existe um morro, não 

muito íngreme.  Neste morro se construiu uma casa de empregados, hoje em ruínas e, 

recentemente, vários currais menores.  Nele ainda há algumas árvores, mas encontra-se 

praticamente desmatado, transformado em pastos.   
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Figura 688 - ÁREA PRÓXIMA À RODOVIA LOTEADA PARA CONFORMAR O BAIRRO 

PRESIDENTE  

(Fonte: Trabalho realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

 

 
 

Figura 689 - FAMÍLIA DO SR. CÉSAR JULIÃO E SRA. MARIETA SALLES COM ALUNOS DA 

FAMIH 

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 690 - FAMÍLIA DO SR. CÉSAR JULIÃO E SRA. MARIETA SALLES SOB QUADRO COM 

PINTURA DA FACHADA DA FAZENDA COM FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA E ALUNOS DA 

FAMIH 

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988 ) 

 

 

 
Figura 691 - SR. CÉSAR JULIÃO E SRA. MARIETA SALLES - PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 692 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA FLORESTA 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: 
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A casa-sede se situa a meia-encosta.  De sua varanda visualiza-se todo o serviço com o 

gado nos currais frontais.  Das janelas dos fundos e da lateral esquerda é possível controlar 

o restante dos novos currais. 

 

4.2 Partido/Volumetria: 

Partido em ‘’L’’ normal com dois pavimentos no bloco principal, quase quadrado, e 

puxado de serviços retangular, em um pavimento sobre meio porão.  É de se salientar o 

domínio da verticalidade.  

 

4.3 Sistema construtivo:  

O embasamento é de pedras, sendo de cerca de 1,20 m de altura na fachada frontal. A 

caixa estrutural é de madeira, com vedações em adobe, pau a pique e arrimos em pedra, 

no pavimento térreo.  No superior domina o pau a pique, tendo partes refeitas em tijolos 

cerâmicos maciços.  No porão existem ainda poucas divisórias de pau a pique e as 

vedações externas são de adobe.  

 

4.4 Planta: a planta do pavimento superior distribui-se em dois blocos O frontal, quase 

quadrado, com função social e íntima; e o puxado, com áreas de serviços.  O bloco frontal 

tem um núcleo básico bem regular, formado de três seções transversais por três 

longitudinais, o que configura uma composição de 3 x 3.  Ladeando-as, tem-se a seção da 

varanda com a pequena capela ocupando 1/6 dela e a seção dos fundos, de mesmas 

proporções da varanda, mas em contiguidade à divisão longitudinal.  Somando as duas 

meias seções da varanda e dos fundos, conforma-se uma terceira seção, confirmando a 

forma quadrada do bloco. O puxado é dividido em duas seções transversais, a primeira 

com uma cozinha larga, com um fogão à lenha, e uma segunda aos fundos, com dois 

cômodos, um adaptado para instalação sanitária e outro com dois outros fogões à lenha e 

um coxo, possivelmente para se guardar lenha.   

O nível inferior é, hoje, um grande vão livre, conformado pelos esteios de sustentação do 

pavimento superior.  No canto direito frontal isolou-se um cômodo com paredes de pau a 

pique, uma delas substituídas por tijolos furados.  Este cômodo mostra vestígios de ter 

havido um acesso ao pavimento superior, pois há remendos no piso do pavimento 

superior, próximo à porta de entrada. O antigo proprietário informou, em 1987, que o 
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porão era utilizado como senzala.  Ele era dividido em celas para separação dos escravos.  

Vários furos encontram-se nos esteios desse pavimento, mostrando terem sido utilizados 

como suportes de equipamentos.  Há somente um pequeno quarto no puxado, arrimado 

por pedras em dois lados.   

 

 

Figura 693 - PLANTA DO PORÃO 
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Figura 694 - PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR 

 

4.5 Cobertura: no bloco principal se faz por quatro águas e a água frontal se prolonga pela 

varanda corrida.  A cobertura do puxado é em 3 águas.  As telhas são cerâmicas curvas e 
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há o galbo no terço final.  Os beirais são encachorrados, pintados em azul, como todas as 

partes de madeira. 

 

Figura 695 - FACHADA DA COBERTURA 

 

4.6 Fachadas:  

Fachada frontal: tem modenatura bem-marcada, de três seções verticais por duas e meia 

horizontais.  Um meio porão eleva a primeira varanda, dedicada a serviços, com duas 

portas no pano de parede. Na lateral esquerda desta segunda faixa horizontal da elevação 

frontal tem-se um módulo fechado, vazado por uma única janela. A terceira faixa 

horizontal é o pavimento nobre, que tem o primeiro módulo dividido ao meio, para 

conformar uma pequena capela. O restante é a varanda, rasgada pelo vão da escada que 

vem do andar inferior. Tem uma janela no meio do módulo da capela e mais cinco janelas 

ladeando simetricamente a porta principal.  É de se notar a simetria da fachada, cujo eixo 

é marcado pelas portas em ambos os andares.  Os vãos são bastante verticalizados numa 

proporção de 1 x 2. Apresenta ritmo de vãos bem-marcados no andar superior.  
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Figura 696 - FACHADA FRONTAL COM SUA MODENATURA BEM-MARCADA - 1988 

 

 

 
Figura 697 - VISTA PARCIAL DA FACHADA FRONTAL - 1988 
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Figura 698 - DETALHE DO CUNHAL DA VARANDA NA FACHADA FRONTAL 

 

Fachada lateral direita: tem também dois pavimentos e meio. Apresenta predomínio dos 

cheios e pequeno número de envasaduras.  Quatro janelas aparecem no andar superior no 

bloco frontal, e um meio módulo fica sem janelas.  No andar inferior existe somente uma 

janela.  Destaca-se parte da escada que se desloca lateralmente a esta fachada, vencendo 

a altura do baldrame de pedras.  No puxado, existe um pequeno quarto no porão, cujo 

acesso se dá por vão situado antes da escada de pedras que vai para a cozinha.  Somente 

três janelas ventilam o puxado.   

Figura 699 - VISTA DAS FACHADAS LATERAL DIREITA E FRONTAL 
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Figura 700 - ESCADA DE ESCADA DE ACESSO LATERAL À CASA-SEDE 

 

 

 

 
Figura701 - VISTA DA FACHADA LATERAL 

DIREITA - ESCADA DE ACESSO LATERAL 

À CASA-SEDE 1988 

 Figura 702 - VISTA DA FACHADA 

LATERAL DIREITA 

 

 

Fachada lateral esquerda: conforma-se pelo puxado contínuo ao módulo frontal. São 

diferenciados pela altura do pé direito que, no bloco frontal, é extremamente alto.  O porão 

tem uma porta no módulo menor do bloco frontal e uma janela no terceiro módulo 

correspondente ao porão. Predominam os cheios sobre os vazios. 
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Fachada posterior: o puxado sobressai-se ao bloco frontal de dois pavimentos, cujo 

superior tem quatro janelas.  O puxado não tem janelas aos fundos, somente as chaminés 

de dois fogões à lenha.   

 

Figura 703 - FACHADA POSTERIOR COM ESCADA DE ACESSO À COPA - 1988 

 

 
 

Figura 704 - VISTA LATERAL DO PUXADO CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR COZINHA E 

BANHEIROS 
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Figura 705 - VISTA INTERNA DE UM DOS FOGÕES À LENHA  

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Indícios construtivos sugerem ser a casa-sede bem antiga, em função de seu estilo sóbrio, 

onde as proporções verticais dominam as fachadas.  Sua fatura é bastante rústica, 

apresentando peças com marcas de lavra a machado, porém alguns detalhes de requinte, 

tais como o guarda-corpo da varanda, a escada que rasga o piso da varanda, além da 

presença da pequena capela na lateral direita.   

 
Figura 706 - VISTA DA ÁREA DA VARANDA RASGADA PELA ESCADA E DE DETALHES DO 

GUARDA-CORPO  
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Figura 707 - VISTA DO CÔMODO DA CAPELA NA FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
 

Tetos: telha vã no pavimento superior.  Há vestígios de barroteamento para suporte de 

esteiras. Nas peças superiores de parede, correspondentes a linhas e frechais, notam-se 

encaixes para peças que suportariam os forros, hoje inexistentes.   

O proprietário informou, em entrevista em 1987, lembrar-se de esteiras no teto, porém 

não soube informar quando nem quem as teria retirado.  (FAMIH. 1990). 

 
Figura 708 - DETALHE DE ENCAIXES PARA PEÇAS QUE SUPORTARIAM O FORRO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 709 - DETALHE DO ENGRADAMENTO DA COBERTURA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

Pisos: tabuado largo já bastante recortado e com muitas substituições.  Encontram-se 

alguns trechos em precário estado.  O piso do porão é todo lajeado em pedra.  Os pisos 

das varandas superior e inferior também são de tábuas.  O piso do puxado é de tijoleira e 

os cômodos dos fundos receberam nata de cimento vermelho.   

 
Figura 710 - PISO DA VARANDA DO PAVIMENTO INFERIOR EM TÁBUAS 
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Vãos: a porta principal e da capela têm duas folhas em calha, assim como as janelas da 

fachada frontal.  As demais janelas são em calha, com uma só folha. 

 
Figura 711 - VISTA INTERNA DE PORTA DE UMA FOLHA EM CALHA  

 

 

 
Figura 712 - DETALHE INTERNO DE JANELA DE DUAS FOLHAS EM CALHA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 713 - DETALHE INTERNO DE JANELA DE DUAS FOLHAS EM CALHA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 
Figura714 - DETALHE DE DOBRADIÇA  

 

 
Figura715 - DETALHE EXTERNO DE FECHADURA – 2002  
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Figura 716 - DETALHE INTERNO DE FECHADURA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
 

Capela: na capela existe somente a parte frontal do altar.  Todo o revestimento parietal 

anteriormente existente no teto e na parede foi retirado, ficando os vestígios na pintura 

das paredes.  Um pequeno vão quadrado permite ver a capela por dentro do quarto.   

Varandas: têm guarda-corpo com tremidos de madeira nas varandas dos dois pavimentos. 

 

4.8 Estado de Conservação/situação atual:  

A casa-sede está desabitada e desleixada.  As folhas de janelas estão com as partes 

externas muito degradadas, faltando os trechos inferiores em algumas.  Há uma trinca 

vertical no pavimento superior na fachada frontal, alinhando-se com o esteio da primeira 

janela.  Isso se deve à ruptura de uma peça de madeira que fica sobre o barroteamento do 

piso da varanda e cômodo do porão.  A madre principal está intacta.  

Está havendo rebatimento da fachada lateral direita como um todo, provocando 

desnivelamento do piso da seção longitudinal direita da planta.   

O lajeado de pedras do porão está quebrado nas proximidades da porta frontal. Instalações 

hidráulicas e elétricas estão desativadas. A grande proximidade com a estrada de ferro é, 

realmente, fator negativo de interferência no conjunto, pois provoca poluição sonora 

várias vezes ao dia, além de dividir e isolar a sede do necessário controle de várias áreas, 

rompendo o seu equilíbrio ecológico.   



826 

 

5- Anexos e benfeitorias: 

Pátio: há um pátio lateral ao curral frontal, mas ele sempre foi utilizado como curral.  No 

entanto, recebia o acesso à casa-sede, atualmente feito pela lateral, por meio de acesso 

secundário.   

 
Figura 717 - PÁTIO FRONTAL A CASA SEDE, UTILIZADO COMO CURRAL DESCOBERTO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH – 1988) 

 

 

 
Figura 718 - PÁTIO LATERAL AO CURRAL FRONTAL 
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Figura719 - PORTEIRA DE ACESSO À FAZENDA SITUADA RENTE AOS TRILHOS DA 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 

 

Currais: os currais situam-se na frente, na lateral direita e aos fundos da casa-sede, muito 

pouco recuados em relação a ela.  Os da frente são cercados por tábuas de madeiras presas 

em mourões.  São todos muito amplos, tendo área de baias e cochos de alvenaria.  Os de 

trás têm suas cercas com montantes de concreto e fios de aço e mostram menor 

planejamento.  Também têm cochos de alvenaria.   

 

 
Figura720 - VISTA DO CURRAL AO FUNDO E DA HORTA EM PRIMEIRO PLANO 
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Figura721 - CURRAL DE NUTRIÇÃO DIVIDIDO EM BAIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS COXOS 

PARTE COBERTA E DESCOBERTA  

 

 

 
 

Figura722 - VISTA DOS CURRAIS COBERTOS E DESCOBERTOS. AO FUNDO, DEPÓSITO E 

MOINHO (Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
 

Bezerreira: situada no curral frontal maior, é construída em alvenaria de tijolos, tendo 

rampa para o acesso dos animais. Este prédio foi planejado em função das alterações da 

tecnologia pecuária, segundo informações do antigo proprietário. (FAMIH,1990). 
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Figura 723 - VISTA DO GALPÃO DE ORDENHA AO FUNDO E DA BEZEREIRA À DIREITA 

 

 
Figura 724 - VISTA DA BEZERREIRA À ESQUERDA, DO CÔMODO DE BANHOS AO FUNDO, 

DO ESTÁBULO E DEPÓSITO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos  da FAMIH - 1988) 

 

 
Figura 725 - VISTA DO CÔMODO DE BANHOS  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Currais cobertos: adiante da bezerreira fica o galpão onde se faz a ordenha das vacas.  Ele 

tem forma retangular alongada e cobertura de amianto.  Internamente é dividido em baias.  

Atualmente é pouco utilizado.  Outras duas pequenas cobertas, situadas lateralmente à 

bezerreira, servem de currais. 

Figura 726 - VISTA PANORÂMICA DO GALPÃO DE ORDENHA E DE PARTE DA BEZERREIRA  

 

Galpões de serviços: um galpão para abrigar tratores, carros e equipamentos foi 

construído à frente ao curral maior, frontalmente à casa, mas a certa distância dela.  Foi 

feito em tijolos cerâmicos furados e coberto por telhas metálicas.  Existe ainda uma 

pequena coberta próxima aos currais pequenos, que abriga o trator. 

 

 
 

Figura 727 - PRÉDIO DE SERVIÇOS 

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

Paiol, cocheira e casa de caseiro: uma sequência de construções de um único pavimento, 

retangular e alongada fecha a lateral direita do pátio-curral.  Quase todas foram 

construídas em alvenaria de tijolos ou são cobertas estruturadas com toras de madeira, 
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com vedações parciais.  Este conjunto foi reformado na época de Cecé, mantendo os 

alicerces de pedra e trechos da cobertura com telhas de amianto. 

Casas de agregados: casas antigas de agregados degradaram-se totalmente. Uma delas, 

situada na lateral esquerda, em área amorrada, foi demolida intencionalmente, mas nada 

se fez em seu lugar.  Restou apenas uma, situada em continuidade ao paiol e à sala de 

ordenha. 

 
Figura 728 - CASA DO CASEIRO EM TELHAS DE AMIANTO EM PRIMEIRO PLANO 

 

 

 
Figura 729 - CASA DE AGREGADO EM RUÍNAS APÓS DEMOLIÇÃO 
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Figura 730 - CASA DE AGREGADO VISTA A PARTIR DA ESTRADA DE ACESSO À FAZENDA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

 
Figura 731 - CASA DE AGREGADO EM TIJOLOS  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

Moinho: existem dois moinhos em locais diferentes, que foram aproveitados como usina 

de força elétrica por vários anos, até a instalação de rede elétrica da CEMIG. 
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Figura 732 - VISTA DOS DOIS MOINHOS EXISTENTES NA FAZENDA 

 

 
Figura 733 - MOINHO E ÁREA ADAPTADA PARA CRIAÇÃO DE COELHOS  

 

 
Figura734 - MOINHO UTILIZADO TEMPORARIAMENTE COMO USINA DE PRODUÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Ceva: existe um chiqueiro próximo ao pomar, cercado de pedras Lagoa Santa, que estão 

fincadas em pé ao solo, com pequeno trecho coberto aos fundos, dividido em pequenas 

baias.  

 
Figura 735 - VISTA DO CHIQUEIRO DOMÉSTICO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

 
Figura 736 - ANEXOS DO CHIQUEIRO DOMÉSTICO, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS E CURRAL 

COBERTO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 737 - VISTA DA POCILGA COMERCIAL: CRIATÓRIO DE PORCOS, HOJE DESATIVADO. 

TEM CÔMODOS INDIVIDUAIS, DE CRUZAMENTO DE FILHOTES, MATERNIDADE E 

CÔMODO DE EMBARQUE  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 
Figura 738 - VISTA DA POCILGA COMERCIAL E DEPÓSITO DE RAÇÃO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 
Figura 739 - INTERIOR DA POCILGA COM DIVISÃO DE PRÉ-MOLDADOS E COM CERCA DE 30 

METROS DE COMPRIMENTO 

 (Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Pomar e hortas: um pequeno pomar tem ainda árvores de espécies variadas. Hoje está 

descuidado. A horta ficava na sequência e era nutrida pelo Córrego Braúnas. 

Área de lazer: um patamar de alvenaria foi construído na lateral direita da casa-sede.  Nela 

ficam uma piscina de fatura muito rústica, vários bancos de alvenaria e cômodo de sauna.  

Ela é telada para se evitar a entrada de estranhos e proteger bolas de esportes de caírem 

nas áreas de serviços.  A piscina é nutrida pelos bicames de concreto e pedra que vêm do 

Córrego Braúnas e das Neves.  Atualmente todos estão desativados. 

 

 
Figura 740 - VISTA DA PISCINA 

 (Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
 

Caixa d’água e bicames: há um volume da caixa d’água no pátio lateral direito à casa-

sede, dentro da área da piscina,  construído em alvenaria de tijolos. Os bicames de pedras, 

revestidos com massa de cimento ou de alvenaria de tijolos, trazem água do Córrego 

Braúnas, que corre dentro dos terrenos.  Há uma represa próxima da nascente do Rego da 

Januária, que nasce na fazenda.  Vários braços de córregos nutrem as áreas de plantação 

e cultivo. 
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Figura 741 - VOLUME DE CAIXA D´ÁGUA INSERIDO NA ÁREA DA PISCINA 

 

 
Figura 742 - BICAME DE PEDRAS QUE SAI DO CÓRREGO BRAÚNAS COM DESTINO AO 

SEGUNDO MOINHO, HOJE DESATIVADO 

 

 
Figura 743 - BICAME DE ALVENARIA DE TIJOLOS QUE LEVA ÁGUA À BEZERREIRA E PASSA 

NA LATERAL ESQUERDA DA CASA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 744 - CONTINUAÇÃO DO BICAME QUE VEM DIRETAMENTE DO CÓRREGO E SE 

ENCONTRA COM O OUTRO BICAME QUE VEM DO PRIMEIRO MOINHO  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

Estação de tratamento de água: recentemente a Prefeitura de Matozinhos construiu uma 

ETE lateralmente à estrada que acessa a casa, em terrenos  pertencentes à fazenda, 

vendidos pelo proprietário anterior.  Esta intervenção muito prejudicou a imagem do 

conjunto rural antigo.  

 
Figura745 - VISTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MATOZINHOS À FRENTE 

DA FAZENDA 
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Figura 746 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MATOZINHOS CONSTRUÍDA NOS 

TERRENOS DA FAZENDA 

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

Pontilhão da RFFSA: dois pontilhões cortam o terreno da fazenda, assim como os trilhos 

da RFFSA.  Implantam-se extremamente próximos da casa-sede, chegando a 

descaracterizar o conjunto, por isso.  Cortam e obstruem várias áreas de cultivo.   

 

 
 

Figura 747 - VISTA DOS CURRAIS COBERTOS E CASA DE AGREGADO EM PRIMEIRO PLANO  

AO FUNDO, PONTILHÃO QUE CORTA O TERRENO DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 
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Figura 748 - VISTA DO PONTILHÃO DA RFFSA EM FRENTE À PORTEIRA DE ACESSO À 

FAZENDA (Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

Figura 749 - VISTA DO TREM DE CARGA VINDO DE SETE LAGOAS COM DESTINO A BH 

PASSANDO EM FRENTE AO CONJUNTO DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho de levantamento realizado por alunos da FAMIH - 1988) 

 

 

Outros: os antigos proprietários não dão informações que indicam a existência de senzala, 

engenho, alambique, roda d'água ou outros equipamentos, além dos já citados.  A 

inexistência de engenho é confirmada pelo não referenciamento dessa fazenda no “Relato 

dos Engenhos” que fabricam aguardente, do distrito de Jagoara de Cima de Santa Luzia, 

em 1836, a não ser que tivesse outra designação. 

 

6 - Risco eminente: esta fazenda, inventariada pelo IPAC em 1984, encontra-se hoje em 

péssimo estado de conservação, correndo risco de degradar-se mais do que está.  A 

varanda e trechos da cobertura despertam preocupação, assim como uma trinca na fachada 
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frontal e todas as folhas de janelas das fachadas laterais. O caseiro diz que o proprietário 

está aguardando apoio financeiro da Prefeitura para conservá-la e restaurá-la.  

 

7 - Conclusão: o conjunto rural da fazenda, assim como as modificações e perdas que 

sofreu ao longo do tempo não retiraram seu valor documental histórico, cultural e 

antropológico.  Ela se presta perfeitamente a análises tipológicas de implantação dos 

edifícios, apesar de ter perdido alguns elementos.  Também o prédio da casa-sede, assim 

como das características formais de fachadas e esquemas de plantas mantêm-se 

autênticas.  Do ponto de vista socioeconômico apresenta situação singular, mas que deve 

ser considerada.  

 

 

8 - Referências bibliográficas: 

FAMIH. Tra Arquitetura Brasileira, TP 02 (Fábio, Fernanda, Flávia Viotti, Guilherme, 

Maria Regina, Roberta) 1990. 

9 - Referências documentais: 

Cartório de Registro de Imóveis de Beatriz Alvarenga, de Santa Luzia: registro geral no 

2708, 3D pág. 94, e  registro 2709, 3D pág 93. 

IEPHA. IPAC, município de Matozinhos. 1984. 

APM. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Jagoara de Cima de Santa 

Luzia. PP1/6, cx 02, Doc 44. 1836. 
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APÊNDICE R 

 

FAZENDA ALTO DA ALEGRIA 

 

 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

 

Figura750 - FAZENDA ALTO DA ALEGRIA – NOVA LIMA/MG 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Alto da Alegria. 

1.2 Localização: distrito de Honório Bicalho, há 600 m do distrito-sede de Nova Lima.   

1.3 Propriedade/Contatos: herdeiros da Família Franco.  
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Figura 751 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO NOVA LIMA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 

 

 

 

 

 



844 

2- Histórico:  

 

A Fazenda Alto da Alegria, desde 1932, foi dividida entre vários herdeiros, ficando parte 

do núcleo antigo de edificações na gleba chamada Sítio Alto da Alegria.  Situa-se no 

Distrito de Honório Bicalho, atualmente pertencente a Nova Lima.  As terras eram ligadas 

à Comarca de Sabará. Conforme informa Roberto Messias Franco, um dos herdeiros, a 

fazenda teria sido um dos cinco pousos ou fazendas-pouso de Borba Gato, quando das 

suas andanças pela região.  Essa é a história que chegou ao conhecimento da Família 

Franco de Almeida por tradição oral. Os ancestrais de Roberto Messias, mais 

especificamente seu avô, Raul Franco de Almeida, oriundo de Ponte Nova, era advogado 

dos mineiros da Mina de Morro Velho.  Nos anos 1920, já de posse da propriedade, 

implantou um pomar de frutas comuns e exóticas, tais como cambucá e abil, entre outras.  

Depois a fazenda foi dividida pelos familiares em várias propriedades menores, hoje 

chamadas de sítios.  Atualmente, o sítio onde se situa a casa-sede antiga tem cerca de 8 

hectares, (exatamente 7,4 hectares), onde mora o casal Pércio e Lúcia, herdeira dessa 

gleba, que empreende tratamento de húmus com criatório de minhocas e cultura de 

plantas medicinais.  Na gleba ficam, ainda, o galpão de preparo do húmus e uma casa de 

agregados, que foi construída para morar um irmão.  Existe uma ruína de depósito e 

galinheiro, e ruínas de um curral coberto. Três caixas d'água completam o conjunto.  À 

cerca de 150 metros da casa-sede fica a capela do Bom Jesus de Matozinhos, que pertencia 

às terras da fazenda e era da mesma época da construção da casa-sede, segundo o 

informante.  Na década de 1940, duas irmãs de Raul Franco de Almeida, Saninha e 

Sacota, reformaram-na, por não estar mais em condições de uso, modernizando-a 

completamente.  Deixaram essas terras como herança para as irmãs da Conceição, que 

fizeram do local um centro de peregrinação e, mais uma vez, reconstruíram a capela, que 

hoje mantém a imagem do frontispício de capela do século XVIII, com sistema 

construtivo completamente atual e padronizado.  No local se construiu uma casa de retiro, 

casa paroquial, restaurante, casa de trabalhos artesanais e doze passos da paixão. Há 

algumas casas de agregados que plantam, criam porcos e galinhas, produtos utilizados 

pelas irmãs para sobrevivência. A Fazenda Alto da Alegria não aparece no mapa de Nova 

Lima de 1938. Em Honório Bicalho e Santa Rita, sim. 
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3- Descrição geral do conjunto: 

3.1 Situação/entorno: fica a meio do caminho na estreita estrada que liga o distrito de 

Honório Bicalho à vizinha e também antiga Fazenda Boa Vista (conhecida como Fazenda 

Bela Fama, em função de ter pertencido a uma ancestral francesa, conhecida como Belle 

Feme) atualmente de propriedade da Família Carsalade.  O conjunto situa-se às margens 

da estreita estrada e hoje se encontra reduzido à casa-sede, ruínas da casa de agregados, 

de curral coberto e de um depósito. Galpões de serviços foram construídos para o 

desenvolvimento da atividade atual, juntamente com viveiros de plantas e canteiros de 

alvenaria.  O conjunto situa-se em uma esplanada, localizada à meia-encosta, separada do 

aclive íngreme do morro fronteiro apenas pela estrada.  O morro cria uma muralha natural 

à esplanada.  Esta tem um declive ameno, circundado por árvores de grande porte que 

fazem a divisa desta gleba com a vizinha da capela de Matozinhos. 

 

 

Figura 752 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA ALTO DA ALEGRIA 

 

 



846 

 

4- Análise Arquitetônica da casa-sede: 

4.1 Implantação: a casa implanta-se em uma esplanada rente ao alinhamento da estrada, 

a partir da qual o terreno se eleva ou declina.  A casa e o morro fronteiro a ela conformam 

a estrada como um corredor.  A declividade onde se situa a casa é amena, promovendo 

sua dominância em relação aos demais anexos no terreno.   

4.2 Partido/volumetria: a edificação tem partido retangular alongado, desenvolvendo-se 

em um e meio pavimentos, mostrando a justaposição de diversas etapas construtivas com 

acréscimos de área de serviços ganhando o declive e varanda anexada externamente ao 

volume inicial.   

4.3 Sistema construtivo: o embasamento das partes antigas é raso e de pedras, com 

acréscimos em concreto nas partes mais recentes.  A caixa estrutural antiga é de estrutura 

autônoma de madeira com vedações de pau a pique tendo partes em adobes.  Os 

acréscimos mais recentes de instalações sanitárias, varandas e cozinha são de tijolos 

maciços, assim como as reformas e preenchimentos de conservação das vedações.  O 

acabamento (reboco, pintura) é rude, em barro e cal, com pequenas partes remendadas 

em massa de cimento. 

4.4 Planta: a planta se desenvolve numa sequência de cômodos dispostos linearmente.  A 

varanda percorre parcialmente três faces da planta, tendo acessos somente em duas delas, 

exatamente ao longo das maiores fachadas. 

Uma sequência transversal de cômodos conforma a planta dentro de um retângulo 

alongado: sala com dois ambientes, dois quartos paralelos, um quarto paralelo a uma 

estreita varanda, um grande salão, para o qual se abre o banheiro, hall de acesso paralelo 

a um quarto, corredor, copa e cozinha, com anexos de despensa.  Extrapolando os limites 

dessa forma retangular, há um acréscimo em continuidade à sala, conformando uma sala 

íntima, em nível inferior,  acessada por escada de três degraus em madeira, que leva a 

uma segunda cozinha, área de banheiro e serviços, finalizada pelo contorno da varanda.  

Esse desenho de planta faz supor a união de duas casas, antes isoladas.  Vários vestígios 

confirmam essa hipótese, principalmente uma janela que interliga dois cômodos internos, 

mostrando o local de separação entre as antigas casas.  Neste local, o baldrame do salão 

ou quartão é mais elevado que o do quarto vizinho, para onde se volta a janela interna, 

mostrando a área de divisa entre as duas edificações antes existentes. 
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Figura 753 – PLANTA DA CASA-SEDE 

 

4.5 Cobertura: a cobertura também confirma a hipótese de se tratar da união de duas casas 

antes independentes.  É estruturada como dois volumes independentes, unidos por uma 

pequena estrutura de duas águas.  As duas estruturas maiores têm forma retangular, a 

primeira coberta por estrutura em três águas, com prolongamento na parte de trás para 

varanda e anexos rebaixados.   

Na parte frontal, a varanda recebeu estrutura aposta.  A segunda parte é uma estrutura em 

duas águas, com prolongamento para o puxado de instalação sanitária.  Há uma meia água 

no sentido perpendicular à cumeeira, que cobre a cozinha e outras duas de amianto para 

abrigar tanques e pias.  

O entelhamento é cerâmico do tipo canal, exceto num dos puxados, que é de amianto.  O 

acabamento do beiral se faz com cachorros de madeira comercial, assim como o 

encaibramento.   
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Figura 754 - PLANTA DA COBERTURA 

 

 
 

Figura 755 - VISTA DA COBERTURA A PARTIR DA ESTRADA 

 

 

4.6 Fachadas: 
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Fachada frontal: a fachada lateral direita atual será considerada frontal, para efeito de 

nossa análise, em função dos diversos vestígios que comprovam esse fato.  Esta se situa 

praticamente no alinhamento e no mesmo nível da estrada de terra que leva a outras 

fazendas, sendo paralela a ela.  Não tem baldrame aparente.  Hoje se encontra protegida 

por cerca divisória de arame farpado e mourões de candeia e é vedada por cerca viva, de 

espécimes variadas.  Esta fachada é horizontalizada, composta por sequência de janela, 

porta, quatro janelas, porta, janela e porta geminadas e, finalmente, uma janela.  Todas 

são estruturais de madeira, isto é, são estruturadas por esteios-marcos.  A varanda atinge 

metade da fachada.   

 

Figura 756 - FACHADA FRONTAL 

 

 
Figura 757 - VARANDA DA FACHADA FRONTAL 
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Figura 758 - VISTA DA FACHADA FRONTAL 

 

 
Figura 759 - VISTA DA FACHADA FRONTAL A PARTIR DO TÉRMINO DA VARANDA 

 

Fachada lateral esquerda: esta fachada, atualmente tida como principal, foi secundária em 

outros tempos. Os vários vestígios de planta e cobertura reforçam essa ideia, assim como 

a ausência de portas, o acesso à varanda localizado na extremidade direita, praticamente 

na fachada que se volta para a estrada. Ela se escalona em dois níveis, embora não tenha 

porão.  O guarda-corpo da varanda é um anteparo ao acesso, assim como o alto baldrame, 

só vencido na extremidade direita.  A varanda, ou, mais propriamente o alpendre, teria 
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sido de introdução posterior.  Há somente janelas e a água posterior do telhado prolonga-

se para cobrir a varanda, criando uma composição aconchegante. 

Figura 760 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 
Figura 761 - VARANDA QUE PERCORRE INTEIRAMENTE A FACHADA LATERAL ESQUERDA  

VISTA PARCIAL DAS FACHADAS FRONTAL E POSTERIOR 

 

 
Figura 762 - VISTA INTERNA DA VARANDA NA FACHADA LATERAL ESQUERDA 
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Fachada lateral direita: a atual fachada posterior foi a antiga lateral direita, e assim será 

analisada.  Ela é curta, tendo um puxado que avança sobre o bloco principal.   Para ela se 

voltam a janela da despensa, a da cozinha e a chaminé do fogão. Tem uma espécie de 

mesa de alvenaria, possivelmente algo para secar vasilhas. A empena aparece sob o 

volume do puxado. 

 

 
Figura 763 - FACHADA LATERAL DIREITA - PUXADO, CHAMINÉ DO FOGÃO E MESA DE 

ALVENARIA  

 

Fachada posterior: a atual fachada lateral esquerda foi a fachada posterior de outros 

tempos, e será analisada como tal.  Ela permite visualizar claramente a distinção entre as 

duas casas que deram origem à atual, com a transformação da área de divisa em um novo 

cômodo e pequena varanda. A cobertura dos cômodos que fazem a junção diferencia-se 

dos dois volumes das extremidades.  Esta fachada inicia-se pelo puxado mais baixo da 

cozinha, tendo, em seguida, a área de copa e quarto.  O volume do banheiro ressalta sobre 

o pano maior da parede posterior.  Um pano cheio com janela corresponde ao restante do 

salão.  Essa parte da casa situa-se num mesmo nível.  Depois, um degrau abaixo, uma 

pequena varanda entalada entre os dois volumes principais mostra a junção das duas 

edificações originais. O volume que se segue, bastante avançado em relação ao anterior, 

corresponde a um cômodo (instalação sanitária) que finaliza a varanda.  Tem-se por ela 
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um acesso a uma segunda cozinha.  A presença de duas cozinhas ratifica a possibilidade 

de a casa ser produto da união de duas edificações diferentes. 

 

Figura 764 - FACHADA POSTERIOR 

 

 
Figura 765 - FACHADA POSTERIOR: VOLUMES DE COZINHA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, 

SEGUNDA COZINHA E VARANDA NO PARTIDO RETANGULAR 

 

Figura 766 - FACHADA POSTERIOR VENDO-SE A COBERTURA DIFERENCIADA 
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Figura 767 - DETALHE DO TRECHO DA VARANDA ENTALADA NA FACHADA POSTERIOR 

SENDO POSSÍVEL VERIFICAR A UNIÃO ENTRE DUAS CASAS DIFERENTES PELA 

DIFERENCIAÇÃO DE ALTURA DOS TELHADOS 

 

 

 
Figura 768 - DETALHE DE PORTA EMPAREDADA NA VARANDA ENTALADA DA FACHADA 

POSTERIOR 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Pé direito: é baixo em quase toda a edificação, havendo diferença de altura entre as áreas 

correspondentes a edificações diferenciadas. 
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Varanda: é claramente aposta, como mostram as peças de suporte engastadas nas paredes 

ou marcos de janelas.  O guarda-corpo é típico da região de Nova Lima, utilizando treliça 

losangular, como o conjunto de edificações urbanas construído pelos ingleses da Mina de 

Morro Velho. 

 
Figura 769 - DETALHE DAS PEÇAS DE SUPORTE DA COBERTURA DA VARANDA APOSTA 

 

 
Figura 770 - DETALHE DAS PEÇAS DE SUPORTE DA COBERTURA SOBRE O MARCO DE UMA 

DAS PORTAS DA VARANDA  
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Pisos: são mesclados, havendo dominância de elementos em madeira, junto a áreas de 

cimento queimado e tijoleira de barro cozido.  O acabamento é bastante rústico e o 

direcionamento dos tabuados dos pisos mostra a diversificação de materiais e épocas 

construtivas.  A parte dos fundos da varanda é revestida por várias padronagens de 

ladrilhos hidráulicos, formando um mosaico espontâneo. 

 
Figura 771 - DETALHE DE PISO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS NA VARANDA DOS FUNDOS 

 

 

 
Figura 772 - DETALHE DO PISO DA VARANDA DOS FUNDOS 
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.  
Figura 773 - VISTA DA VARIEDADE DE LADRILHOS NA VARANDA DOS FUNDOS 

 

 

Tetos: são em sua maioria de esteira, exceto em parte da cozinha, que utiliza a telha vã, 

um quarto que utiliza friso do tipo lambri e a sala de tabuado liso.  

 
Figura 774 - DETALHE DO FORRO DA COZINHA COM TRECHO EM ESTEIRA E TELHA VÃ  
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Figura 775 - DETALHE DE CÔMODO COM FORRO EM ESTEIRA 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual: pelo fato de ser habitada, tem recebido  

manutenção, mas sua estrutura está bastante comprometida por cupins e degradação 

material.  As alterações que ocorreram ao longo do tempo são adaptações de instalações 

prediais (hidráulicas e elétricas), mas não prejudicam a construção.  São claramente 

perceptíveis algumas intervenções feitas em épocas diferentes.  No nível dos acabamentos 

também não houve intervenções relevantes.  A casa utiliza materiais construtivos 

tradicionais e vernaculares, mantendo-se autêntica, apesar das várias modificações. 

 
Figura 776 - PISCINA CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 1970 
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5- Anexos: 

Casa de agregados: edificação de alvenaria de tijolos, de partido retangular e acréscimo 

de banheiro e cozinha.  Tem desenho de planta muito funcional, com duas seções 

transversais por três longitudinais e varanda posterior, que se volta para uma área de 

grande declividade, local já utilizado como curral.  As esquadrias são de madeira do tipo 

caixotes de padrão comercial com vedações cegas.  Serve hoje como depósito de móveis 

e equipamentos em desuso, mas está em razoável estado de conservação.  À frente, existe 

uma imensa laje de pedra, suspensa por pedras superpostas e parcialmente por estrutura 

de tijolos.  É uma espécie de mesa de pedras. 

 
Figura 777 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE AGREGADOS 

 

 
Figura 778 - FACHADA POSTERIOR DA CASA DE AGREGADOS 
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Figura 779 - VISTA DA COBERTURA E CHAMINÉ DA CASA DE AGREGADOS 

 

 
Figura 780 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA CASA DE AGREGADOS 

 

 
Figura 781 - DETALHE DA LAJE DE PEDRAS SUPERPOSTAS À FRENTE DA CASA DE 

AGREGADO 
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Depósito e galinheiro: compõem um conjunto com a casa de agregados e o antigo curral, 

sendo pequena edificação de cerca de 4 x 7 metros, situada em elevação que dificulta o 

acesso ao seu interior.  Também foi construído em alvenaria de tijolos cerâmicos, com 

área de galinheiro na parte de trás.  Encontra-se bastante arruinado, tendo perdido 

parcialmente sua cobertura. 

 
Figura 782 - FACHADA FRONTAL DO DEPÓSITO 

 

 
Figura 783 - FACHADA LATERAL DIREITA DO DEPÓSITO. AO FUNDO, A ÁREA DO 

GALINHEIRO 

 

Ruínas da coberta do curral: restaram somente seis colunas de alvenaria de tijolos, quatro 

delas ainda articuladas por peças de cobertura.  A área coberta corresponde a um terço do 
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total e o restante encontra-se ao relento.  Não há mais vestígios do curral descoberto.  A 

partir dessas edificações, os terrenos nas proximidades se tornam bastante íngremes. 

 

 
Figura 784 - VISTA DE PARTE DA ESTRUTURA DO CURRAL COBERTO 

 

 

 

 
Figura 785 - REMANESCENTES DO CURRAL COBERTO 
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Galpões de serviços: construídos há cerca de vinte anos para exercício da atividade atual 

de tratamento de terra, utiliza parcialmente estrutura metálica e estrutura de madeira.  Há 

viveiros de plantas e canteiros de alvenaria na forma de tanques, todos de recente 

implantação.  Embora de grandes dimensões, são irrelevantes do ponto de vista histórico-

cultural, em função de seu sistema comercial, apesar de manterem economicamente o 

empreendimento.  

 

 
Figura 786 - GALPÃO DE PROCESSAMENTO DE HÚMUS 

 

 

 
Figura 787 - GALPÃO DE PROCESSAMENTO DE HÚMUS 
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Pomar: situa-se aos fundos da casa-sede, após o galpão de serviços e ao redor dele, com 

árvores frutíferas de espécies variadas.  As árvores frutíferas estão concentradas, 

formando, junto com espécimes não frutíferas e antigas, uma mata muito visível que fecha 

os terrenos do sítio.   

Tanques e caixas d'água: próximos da casa-sede em área de altimetria superior ficam 

tanques de alvenaria de tijolos revestido por nata de cimento e caixas d'água, que nutrem 

a casa e a área de serviços.  Eles têm cerca de um metro e meio de altura. 

 
Figura 788 - VISTA DE TANQUE E CAIXA D´ÁGUA PRÓXIMOS À CASA-SEDE 

 

 

A antiga capela do Bom Jesus de Matozinhos situa-se na gleba vizinha, hoje pertencente 

às irmãs da Conceição, mas já fez parte da antiga Fazenda Alto da Alegria.  Tem uma 

série de edificações modernas que não mais se relacionam com o Sítio Alto da Alegria.  

Somente a capela teve ligações de proximidade e ancianidade.  A fachada frontal da 

capela volta-se para a área urbana do distrito de Honório Bicalho.  Parece ter sido outro 

o acesso a ela, pois há um caminho íngreme que liga o platô da capela direto à povoação. 

Sua implantação, no alto da colina, lhe dava dominância em relação ao parco casario 

situado inferiormente.  O paisagismo existente nas imediações tira-lhe a visibilidade. Nos 

dias atuais, está totalmente construída em alvenaria de tijolos maciços, com cobertura em 

telhas cerâmicas canal e esquadrias metálicas comerciais. Não foi possível examinar seu 

interior, mas é provável que esteja tão alterado quanto seu exterior.  Placa metálica 

incrustrada na parede cita a data de construção como sendo 1760 e, dentre várias datas de 

reformas, a reconstrução total, em 1975, já nas mãos das irmãs. 
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Figura 789 - CAPELA DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS, PARTE DA ANTIGA FAZENDA ALTO 

DA ALEGRIA 

 

 

 
Figura 790 - PLACA DO SANTUÁRIO COM DATAÇÃO, FIXADA NA CAPELA 
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Figura 791 - CAPELA DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS: SITUAÇÃO TOPOGRÁFICA ELEVADA  

 

 

 
Figura 792 - GRUTA LATERAL - CAPELA DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS 
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Figura 793 - DETALHE DA GRUTA LATERAL - CAPELA DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS 

 

 

 
Figura 794 - CONJUNTO DOS DOZE PASSOS DA PAIXÃO DE CRISTO DO SANTUÁRIO DE BOM 

JESUS 
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Figura 795 - CONJUNTO DOS DOZE PASSOS DA PAIXÃO DE CRISTO DO SANTUÁRIO DE BOM 

JESUS 

 

 
Figura 796 - VISTA DA CASA PAROQUIAL E HOSPEDARIA DOS PADRES DO SANTUÁRIO DE 

BOM JESUS CONSTRUÍDAS NA DÉCADA DE 1970 

 

 
Figura 797 - HOSPEDARIA DOS PADRES NO SANTUÁRIO DE BOM JESUS CONSTRUÍDO NA 

DÉCADA DE 1970 
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Figura 798 - HOSPEDARIA PARA VISITANTES DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS 

 

 
Figura 799 - RESTAURANTE DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 

1970 

 

 
Figura 800 - CASA DE CASEIRO DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS CONSTRUÍDA NA DÉCADA 

DE 1970 
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Figura 801 - GALINHEIRO E CURRAIS DO SANTUARIO DE BOM JESUS 

 

Muros bicames: um extenso muro bicame, chamado localmente de "banqueta", 

construído parcialmente em pedras e em alvenaria de tijolos, circula a parte dos fundos 

da propriedade.  Ele capta água do Córrego de Macacos, levando-a até o Rio das Velhas, 

passando por diversas propriedades, ultrapassando subterraneamente a estrada que leva a 

Rio Acima.  Atualmente está sem fluxo de água.   

 
Figura 802 – “BANQUETA” DO RIBEIRÃO MACACOS QUE PASSA POR VÁRIAS FAZENDAS 

DESAGUANDO NO RIO DAS VELHAS.  A “BANQUETA” PASSA NO LIMITE DA FAZENDA 

ALTO DA ALEGRIA 
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6 - Risco eminente: o maior risco em relação a este conjunto é a degradação da casa-sede, 

que necessita de obras de valorização e manutenção.  As demais benfeitorias também 

correm riscos, mas não têm a mesma importância histórico-cultural que a casa-sede, 

bastante antiga.  Lamentavelmente, muitos nós críticos mantêm-se indecifráveis em 

relação à edificação e ao conjunto antigo. 

 

7 - Conclusão: o Sítio Alto da Alegria, parte da Fazenda Alto da Alegria terá grande 

relevância histórica para a região se for confirmada sua origem ancestral, como pouso de 

bandeirantes.  Os vários indícios físicos não rejeitam essa possibilidade: por estar situado 

nos limites de um antigo distrito, numa região que era caminho de Sabará e por ter solo 

fértil, possivelmente desde tempos remotos.  
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APÊNDICE S 

 

FAZENDA DO URUBU 

 

 

MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

 

 

Figura 803 - FAZENDA DO URUBU – PEDRO LEOPOLDO/MG 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda do Urubu ou das Lajes.   

1.2 Localização: estrada que liga MG 10 à BR 040, no povoado de Vista Alegre, distrito- 

sede. 

1.3 Propriedade/Contatos: herdeiros de João Teodoro Alves da Silva.  A gleba onde se 

situa o conjunto antigo pertence a Sinval Alves da Silva  
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Figura 804 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2– Histórico:  

A Fazenda do Urubu, como é popularmente conhecida, é considerada um dos primeiros 

núcleos rurais da região. A fazenda não é ''tombada'', mas foi cadastrada pelos 

pesquisadores do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) em 

1984, no Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Minas Gerais (IPAC). Não foi 

encontrado registro da data de sua construção, mas segundo o proprietário, Sr. Sinval 

Alves da Silva, 83 anos, seria algo em torno do início do século XIX. No Cartório de 

Santa Luzia, encontrou-se registro da Fazenda do Urubu, de Pedro Antônio Pereira, no 

Livro 3 D, pág. 98, n  2734.  Na mesma página do mesmo livro, numerado como 2730 e 

2733, o mesmo proprietário registra também a vizinha Fazenda das Porteiras. O 

proprietário informa que seu pai teria comprado a Fazenda da Laje, nome oficial da 

escritura em 1920, de um senhor de sobrenome Pereira.   

Seu pai mantinha culturas de milho, arroz, feijão, mandioca, todo tipo de verduras e vários 

tipos de frutas.  Fabricava cachaça e açúcar meia cor. O leite era somente para 

subsistência.  Vendia para Matozinhos, que à época era o melhor mercado da região.  

Semanalmente quatro carros de boi eram preparados para sair às quatro horas da manhã, 

passando pela estrada do capoeirão, que cortava várias fazendas, chegava à Floresta e 

Braúnas, e a Matozinhos por volta das sete horas da manhã. A fazenda só comprava 

querosene e sal. Hoje tem horta, pequena plantação de cana para fazer pouca quantidade 

de cachaça para uso próprio da família. O forte da produção é o leite, que vai para a 

Cooperativa de Pedro Leopoldo, que o recolhe diariamente.   

Desde 1964, a família abriu a cachoeira à visitação pública, e esta atividade se tornou 

fonte lucrativa, desde que passaram a cobrar pela entrada. No entanto, foram obrigados a 

limitar essa atividade turística nos fins de semana e feriados. Em 1983, construiu uma 

nova sede em gleba vizinha a do conjunto antigo para sua moradia. Tinha três irmãs 

solteiras que viviam na sede antiga e tocavam os negócios naquele trecho da fazenda. 

Após a morte do pai, a fazenda de 20 hectares foi dividida entre os herdeiros, cada um 

ficando com uma média de 5 a 20 hectares. Quando sua nova casa estava em fase de 

acabamento, as três irmãs decidiram mudar-se para a cidade, vendendo-lhe suas partes. 

Ele finalizou a casa nova, mas conserva a antiga, não só por seu valor afetivo, mas porque 

ela é útil para as famílias dos sete filhos, que nos finais de semana vêm usufruir do 

convívio familiar integrado. São sete filhos, todos casados, ligados a atividades urbanas.  
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O Sr. Sinval cuida sozinho das atividades agropecuárias, ajudado por um dos filhos nos 

finais de semana. Quanto à casa-sede antiga, ele informa que seu pai construiu a varanda 

e o quarto lateral , que fazia de escritório e local de pagamento de camaradas. Antes, a 

casa tinha uma escada que acessava diretamente à porta da sala. Também banheiros foram 

instalados pelo pai, embora reformados posteriormente. Conta também que o engenho da 

fazenda era muito ativo. Não era muito grande, mas tinha uma roda d'água de cerca de 

cinco metros de altura. Após desativá-lo, o pai vendeu-o a um amigo da Família Carvalho, 

que desejava empreender a produção de cachaça. Mas o canavial desta fazenda foi 

incendiado, junto com o madeirame do engenho, que não mais existe.   

O proprietário informa ainda que o nome da fazenda é oficialmente Fazenda das Lajes, 

tendo ficado mais popular o apelido de Urubu, porque a pedra da cachoeira inicia-se 

abruptamente em meio às pastagens.  Antigamente, quando as imediações superiores da 

cachoeira ainda não eram isoladas, muitas criações caíam nas pedras, virando presas dos 

urubus que ficavam sobrevoando o local, e eram vistos a longa distância.  

A Fazenda do Urubu tem a leste a Serra do Rola Moça; a sul, a casinha do Grotão e a 

Fazenda Casinha do Grotão do Capão; e a oeste não há nenhum ponto nomeável. 

 
Figura 805 - SR. SINVAL, ATUAL PROPRIETÁRIO DA FAZENDA 
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3 - Descrição /entorno:  apresenta casa-sede, com pátio frontal à frente e quintal próprios,  

moinho e pequeno prédio de usina, também com pátio próprio, galpão de depósito e 

alambique, casas de agregados, e área de lazer, com  vestiários, restaurante e bar, quadras 

de esportes, várias churrasqueiras e cachoeira com várias quedas d'água.  Tem capela 

situada no topo da colina vizinha, isolada do conjunto das edificações, que ficam numa 

cota inferior, às margens do Ribeirão do Urubu.  A capela, hoje, se situa em gleba distinta, 

pertencente a um dos filhos do proprietário do conjunto antigo da fazenda.   

As construções de moinho, galpão e usina se dispõem em um retângulo, formado por dois 

pátios cercados, que antigamente eram currais, e a sede domina o conjunto. As demais 

edificações situam-se atrás dela, ficando, portanto, mais escondidas.   

Todo o conjunto é circundado por elevações de mata fechada, sendo a parte da cachoeira 

um grande maciço de lajes de impressionante beleza.  O Rio Urubu acompanha o relevo 

movimentado, isolando o maciço rochoso do platô onde se situa a casa e anexos. 

 

 
Figura 806 - VISTA DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO E CACHOEIRA AO PÔR DO SOL 

 

 

4- Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: as edificações se implantam ao redor de um grande pátio retangular, que 

originalmente serviu de curral.  A sede está localizada em terreno com ligeiro declive, 

que propiciou o aparecimento de meio-porão não habitável abaixo da varanda. A casa-
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sede tem sua parte posterior voltada para uma área ampla, antes ambientada com 

mangueiras, que termina em uma praia com lajões e cachoeira, formando um aprazível 

ambiente. 

4.2 Partido/volumetria: tem forma da planta em ''L'', caracterizada por um bloco frontal 

quase quadrado, no qual se acopla um longo puxado na face posterior à esquerda.   

4.3 Sistema construtivo: a técnica empregada para a construção da casa foi a estrutura 

autônoma de madeira com vedações de pau a pique, com reboco de barro e acabamento 

de pintura de cal. Na vedação do porão aparece o tijolo cozido, usado após uma reforma. 

 

 
Figura 807 - PAISAGEM A ESQUERDA DA CAPELA, NO ALTO DA COLINA 

 

4.4 Planta: apresenta faixa fronteira com varanda finalizada por um pequeno cômodo,  

construído para ser escritório.  Tem-se acesso à varanda por uma escada de tijolos 

revestida por cimento, disposta paralelamente à varanda da fachada.  Da varanda acessa-

se a sala, que leva a dois quartos laterais e a um corredor, configurando uma segunda 

faixa transversal.  Na parede divisória entre o escritório e o quarto situado na lateral direita 

da sala há uma janela entaipada, ratificando a informação de que esta parede fosse a 

frontal.   
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Figura 808 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO URUBU 

 

Uma alcova e um quarto possuem portas para o corredor e, juntamente com um terceiro 

quarto, configuram a terceira faixa transversal de cômodos.  Dele acessa-se a uma 
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pequena ''sala de viver'' que, por sua vez, dá acesso a outros três quartos - um da seção 

anterior - e ao puxado aos fundos.  Essa sala parece ter sido uma antiga varanda aberta, 

segundo os vestígios mostrados pela estrutura do telhado.  No puxado ficam um quarto 

que foi adaptado a banheiro e despensa, a cozinha e um depósito.  Anexado 

posteriormente está um pequeno banheiro que se projeta para fora na fachada lateral 

direita.  Recentemente, uma pequena coberta de churrasqueira foi anexada às pares do 

depósito.  O acesso ao quarto frontal está voltado para a varanda, não existindo outro pelo 

interior da casa.   

A casa possui outros oito quartos, sendo que um deles foi subdividido e transformado em 

banheiro e despensa.   

4.5 Cobertura: possui cobertura em quatro águas no bloco frontal, com prolongamento 

frontal para varanda e escritório e prolongamento posterior para a "sala de viver" - antiga 

varanda - e quarto de costura.  O puxado é coberto por telhado de duas águas, com 

prolongamentos para a área de lazer.  Toda a cobertura usa telhas curvas cerâmicas.   

 

 

 
 

Figura 809 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 810 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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Figura 810 -  PLANTA DE COBERTURA 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: apresenta varanda finalizada por um pequeno cômodo de escritório.  O 

acesso à varanda se faz por uma escada de alvenaria de tijolos, revestida por cimento, 

paralela à fachada.   

 

Figura 811 - FACHADA FROMTAL 
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Da direita para a esquerda têm-se duas janelas, referentes a um quarto e à sala, seguidas 

da porta de entrada.  A janela do quarto frontal se diferencia das demais, por apresentar 

caixilhos de vidro por fora e folhas cegas por dentro.  Todas as janelas têm estrutura de 

caixotes, não sendo estruturadas por esteios, como a grande maioria das janelas. 

 

 
 

Figura 812 - VISTA LATERAL DA VARANDA E PÁTIO FRONTAL. EM PRIMEIRO PLANO, O 

PRÉDIO DE SERVIÇOS E O ANTIGO CURRAL 

 

 

Fachada lateral esquerda: é um longo pano reto de alvenaria, finalizado pela varanda, na 

qual quatro janelas aparecem alinhadas.  Destas, somente a do quarto vizinho à varanda 

tem estrutura de caixote.  O quarto vão é uma esquadria do tipo basculante, possivelmente 

introduzida no lugar de uma antiga janela, quando um dos quartos deu lugar a um 

banheiro. A área da despensa tem pequenas aberturas na parte superior do próprio pano 

da parede.  Aparece uma chaminé de um dos fogões à lenha da casa.   
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Figura 813 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 
Figura 814 - FOGÃO À LENHA 

 

Fachada lateral direita: é composta por dois panos de alvenaria alongados e afastados um 

do outro. No bloco anterior, a primeira janela é a do quarto contíguo à varanda que, como 

na fachada frontal, se diferencia por ter caixilho de vidro na janela.  Esse módulo da 

fachada é coberto pelo prolongamento da água frontal do telhado. Depois se segue uma 

sequência de quatro janelas, aglutinadas conforme o agenciamento interno. Na área do 

puxado têm-se janela, porta e outra janela abafada pelos anexos de banheiro e suporte de 

caixa d'agua.  Tem uma coberta recém-construída para abrigar churrasqueira.  Para essa 

fachada se volta a área de piscina privativa da casa. 
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Figura 815 - FACHADA LATERAL DIREITA DESTACANDO O BLOCO PRINCIPAL EM 

PRIMEIRO PLANO E AO FUNDO O PUXADO  

 

 

 
Figura 816 - FACHADA LATERAL DIREITA COM DESTAQUE PARA O PUXADO PRÓXIMO À 

PISCINA 

 

 

 

 
Figura 817 - ÁREA DE CHURRASQUEIRA AO FINAL DO PUXADO 
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Fachada posterior: constitui-se pela parte posterior do bloco afastado - com duas janelas 

- e pelo avanço do puxado, com uma janela referente ao depósito.  Aparecem ainda os 

volumes do banheiro e de caixa d'água anexados posteriormente.  No entanto, um muro 

recém-construído veda tudo que fica à esquerda do puxado. 

 

 
Figura 818 - FACHADA POSTERIOR: MÓDULO FRONTAL E LATERAL DA INSTALAÇÃO 

SANITÁRIA 

 

 

 
Figura 819 - FACHADA POSTERIOR CERCADA POR MUROS. O PUXADO FICA EXTERNO. AOS 

FUNDOS, COBERTA DE SERVIÇOS 
 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  
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Varanda: os esteios de madeira têm seção octogonal, enquanto o guarda-corpo possui 

réguas em forma de ''S''.   

 

 

Figura 820 - FACHADA POSTERIOR 

 

 
Figura 821- DETALHE DO GUARDA-CORPO NA VARANDA DA FACHADA PRINCIPAL 
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Pisos: o piso do bloco frontal é de tabuado corrido, incluindo o da varanda.  As tábuas 

são largas, mas curtas, apresentando muitas emendas, de um modo geral, alinhadas.  São 

oito quartos, duas salas, circulação e varanda revestidas por tabuado, enquanto que no 

cômodo transformado em banheiro, a circulação do puxado e despensa recebem piso de 

azulejos.  A cozinha e depósito têm cimento queimado. 

Forros: em alguns cômodos do bloco frontal utilizam-se forros de tabuado corrido de 

madeira com tabeira e aba. O primeiro quarto tem forro de madeira antigo como o da sala, 

presos diretamente ao madeiramento do telhado. Nos outros cômodos o forro é recente, 

de frisos e mais baixo, com exceção ao da “sala de viver”, que tem treliça recente, e ao 

da cozinha, que não possui forro. 

Vãos: no pequeno cômodo frontal, uma janela na fachada principal e outra na lateral 

direita apresentam-se diferentes das demais, possuindo caixilho de vidro por fora e folha 

cega por dentro.  No mesmo quarto, na parede que faz divisa com o quarto sequente, há 

uma moldura de janela de madeira com verga reta em tamanho e alinhamento iguais as 

das demais da fachada principal.  Esta moldura foi vedada e pintada, mas seu 

enquadramento torna-a perceptível, ratificando a informação de que a varanda e o 

escritório foram construídos em época posterior. Na fachada lateral esquerda, quatro 

janelas aparecem alinhadas, todas em escuro com vergas retas.  As portas tem altura em 

torno de 2,36 metros; as janelas têm peitoris de cerca de um metro, enquanto os pés 

direitos dos cômodos variam em torno de 3 metros.  

Mobiliário: não existem móveis de época, exceto alguns bancos de varanda.  Há alguns 

móveis rústicos que se compõem bem com a casa. O primeiro quarto tem interessante 

cabideiro de madeira preso à parede.  Vários outros cômodos também têm cabideiros. 

 

4.8 Estado de conservação/situação atual: a casa-sede está muito bem-cuidada, embora 

sem moradores permanentes.  Sofreu substituição de alguns elementos de janelas, quando 

o conjunto de esteios-ombreiras, vergas e peitoris maciços foram substituídos por 

esquadrias de formas em caixotes de madeira.  Diante do todo, esses aspectos podem ser 

considerados irrelevantes.  De um modo geral, o madeiramento da casa está em bom 

estado.  Os pisos são mantidos encerados, o que lhes prolonga a sobrevida. O 

madeiramento do telhado não dá sinais de grandes comprometimentos, exceto uma peça 

na "sala de viver".  Há trancas de segurança em todas as esquadrias.     
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5- Anexos: 

Pátio: as construções se dispõem em torno de um pátio retangular, cercado por gradil de 

madeira, típico de curral.  Este foi antigamente um curral, assim como o espaço 

imediatamente lateral, onde ficam o moinho, o depósito e a usina.   

 
 

Figura 822 - PÁTIO FRONTAL À CASA-SEDE 

 

 

Moinho: situado na área lateral esquerda da sede, mantém ainda elementos originais de 

escada e a própria estrutura autônoma com vedações de pau a pique, hoje, com remendos 

em tijolos.  É elevado do solo cerca de dois metros de altura. Ainda possui a pedra de mó 

e a engrenagem em ''hélice de cuias'', que faziam o moinho funcionar com a ajuda da água 

que passava por baixo dele. A água que o nutre chega a ele por vala aberta saindo do topo 

da cachoeira. 
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Figura 823 - À ESQUERDA PÁTIO FRONTAL E À DIREITA ANTIGO CURRAL EM FRENTE À 

CASA-SEDE 

 

 

 
 

Figura 824 - PÁTIO FRONTAL À CASA- SEDE PARCIALMENTE REVESTIDO POR LAJES DE 

PEDRA 

 



890 

 
Figura 825 - EM PRIMEIRO PLANO O PRÉDIO DE SERVIÇOS E AO FUNDO O MOINHO 

ELEVADO E A USINA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA  

 

 

 

 
Figura 826 - MOINHO E ESCADA DE ACESSO AO PISO ELEVADO 

 

Usina: é pequena construção de alvenaria de tijolos, que funcionou enquanto a luz elétrica 

não acessava a região, isto é, até 1970. 

Galpão: é uma construção de partido retangular alongado, fundações de pedra, mas foi 

reerguido em alvenaria de tijolos.  Não tem abertura para o pátio frontal, sendo aberta por 
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trás. Na realidade, trata-se de três ambientes: o primeiro é um paiol aberto; o segundo 

cômodo é um depósito fechado e o terceiro é o espaço aberto do alambique. O IPAC/MG 

de 1984 registrou, no mesmo local, uma edificação bem menor, talvez o correspondente 

ao módulo central fechado. 

 

Figura 827 - GALPÃO QUE ABRIGA PAIOL, DEPÓSITO E ALAMBIQUE 

 

 
Figura 828 - ALAMBIQUE 
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Casa de agregados: uma construção recente fica no vértice do muro poligonal que fecha 

o quintal da casa-sede. Trata-se de uma pequena casa de alvenaria de tijolos, com varanda 

parcial e instalação sanitária saliente pela caixa d'água que se eleva sobre ela. 

 
Figura 829 - FACHADA FRONTAL CASA DE AGREGADO 

 

 

 
Figura 830 - FACHADA POSTERIOR - CASA SE AGREGADOS À ESQUERDA E VISTA DE MURO 

QUE CIRCUNDA A CASA-SEDE 

 

 

Galpões de bar, restaurante e vestiários: são três construções recentes, de alvenaria de 

tijolos. O bar e o restaurante têm amplos salões abertos, com guarda-corpo de cobogós e 

telhados de quatro águas de telhas curvas cerâmicas.  O vestiário é todo fechado e coberto 

por calhetões de amianto.  Essas estruturas fazem parte do complexo de lazer e turismo 

que funciona nos fins de semana e feriados, assim com as várias áreas de churrasqueiras 

e bancos de alvenaria.  Elas vêm sendo aprimoradas ao longo do tempo.  O antigo 

vestiário, situado lateralmente à casa-sede, foi recentemente demolido, e seu local 



893 

ocupado com bancos e churrasqueira. Atrás do vestiário, descendo a encosta do rio, vem 

sendo jogada grande quantidade de lixo, tanto papéis, quanto plásticos, que poluem visual 

e sanitariamente as águas à jusante.   

 

 
Figura 831 - CASA DE AGREGADO ANTIGA, HOJE PERTENCENTE À GLEBA VIZINHA 

 

 

 
Figura 832 - DETALHE DAEMPENA DA FACHADA PRINCIPAL DA CASA DE AGREGADO COM 

A DATA 16-1-1959 

 

 
Figura 833 - VISTA PARCIAL DO RESTAURANTE LOCALIZADO ATRÁS DOS MUROS QUE 

CIRCUNDAM A CASA-SEDE 
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Figura 834 - LATERAL DO GALPÃO DO RESTAURANTE. AO FUNDO O GALPÃO DO BAR 

 

 
Figura 835 - VISTA FRONTAL DO GALPÃO DO RESTAURANTE 

 

 
Figura 836 - VISTA DO GALPÃO DO BAR EM PRIMEIRO PLANO. AO FUNDO O MACIÇO 

ROCHOSO E A CACHOEIRA 
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Figura 837 - VESTIÁRIO 

 

Quadras de esportes: há três quadras de esportes construídas onde antes ficava um grande 

mangueiral.  Hoje, algumas mangueiras ainda proporcionam sombra aos visitantes. 

Cachoeira: proporciona uma série de quedas d'água utilizada como piscinas naturais.  

Uma represa ampliou a capacidade do poço principal.   

 

Figura 838 - MACIÇO ROCHOSO QUE CONFORMA UMA DAS PISCINAS NATURAIS 
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Figura 839 -  QUEDA D´ÁGUA E PLACA DE ORIENTAÇÕES AOS VISITANTES, COLOCADA 

PELO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA 

 

 

 

 

 

 
Figura 840 - VISTA DE DUAS QUEDAS 

D´ÁGUA E DE UMA PISCINA NATURAL 

 Figura 841 - PISCINA ARTIFICIAL FEITA 

COM O REPRESAMENTO DA 

CACHOEIRA 
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Figura 842 - - PISCINA NATURAL CONFORMADA PELO MACIÇO ROCHOSO 

 

 

Capela: uma pequena capela dedicada a São Sebastião situa-se na colina imediatamente 

fronteira à área do conjunto, que se orienta no eixo leste-oeste, e o sol se põe voltado para 

a fachada frontal. Por suas características arquitetônicas, parece remontar ao século XIX. 

Mostra partido retangular simples de um único volume.  A cobertura tem duas águas de 

telhas curvas com beiral em cachorrada.  Os panos de paredes são enquadrados por 

cunhais e madres de madeira e por baldrame de pedras revestido por massa de cimento. 

O frontispício tem frontão reto com óculo central.  A portada tem arco de lanceta e 

bandeira de vidro e folhas almofadadas.  As duas janelas na altura do coro também têm 

arco de lanceta, são rasgadas e possuem guarda-corpo entalado de réguas retas.  A madre 

funciona como estrutura para o piso do coro.  Uma escada interna em madeira faz o acesso 

ao coro.  Duas janelas laterais com caixilhos de vidro, que não parecem originais, estão 

colocadas de forma a marcar a passagem da nave para o altar. Sofreu reforma na década 

de 1970, quando ganhou base e alguns vidros na bandeira da porta e no óculo. Não possui 

ornamentação interna significativa. O altar é de madeira, formado por duas colunas com 

pequeno capitel, encimadas por arco ogival.  O forro é gamela de madeira.  Os pilares de 

sustentação do coro separam o espaço interior, formando o nártex.  Encontra-se em 

razoável estado, tendo sido um pouco descaracterizada em nível da arquitetura e do 

entorno. Tem uma instalação sanitária e caixa d'água aos fundos.  Encontra-se protegida 
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por cerca de arame farpado e bambus, que vem promovendo o crescimento de vegetação 

indevida em torno do monumento, e veda sua visibilidade das partes mais baixas da 

topografia.   

 
Figura 843 - VISTA DA CAPELA EM MEIO ÀS ÁRVORES  

 

 
Figura 844 - FACHADA FRONTAL DA CAPELA  
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Figura 845 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CAPELA. AO FUNDO, INSTALAÇÃO 

SANITÁRIA E CAIXA D´ÁGUA 

 

 

 

 

Figura 846 - VISTA DO CRUZEIRO EM 

FRENTE À IGREJA  

(Fonte: IEPHA / IPAC – 1984) 

 Figura 847 - VISTA RECENTE DO 

CRUZEIRO EM FRENTE À IGREJA (2002) 
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Cruzeiro: à frente, no adro, encontra-se um cruzeiro de madeira sobre base piramidal com 

galo em cobre sobreposto.  As peças de madeira têm cerca de 1 x 1 palmo, e ganham 

recortes nas três pontas.  Por situar-se a capela no eixo leste-oeste, o pôr do sol se dá atrás 

do cruzeiro, e cria um bonito espetáculo.   

 

Conjunto de edificações da nova sede e currais: como já foi dito no histórico, uma nova 

sede foi construída numa época em que a propriedade foi fracionada. A casa foi muito 

bem- planejada, tendo um partido quadrado e agenciamento interno - que lembram as 

antigas casas bandeiristas paulistas - dividida em três seções longitudinais, com um 

grande cômodo de convivência central para o qual todos convergem, com duas varandas 

em cada extremidade. As varandas se ligam visualmente ao interior por paredes 

envidraçadas. Acompanha o conjunto uma área de lazer com churrasqueira, sauna e 

piscina. Todo esse conjunto fica em meio à área gramada. Numa cota inferior ficam os 

currais e as dependências de serviços.   

 

 
 

Figura 848 - CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES NOVAS: CASA-SEDE, CURRAIS E CASA DE 

AGREGADOS 
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Figura849 - VISTA DO CURRAL SITUADO EM COTA MAIS BAIXA QUE A NOVA CASA-SEDE 

 

 

Figura 850 - FACHADA DA NOVA CASA-SEDE CONSTRUÍDA 

 

Figura 851 - FACHADA DA NOVA CASA-SEDE CONSTRUÍDA 
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Áreas de cultura e hortas: rodeando este conjunto de novas edificações ficam os campos 

de milho e cana e área de hortas.  Como no conjunto antigo, este também fica num platô 

rodeado pelas curvas do Ribeirão do Urubu.   

 

Observação: o IPAC/MG de 1984 registrou vários anexos, hoje inexistentes.  Ao lado 

direito do pátio frontal à casa tinha uma coberta, possivelmente uma cocheira.  Duas 

outras cobertas situadas lateralmente à fachada lateral esquerda, mas não coladas a ela 

também desapareceram. 

Engenho: foi vendido e perdido após um incêndio na fazenda para a qual foi levado. Resta 

hoje na Fazenda do Urubu um engenho de tração animal. 

 
Figura 852 - ENGENHO DE TRAÇÃO ANIMAL AINDA EXISTENTE NA FAZENDA 

 

6 - Riscos eminentes: em curto prazo o conjunto não parece ameaçado por riscos quanto 

à conservação.  Os proprietários sabem do valor histórico e cultural do conjunto e podem 

até ampliar sua exploração, dando mais atenção para esses aspectos, assim como para as 

tradições artesanais rurais, ainda não-exploradas.  No entanto, como recebe pessoas  sem 

maiores ligações afetivas com o local, o conjunto deveria ter sistema de proteção contra 

incêndios, mesmo que fosse à forma de extintores.  Também a situação do recolhimento 

do lixo deverá ser equacionada de forma mais ampla, pois há risco de essa questão 
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ambiental e sanitária inviabilizar o negócio turístico.  O conjunto de benfeitorias já foi 

bastante descaracterizado, e perdido peças importantes, tais como engenho, casas de 

agregados, currais e os volumes originais de alambique.   

 

7 - Conclusão: é um conjunto de importância histórica e artística, ainda com elementos 

originais significativos.  A casa-sede, embora de grande simplicidade, é exemplar passível 

de ser avaliado em seus aspectos arquitetônicos, incluindo planta e fachadas, bastante 

preservadas em sua autenticidade.  Ainda é possível perceber os traços da implantação do 

conjunto e anexos, ratificados pela documentação levantada pelo IPAC/IEPHA de 1984, 

pelo trabalho de alunos das FAMIH de 1995 e, principalmente, pelas informações 

fornecidas pelo atual proprietário.  

 

8 - Referências Bibliográficas: 

FAMIH. Tra Arquitetura Brasileira, TP 02. 1995. 
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ANEXO - FAZENDA URUBU 

1 - Registro de terras de Antônio de Paula Moreira. 

"Nº 2 

Aos vinte sette de novembro de mil oito centos, e cincoenta e cinco nesta Freguesia do 

Senhor Bom Jesus do Matthosinhos em casa de minha morada me foi appresentada a 

declaração seguinte = O abaixo assignado morador nesta Freguesia de Matthosinhos 

possue quarenta e cinco alqueires de terras de planta que lhe coube por herança de sua 

fallecida mai Dona Maria Moreira da Silva na Fazenda do Urubú na mesma Freguesia, 

cujas terras se achão na divisa com herdeiros da Fazenda da Caxoeira, e do mesmo Urubú, 

assim (...) possue pela mesma forma alguns alqueires de campo unidos a capoeira. 

Matthosinhos vinte sette de novembro de mil oito centos e cincoenta e cinco. Antonio de 

Paula Moreira. E nada mais continha em dita declaração e o afirmo in (...): 

Vig ro Valerianno de Almª Lima" 
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FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

 

2 - Registro de terras de Antonio José Dinis Costa. (Fazenda Urubú e Fazenda Velha). 

"N º 8  

  Aos seis de janeiro de mil oito centos e cincoenta e seis nesta Freguesia do Senhor do 

Bom Jesus de Matthosinhos de Sabará em casa de minha morada me foi appresentada a 

declaração do theor seguinte = O abaixo assignado morador nesta Freguesia do 

Matthosinhos possue huma fazenda denominada Fazenda Velha, que houve por compra 

a Dona Quintilianna Rodrigues da Costa, tem huma sesmaria de campo, divide com a 

Fazenda dos Pintos, Fazenda dos Mattos, Fazenda da Dona Isabel, e Fazenda de Manoel 

Sabino; possue mais nesta mesma Freguesia na Fazenda do Urubú desseis alqueires de 

terras de cultura, que as houve por herança da finada Dona Maria Moreira da Silva as 

quaes se achão em commum com outros herdeiros. Matthosinhos. Seis de janeiro de mil 

oito centos e cincoenta e seis. (...) de Antonio José Dinis Costa. Antonio de Paula Moreira. 

E nada mais se continha em dita declaração, e o affirmo em (...) :  

O Vig ro Valerianno de Almª Lima" pag. 2v, 3. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010  RP - CÓDICE N.º 119. 

 

3 - Fazenda Urubu 

A – Registro de terras de Bernardo Alves da Silva 

“Nº 73 Aos cinco de março de mil oito centos e cinqüenta, e seis neste Arraial e Freguesia 

do Senhor Bom Jesus de Matthosinhos do Sabará em casa de minha morada me foi 

apresentada a declaração do theor seguinte = Bernardo Alves da Silva possue na Fazenda 

do Urubu em commum terras, que herdou e comprou; assim mais a quarta parte na 

Fazenda do Capim Branco, todas na Freguesia de Matthosinhos cinco de Março de mil 

oito centos, e cincoenta e seis, Bernardo Alves da Silva. E nada mais se continha na dita 

declaração e o affirmo (...)  O Vig rº Valerianno de Almª Lima.”     13v. 
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FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 

B – Registro de terras de João Alves da Silva 

“Nº 142 Aos vinte três de março de mil oito centos, cincoenta e seis neste Arraial e 

Freguesia do Senhor Bom Jesus do Mathosinhos do Sabará em casa de minha morada me 

foi apresentada a declaração do theor seguinte = O abaixo assignado possue quinze 

alqueires de terras na Fazenda do Urubu, e estão em commum, nesta Freguesia de  

Matthosinhos. João Alves da Silva. E nada mais continha em dita declaração, e o affirmo 

(...) O Vig rº Valerianno Almª Lima.”      24v. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – MATOZINHOS, SENHOR BOM JESUS DO (SABARÁ).  

TP1- 119 – 1855 –1856. FILME 010 RP - CÓDICE N.º 119. 
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APÊNDICE T 

 

FAZENDA DOS BORGES 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

 

 
Figura 853 - FAZENDA DOS BORGES – PEDRO LEOPOLDO/MG  

(Fonte: IEPHA / IPAC – 1984) 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda dos Borges. 

1.2 Localização: zona de expansão urbana de Pedro Leopoldo, junto ao antigo povoado 

de Lagoa de Santo Antônio, atualmente, bairro.   

1.3 Propriedade/Contatos: Gabriel Cláudio de Salles. 
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Figura 854 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2– Histórico:  

O atual proprietário herdou a fazenda do espólio do pai, Heitor Cláudio de Salles, 

juntamente com dois outros irmãos, dos quais comprou suas partes.  Informa que a casa 

era um rancho de tropas e pouso de viajantes que se dirigiam à região do Sumidouro.   

Na década de 1920, o então proprietário, Heitor Cláudio de Salles, puxou dois cômodos 

laterais e entalou uma varanda entre eles.  Essa intervenção é evidente, pois o sistema 

construtivo adotado, em alvenaria de tijolos maciços, difere totalmente do restante da casa 

que é de estrutura autônoma de madeira e pau a pique.  As janelas e portas têm marcos de 

caixotes estreitos, enquanto as demais da casa são partes da estrutura autônoma do prédio.  

Na mesma época, configurou-se um gradil de alvenaria e réguas de madeira, 

conformando-se um pequeno jardim fronteiro à casa, isolando-a do curral em frente.   

 

 
Figura 855 - MEMBROS DA FAMÍLIA PROPRIETÁRIA NA VARANDA, NA DÉCADA DE 1950   

(Fonte: Walter Paulo de Carvalho) 
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Figura 856 - MATRIARCA DA FAMÍLIA E SUA FILHA, NO PORTÃO DE GRADIL RECÉM-

CONSTRUÍDO NA DÉCADA DE 1950   

(Fonte: Walter Paulo de Carvalho) 

 

 

 

Dois irmãos, Guilhobel e Gabriel, montaram uma sociedade e exploraram a fazenda por 

cerca de 40 anos, um dedicando-se à agropecuária e, o outro, à extração mineral.  Quando 

do casamento de Gabriel, construiu-se uma segunda sede, em 1962, a cerca de 70 metros 

da antiga.  Esta edificação tem padrão moderno e simplificado.  Uma terceira casa foi 

construída recentemente pelo filho de Gabriel, também em sistema construtivo de 

alvenaria de tijolos, mas usando muita madeira.  O conjunto de edificações situa-se 

próximo a maciços rochosos, conhecidos como Lapa dos Borges, de interesse 

espeleológico e arqueológico, havendo limitações à exploração das várias pedreiras, 

impostas pelos órgãos de preservação do patrimônio cultural.  

 

3- Descrição /entorno:  os terrenos da fazenda são especialmente dotados tanto de áreas 

férteis, quanto de pedreiras exploradas para retirada de calcário e brita.  Situa-se na região 

cárstica a norte de Belo Horizonte, com um grande açude de regime temporário, e outros 

tantos menores.  O terreno é cercado por pedreiras, conformando um nicho circular, no 

centro do qual fica o conjunto de edificações, incluindo as áreas de currais e o açude 
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maior.  As áreas de cultura foram reduzidas, assim como as criações, pois vem sendo 

priorizada a atividade de extração mineral. 

 

Figura 857 - LAPA DE CALCÁREO.  O PONTO MAIS BAIXO DO TERRENO É 

EVENTUALMENTE PREENCHIDO COM UM LAGO TEMPORÁRIO 

 

 
Figura 858 - VISTA PANORÂMICA POSTERIOR À CASA-SEDE E UM DOS AÇUDES DE REGIME 

TEMPORÁRIO, TÍPICO DE REGIME CARSTICO   

A CASA DE AGREGADO EM PRIMEIRO PLANO JÁ NÃO EXISTE  

(Fonte: Walter Paulo de Carvalho)  

 

Figura 859 - VISTA PANORÂMICA A PARTIR DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 
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Figura 860 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DOS BORGES 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: implanta-se em ligeira elevação em relação ao terreno, embora  cercada 

por elevação em forma de ferradura que praticamente circunda todo o terreno.  A área de 

implantação do conjunto situa-se abaixo do nível da estrada que lhe dá acesso e que liga 

o povoado de Lagoa de Santo Antônio ao de Sumidouro e Fidalgo. Quando o açude se 

enche, chega a alagar todo o terreno da fazenda, deixando submersa toda a área atrás da 

casa-sede.  Uma enchente recentemente alagou todo o antigo pomar, destruindo-o.  
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4.2 Partido/volumetria: tem partido retangular e puxado posteriormente no lado esquerdo, 

configurando a forma de "L". Tem pé direito bastante elevado, o que dá certa 

monumentalidade à edificação, embora tenha somente um pavimento. Sua cobertura 

sobressai em relação a toda a construção em função da água frontal prolongada e bastante 

visível.   

 

4.3 Sistema construtivo: tem embasamento em pedras, caixa estrutural autônoma de 

madeira e vedações de pau a pique e adobes em alguns lugares.  Tem acabamento com 

reboco e pintura em caiação.  As madeiras são pintadas em óleo azul.    

 

4.4 Planta: a planta é extremamente simples e racional.  Tem originalmente três seções 

transversais por três longitudinais, considerando-se que a varanda foi introduzida 

posteriormente.  Optando por incluí-la em função de sua largura, a trama passa a ter três 

seções longitudinais por quatro transversais.  É completamente simétrica, exceto pela 

presença de alcova, ligada à sala, o que configura o corredor de ligação entre a sala frontal 

e a copa aos fundos. A simetria ainda foi quebrada pela introdução de um banheiro ligado 

à sala dos fundos, que exigiu parte do espaço de um quarto. Os cômodos da lateral 

esquerda são intercomunicantes, enquanto os da lateral direita ligam-se às salas ou 

corredor.  Não há mudanças de nível no interior, sendo o piso totalmente plano.  Os 

cômodos laterais à varanda são casa de arreio e insumos, nascidos com essa função.  A 

varanda, segundo informações dos antigos moradores, era lugar de recebimento de 

pessoas desconhecidas ou serviçais menores.  Também lá se colocava uma cadeira de 

balanço e redes de descanso.  

O puxado continha três cômodos (uma despensa, a cozinha propriamente e a cozinha de 

doces).  Atualmente, foram demolidas as divisórias, criando-se um amplo espaço único.  

Uma janela foi transposta para o sentido horizontal, quebrando a disposição tradicional. 
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Figura 861- PLANTA DA CASA-SEDE 

 

4.5 Cobertura: o bloco principal tem estrutura em quatro águas e o puxado em duas, com 

empena aparente.  O entelhamento é de telhas curvas cerâmicas e o acabamento do beiral 

com cachorros oriundos dos próprios caibros. Há um prolongamento frontal, com saída 

de estrutura de dupla água para os dois cômodos laterais.  Há também um prolongamento 

posterior que cobre o espaço da copa, talvez uma antiga varanda.   
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Figura 862 - PLANTA DE COBERTURA 

 

4.6 Fachadas:  

Fachada frontal: é térrea e totalmente simétrica. Tem varanda entalada entre dois cômodos 

laterais, com empena saliente. A varanda fica obscurecida pela reduzida iluminação, 

pouco deixando aparecer os vãos desse espaço. Os dois cômodos laterais se salientam. As 

janelas são bastante amplas e têm grande altura, cerca de dois metros.  O muro e grade 

que cercam o jardim frontal compõem a fachada. 

 

Fachada lateral direita: tem quatro panos cheios, cada um com sua janela, exceto o 

primeiro, construído posteriormente, cuja janela se volta para a fachada frontal.  A 

continuidade do puxado de cozinha aos fundos tem outras duas janelas. 
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Figura 863 - FACHADA FRONTAL DA CASA-SEDE  

 

 
Figura 864 - VISTA PARCIAL DA FACHADA FRONTAL  

 

 

 

Figura 865 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 866 - FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 
 

Figura 867 - FACHADA LATERAL DIREITA  

(Fonte: IEPHA / IPAC – 1984) 

 

Fachada lateral esquerda: até a altura do bloco frontal é idêntica à fachada lateral direita, 

tendo quatro panos de alvenaria.  No puxado tem janela, porta e janela.  Esta teve seu 

sentido alterado e retiradas as folhas de vedação.  Esta fachada recebe uma proteção de 

alvenaria de tijolos sobre a porta e degraus, tendo ainda uma pequena ampliação para a 

instalação de tanque de lavar tachos de doces. 
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Figura 868 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 

 

Figura 869 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 

 Fachada posterior: destaca-se o prolongamento da água do telhado, cobrindo a copa, à 

forma de uma larga varanda ao longo de toda a fachada, só quebrada pelo puxado de 

cozinha. 
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Figura 870 - FACHADA POSTERIOR 
 

 

Figura 871 - FACHADA POSTERIOR 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior: o acabamento da casa é bastante rústico, embora 

o material seja de ótima qualidade.  Houve preocupação com a salubridade, visto serem 

altos os pés direitos, assim como as envasaduras externas e internas, bastante avantajados.  

Essas são todas em escuro e em calha, pintadas a óleo azul.   

O teto é todo em telha vã, embora haja sinais de encaixes de barroteamento de forro em 

alguns cômodos.  Os pisos são estruturados sobre barroteamento de madeira e são de 
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tabuado largo, exceto na varanda e nos dois cômodos que a entalam, banheiro e cozinha, 

que são de cimento queimado.   

4.8 Estado de conservação/situação atual: houve recente intervenção no telhado com troca 

total das telhas , também cerâmicas curvas.  As alterações existentes são, de um modo 

geral, bastante antigas, tais como o banheiro, que parece ter ocupado um quarto.  

Recentemente, o fogão foi afastado da parede lateral, levado para posição centralizada.  

As paredes que fechavam as despensas foram demolidas, ampliando-se a cozinha.  O 

estado de conservação geral da casa é bom, embora haja algumas peças atacadas por 

cupins.  As instalações hidráulicas e elétricas estão em funcionamento, ainda que a casa 

esteja sem uso residencial, mas utilizada como depósito de insumos agrícolas.  Nas 

cumeadas dos morros circundantes se vêm as edificações do povoado que cresceu, 

tornando-se um bairro que hoje circunda a área da fazenda, o que torna o terreno 

praticamente urbano.  

 
Figura 872 - CASA-SEDE UTILIZADA COMO DEPÓSITO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

5 - Anexos:  

Depósito: implantado à cerca de 1,50 metros da sede fica o depósito que tem porta voltada 

para o pátio cimentado atrás da casa, conformando, por sua proximidade, um partido em 

"U", quando visto o conjunto de certa distância. Seu partido retangular e de mesmas 
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proporções que o puxado da cozinha permite esse equívoco. Seu sistema construtivo é 

também de estrutura autônoma de madeira e vedações de pau a pique.   

A cobertura é de duas águas, de telhas cerâmicas curvas.  Está desativado e seu estado de 

conservação não é bom.  Seu pé direito baixo, com dois compartimentos separados, 

lembra as construções de senzalas, mas não houve confirmação dessa ocorrência. 

 

 
 

Figura 873 - VISTA POSTERIOR DO DEPÓSITO 

 

 

Cobertas: contíguas ao depósito ficam duas cobertas dispostas em forma de "L" invertido, 

conformando um pátio lateral à fachada lateral direita da casa. Elas são de alvenaria de 

tijolos, com paredes contínuas aos fundos e pilares quadrados na frente, formando vãos 

que abrigam veículos de vários tipos, como tratores, carroças, carros, etc. Funcionam 

como garagem e oficinas, além de abrigarem toda a sorte de equipamentos agrícolas. Uma 

terceira coberta há pouca distância das primeiras, isolada por pátio e curral, funcionava 

como curral coberto, com sala de espera, sala de ordenha, várias divisões internas e 

cochos.  Hoje está desativada e em mau estado de conservação, uma vez que a atividade 

principal deixou de ser a agropecuária.  Por um tempo serviu à pecuária de corte, também 

hoje atividade secundária. 
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Figura 874 - ANTIGO CURRAL COBERTO 

 

Currais descobertos: ainda existem, mas as cercas e porteiras não são mais divisórias 

rígidas, uma vez que muitas delas se estragaram e não foram consertadas. Algumas partes 

mostram fechamento por lajes de pedra dispostas verticalmente, reforçadas ou não por 

cercas de madeira e arames.  Hoje, as divisões da fazenda são mais delimitadoras de 

atividades.   

 
Figura 875 - VISTA DO CURRAL COM TELHAS ANTIGAS SUBSTITUÍDAS  

 

 

Açudes: são dois os principais e que mais tempo permanecem cheios, embora em certas 

épocas desapareçam totalmente.  Um fica aos fundos da casa-sede antiga, à cerca de 200 
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metros dela.  O outro fica à frente, à cerca de 60 metros, quase em frente à nova sede, 

construída na década de 1960.  A terceira casa foi construída à sua margem, ligeiramente 

mais afastada do conjunto de edificações mais antigo. 

Casas novas: a segunda sede, como já foi dito, foi construída em 1962, à cerca de 70 

metros da antiga, com padrão moderno e simplificado. Uma terceira casa foi construída 

recentemente também em sistema construtivo de alvenaria de tijolos, mas usando muita 

madeira, num estilo de casa de campo moderna.  Nenhuma delas oferece a qualidade 

espacial, estética nem construtiva da casa-sede antiga. 

 

6– Riscos eminentes: o conjunto mudou suas funções e produção original, e atualizando-

se sem descaracterizar o antigo.  No entanto, a casa-sede poderia estar sendo utilizada, 

mesmo que com funções administrativas, o que certamente valorizaria a atividade 

empresarial atual, agregando ao investimento um caráter cultural, uma vez que o lugar é 

muito frequentado, ainda que por motivos comerciais.  Seria um diferencial para a 

empresa revitalizar o conjunto histórico, dando-lhe usos adequados e compatíveis com 

sua ancianidade e valor cultural. O mesmo poderia ser feito com os abrigos, que 

apresentam interesse espeleológico e arqueológico, explorando os aspectos culturais.  As 

demais edificações do conjunto não estão em bom estado, carecendo cuidados de 

conservação, principalmente o depósito mais próximo à casa-sede.  

 

7 - Conclusão: o conjunto, incluindo os vários anexos e a paisagem circundante presta-se 

perfeitamente às análises em questão. Torna-se importante também sua análise do ponto 

de vista socioeconômico, por viabilizar sua sustentação em função dos recursos naturais 

locais, parte explorada comercialmente.  

   

8 - Referências Bibliográficas: 

MELLO, Suzy. Barroco Mineiro. São Paulo. Melhoramentos, 1985.  

 

9 – Referências Documentais: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984. 
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APÊNDICE U 

 

FAZENDA DAS GOIABEIRAS 

 

 

MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAES 

 

Figura 876 - FAZENDA GOIABEIRAS – PRUDENTE DE MORAES/MG 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda das Goiabeiras  

1.2 Localização: rua, adro, praça, zona rural.  Proximidade do povoado de São Bento 

(Funilândia), Município de Prudente de Morais. 

1.3 Propriedade/Contatos: (particular) Espólio de Acácio Vieira Azeredo  
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Figura 877 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

Segundo informações do antigo proprietário, Acácio Vieira Azeredo, fornecidas aos 

técnicos do IEPHA, em 1984, quando da realização do IPAC/MG, a Fazenda das 

Goiabeiras constitui-se de um retalho da Fazenda do Riacho d'Anta, vinculada à Jaguara, 

arrematada em 1836, em ata pública, por João de Paula Cotta, de Francisco Abreu 

Guimarães, administrador do vínculo, por 16 contos de Réis, juntamente com toda a 

escravatura.  João de Paula Cotta teria, então, dividido a Fazenda do Riacho D'Anta e a 

distribuído aos seus descendentes.  A sede das Goiabeiras teve sua construção iniciada 

em 1899 e terminada em 1901, por Tristão Vieira de Paula Cotta, avô do Sr. Acácio, 

falecido em 1999, último proprietário.  Hoje se encontra sob a guarda e usufruto de Omar 

Lourenço Azeredo, um dos oito filhos do Sr. Acácio.  O Sr. Omar planta milho e mandioca 

e tem gado leiteiro, que abastece a cooperativa de Sete Lagoas.  Para tal dispõe de 

resfriador.  Os irmãos e a mãe somente frequentam a casa nos finais de semana. 

 

3- Descrição / entorno:  o conjunto situa-se em local de ambiência aprazível, aos fundos 

da Mata da Cauaia.  É composto de várias edificações: casa-sede, grande paiol, duas casas 

de agregados, duas cobertas, currais cobertos e descobertos, ceva e remanescentes de um 

engenho, que se implantam ao redor de um pátio retangular, parcialmente cercado e 

gramado, com trechos lajeados com pedras da região.  Todo o conjunto de benfeitorias 

situa-se em área bastante definida, margeado por campos de cultivo, que são bastante 

planos e propícios à agricultura.  Lagoas não perenes espalham-se pelas imediações, 

assim como abrigos rochosos, alguns com inscrições rupestres.  Diversas fazendas da 

região são conhecidas como Goiabeiras, em função do córrego que corta várias delas.  O 

conjunto é suprido por rede viária não asfaltada, sendo São Bento o povoado mais 

próximo, pertencente ao Município de Funilândia.  O comércio mais imediato se faz com 

Sete Lagoas, e eventualmente com Matozinhos.  Os acessos oriundos de Prudente de 

Morais estão permeados por condomínios de sítios e chácaras, o que promove a 

descaracterização de alguns trechos rurais e mostram uma ocupação diferenciada das 

muitas fazendas ainda existentes na região, com grandes áreas de campos de pastagens e 

matas. Faz divisa com as Fazendas da Bebida, Riacho D'Anta, da Jaguara e outras 

menores. 
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Figura 878 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DAS GOIABEIRAS 
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Figura 879 - VISTA GERAL DO CONJUNTO A PARTIR DO CAMPO 

 

Figura 880 - VISTA DO CAMPO COM LAGOA E MATA AO FUNDO 

 

4- Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: a casa-sede implanta-se na parte mais baixa do imenso pátio retangular, 

ao longo do qual se dispõem as principais construções do conjunto.  A partir do 

alinhamento da casa, o terreno declina, provocando o surgimento de um meio porão aos 

fundos da edificação.  Sua parte frontal é cercada por gradil de madeira com tábuas 

dispostas verticalmente, conformando um jardim à frente da casa, isolando-a do curral.  

4.2 Partido/Volumetria: a sede tem partido composto por um "L" invertido, ao qual se 

anexa o puxado de cozinha, ligeiramente recuado em relação à fachada principal, e cria a 

forma aproximada da letra "U".  Segundo o IPAC, assemelha-se bastante no nível de 

tipologia à Fazenda do Riacho d'Anta, de Dico Cota, no território do Município de 

Matozinhos, ligeiramente menor em área e dispondo de varanda também aos fundos.  

4.3 Sistema construtivo: foi construída em pau a pique com  vedação da estrutura 

autônoma de madeira, tendo, hoje, remendos de adobe.  O embasamento é de lajes de 
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pedra, que se eleva do nível das fundações para conformar a vedação do meio porão em 

alguns trechos da fachada posterior.   

 

 
Figura 881- EMBASAMENTO EM LAJES DE PEDRA VISTO NA FACHADA POSTERIOR DA 

SEDE 

 

 
Figura 882- DETALHE ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA E VEDAÇÂO EM PAU A PIQUE 
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4.4 Planta: a planta se desenvolve a partir da justaposição de uma forma básica retangular, 

com uma trama de espaços conformada por três seções longitudinais e quatro seções 

transversais.  A terceira seção longitudinal se prolonga, formando um puxado de quartos.  

Um retângulo se une na lateral esquerda, mais afastado em relação à fachada frontal, 

formando um segundo puxado.  Talvez seja produto de ampliação posterior ao núcleo 

inicial. Da varanda fronteira acessa-se a um corredor central perpendicular a ela, ligando-

a a um grande espaço de copa.  Por meio de um pequeno corredor se acessa a cozinha.  

De ambos os lados do primeiro corredor se colocam os quartos e a sala fronteira. Alguns 

cômodos têm proporções avantajadas: copa, cozinha, varanda fronteira.  Os quartos da 

seção lateral direita são também muito amplos.  Uma alcova do corpo da casa teve parede 

derrubada, passando a ampliar um quarto.  Há cerca de 20 anos recebeu acréscimo de 

pequeno cômodo para instalação sanitária, no encontro dos dois volumes originais. 

 

Figura 883 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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4.5 Cobertura: composta por dois volumes independentes, o principal em quatro águas 

com prolongamentos frontal e posterior e o secundário, de cozinha em duas águas, com 

prolongamento posterior.  Utiliza telhas curvas de barro.   

 

Figura 884 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.6 Fachadas:  

Fachada frontal: térrea, alongada, tem seção avançada constituída por varanda e cômodo 

finalizando-a, no lado esquerdo.  Em plano afastado fica a parte correspondente à cozinha, 

que tem uma porta larga, enquanto que, para a varanda, abrem-se três janelas, referentes 

à sala e à porta principal de acesso.  

 

Figura 885 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 886 - FACHADA FRONTAL COM PLANO AFASTADO DA COZINHA NA LATERAL 

ESQUERDA  

 

 

Fachada Lateral esquerda: tem o plano avançado do puxado de cozinha, abaixo do qual 

existe um porão parcial e aberto.  A parte do corpo da casa fica no bloco mais afastado. 

 

Figura 887 - FACHADA LATERAL ESQUERDA MOSTRANDO O CÔMODO AVANÇADO DA 

COZINHA 
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Figura 888 - VISTA DO CÔMODO DA COZINHA A PARTIR DA FACHADA FRONTAL 

 

Fachada lateral direita: a varanda sobrepõe-se ao cômodo de arreios.  Em seguida, dois 

quartos de pé direito elevados conformam o corpo da casa e, entre eles, se eleva a 

cumeeira.  O prolongamento do último quarto promove um rebaixamento acentuado da 

parte final.   

 
Figura 889 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA A PARTIR DA FACHADA FRONTAL E 

REBAIXAMENTO NA PARTE POSTERIOR DA EDIFICAÇÃO 
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Fachada posterior: o pavimento residencial apresenta-se sobre um porão baixo, 

totalmente de pedras canjicadas.  Não há um ritmo homogêneo dos vãos, ao contrário, 

eles se dispõem de maneira aparentemente aleatória e sem simetria.  Os dois puxados 

sobressaem-se sobre a parede dos fundos da copa.  

Figura 890 - FACHADA POSTERIOR 

 

Figura 891- FACHADA POSTERIOR COM PAVIMENTO RESIDENCIAL E DE SERVIÇOS  

 

 
Figura 892 - PORÃO EM PEDRAS SOB O PAVIMENTO RESIDENCIAL NA FACHADA 

POSTERIOR  
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4.7 Elementos de acabamento e Interior: internamente ainda mantém todo o material de 

acabamento original nos pisos e tetos, sendo utilizado tabuado largo e esteiras emassadas.  

O piso da varanda é de ladrilho hidráulico.  As paredes recebem pintura marmorizada, a 

meia altura.  As janelas têm dois metros de altura, enquanto as portas têm três metros.  

São em calha e nenhuma apresenta folhas de guilhotina, sendo todas em escuro.  Todas 

as vergas são retas.   

Na cozinha encontram-se elementos de vedação destoantes dos originais, sejam portas 

largas e baixas, ou basculantes de ferro.  O piso da cozinha é parcialmente cimentado, 

parcialmente em tabuado largo, a partir da elevação do porão.  

Tem um relevante conjunto de mobiliário de época, com armários do século XVIII, e 

móveis de quarto e sala do século XIX. 

 

 
Figura 893 - CÔMODO DA COZINHA COM ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DIFERENCIADOS DO 

RESTANTE DA EDIFICAÇÃO  
 

4.8 Estado de conservação/Situação atual:  sofreu muito poucas alterações até o momento. 

A intervenção para a instalação sanitária foi a mais nociva, por destoar muito do material 

original. Mas esta já se encontra em precário estado de conservação, necessitando ser 

totalmente readequada. As demais instalações hidráulicas são bastante antigas e 

integradas, embora desconfortáveis. As instalações elétricas são “gambiarras” que 
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pendem dos tetos, embora tenham interruptores nas paredes. O madeiramento encontra-

se bastante atacado por cupins, mas somente em nível superficial.  A estrutura está 

bastante sólida, não oferecendo maiores riscos.  

 

5 Anexos: 

Paiol: destaca-se o grande galpão de estrutura de madeira, implantado 

perpendicularmente à casa, na lateral esquerda do pátio.  Suas vedações se fazem com 

tabuado de madeira disposto horizontalmente.  Como ameaçava ruir, o responsável pela 

fazenda desmontou cerca de um terço da extremidade mais próxima da casa, retirando 

telhas e vedações.  A estrutura está totalmente fora de prumo.  É edificação de grande 

interesse de preservação cultural, pois como ele, restam poucos.  

É coberto por duas águas de cumeeira paralela à maior dimensão, com telhas curvas 

cerâmicas.  Seu embasamento de pedras, de cerca de um metro de altura na extremidade 

mais alta, também chama a atenção. 

 

Figura 894 - PAIOL PARCIALMENTE DESTELHADO E AMEAÇANDO RUIR 

 

Currais cobertos: são duas cobertas de madeira com alguns reforços com pilares de 

alvenaria.  Eles têm partido retangular e cobertura de duas águas em telhas cerâmicas 

curvas.  São cercados por esteios e troncos verticais de madeira e tabuado disposto 

horizontalmente. 

Currais descobertos: são vários, alguns simples cercamentos de madeira, outros como o 

pátio frontal, com local de baias de alimentação individual e cochos pré-moldados em 
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cimento armado.  Dois outros currais menores servem de apoio à ordenha.  Um deles 

recebeu uma vala para ensilagem de ração. 

 
Figura 895 - CURRAL COBERTO 

 

 
Figura 896 - CURRAL DESCOBERTO  

 

Casas de agregados: em número de duas, dispostas nas proximidades da casa-sede.  Uma 

delas compõe a fachada do conjunto, é elevada em relação ao solo e tem três divisões 

internas, incluindo uma cozinha, que apresenta paredes externas arruinadas.  Os cômodos 

íntegros são utilizados como depósitos de insumos agrícolas.   
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A divisão interna em cômodos independentes leva a crer que essa edificação tenha se 

inspirado na conformação tradicional das senzalas, podendo até ter funcionado como tal. 

Encontra-se em processo de arruinamento.  A outra edificação é menor e utiliza as 

próprias rochas do terreno como fundações, assim como o galinheiro.  Ambas são em 

estrutura autônoma de madeira e vedações em adobes, e cobertura em duas águas de telhas 

cerâmicas curvas. 

 
Figura 897 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE AGREGADOS  

 

Figura 898 - FACHADA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL DA CASA DE AGREGADOS 
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Figura 899 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA DE AGREGADOS  

 

 
 

Figura 900 - VISTA DA CASA DE AGREGADOS LATERAL ESQUERDA DA CASA-SEDE  

 

 

Ceva e chiqueiro coberto: a ceva é espaço retangular alongado, cercado por lajes de pedras 

dispostas na vertical.  Situa-se aos fundos da casa-sede à pequena distância, não 

permitindo uma grande criação, mas somente alguns poucos exemplares.  O piso é 

também de lajeado de pedras.  Uma pequena coberta tosca é a área coberta, estruturada 

em capa de cangalha de telhas cerâmicas curvas. 
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Figura 901 - CHIQUEIRO AO FUNDO E ÁREA RETANGULAR OCUPADA PELA CEVA 

 
 

Figura 902 - PISO LAJEADO DA CEVA COM CHIQUEIRO AO FUNDO 

 

 

Galinheiro: a pequena construção quadrada é estruturada com gaiola de madeira e tem 

vedações de varas de madeira dispostas verticalmente.  O interior tem uma prateleira onde 

se aninham as galinhas.  Pedras naturais do terreno são utilizadas como embasamento, 

que formam uma natural escadaria. A cobertura é de duas águas, de palha. 
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Figura 903 - VISTA EXTERNA DO GALINHEIRO  

 

Remanescente de moenda: apenas o pórtico de madeira e o eixo vertical em fuso estão 

íntegros num dos cantos do grande pátio frontal.  Provavelmente sua localização original 

não fosse naquele local.  

 
Figura 904 - VISTA DA MOENDA 
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6 - Riscos eminentes: um dos herdeiros ameaça colocar fogo na casa para não ter que 

conservá-la. A casa não tem recebido efetivas obras de conservação, desde que a 

matriarca da família, Sra. Isa Lourenço de Azeredo, mudou-se para Sete Lagoas. Parte da 

família não vê importância em seus aspectos históricos.  Enquanto ela estiver provendo o 

sustento de alguns, estará íntegra.  Quanto à casa e anexos, é grande o risco de demolições 

e maiores degradações.  

 

7 - Conclusão: o conjunto composto por várias edificações de porte e altura diferenciados 

é bastante interessante, quando visto a distância, pois cria um movimentado jogo de 

volumes. A variedade das alturas e dimensões das coberturas homogeneíza-se em função 

de quase todas as coberturas serem de telhas de mesmo tipo. Apesar da perda de alguns 

anexos, a fazenda tem especial importância para a verificação de tipologias de planta, 

fachadas e arranjos das peças no conjunto.  
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942 

 

APÊNDICE V 

 

FAZENDA DO VIANA 

 

MUNICÍPIO DE RIO ACIMA 

 

 

Figura 905 - FAZENDA DO VIANA – RIO ACIMA/MG  

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 

 

1 Identificação: 

1.1 Designação: Fazenda do Viana  

1.2. Localização: em platô esplanado, situado em meia encosta íngreme ao longo da 

estrada para Vigário da Vara.  Município de Rio Acima. 

1.3 Propriedade/Contatos: Júlio César Costa e família  
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Figura 906 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE RIO ACIMA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

Segundo o IPAC/IEPHA/1984, esta teria sido a antiga Fazenda da Lavra, que pertenceu 

à Família Melo Viana.  Naquela época, o então proprietário, José Morgan da Costa, 

informou que a fazenda teria sido comprada no início do século por Richard Gomide 

Morgan, diretor da fábrica de cerâmica de Rio Acima.  Relatou que esta edificação era 

somente 20 anos mais nova que a antiga Matriz de Rio Acima, já demolida. Em 1999, 

alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Izabela Hendrix, em 

entrevista com a Senhora Sara, viúva do primeiro informante, disse que  muito pouco 

sabia sobre o primeiro proprietário das terras, a não ser que se chamava Durval e que 

morrera e fora enterrado ali mesmo.   

A construção da sede e dos anexos, como o curral e o moinho, aconteceu na época do 

segundo proprietário, que pertencia a uma família reconhecida publicamente, talvez o pai 

do Senhor Mello Viana, que deu origem ao nome que se mantém até hoje.  Parte da 

propriedade que continha a sede e os anexos foi vendida a uma sociedade, composta por 

um coronel português, José Maria Baeta, e alguns amigos.  

O coronel Baeta conseguiu desfazer a sociedade, comprando a parte de todos os outros.  

Era um homem simples que se instalou nas minas, mais precisamente em Itabirito. Casou-

se com Dona Maria dos Anjos, Dona Zita, e progrediu muito com mineração de ouro e 

comércio, o que permitiu tornar-se o único proprietário daquelas terras. Como não teve 

filhos, numa demonstração de amizade e gratidão o coronel decidiu doar a fazenda ao 

sobrinho, Sr. José Morgan da Costa, quem muito lhe ajudou a construir seu patrimônio.  

Quando faleceu, passou a propriedade para José Morgan e sua esposa, Dona Sara, a então 

proprietária, então com 85 anos, que tinha usufruto vitalício da fazenda, sendo seus 

herdeiros os quatro filhos, dois dos quais residiam com ela.  Dona Sara relatou que as 

atividades desenvolvidas nos primórdios de seu surgimento foram a pecuária e a 

fabricação do fubá.  Depois passou a produzir cachaça.  Um alambique funcionava numa 

parte do porão, que ainda existia, mas encontrava-se desativado.  Numa certa época, o 

governo teria proibido a fabricação e venda da pinga, para que o povo consumisse o vinho 

trazido de Portugal.  Mas a fazenda continuou fabricando e vendendo clandestinamente.  

Criaram artifícios que ainda existem comprovando o fato.  Fecharam com travas toda a 

parte do porão onde funcionava o alambique, e a pinga era então retirada por um alçapão 

cortado no assoalho da sala, que dava para o porão, e puxando os baldes de pinga com 
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uma corda. Não havia mais atividades lucrativas na fazenda.  Toda a horta, o pomar, o 

galinheiro, o debulhador de milho - de construção recente - eram para a subsistência da 

família.  Viviam do comércio em Rio Acima.   

O Senhor Júlio César da Costa, um dos atuais proprietários, filho de Dona Sara, clareia 

atualmente a diferença das informações: a fazenda foi comprada por José Baeta dos 

herdeiros dos Melo Viana.  José Maria Baeta casou-se com Dona Maria dos Anjos, Dona 

Zita, que era irmã de seu avô, Antônio Marques da Costa.  A tia-avó não teve filhos e, 

junto com o marido, doou a propriedade para o sobrinho, seu pai e mãe (José Morgan e 

Sara Gonçalves da Costa) com usufruto deles.  Com a morte recente da mãe, passou a 

propriedade aos quatro filhos: Júlio, Margarida, Beatriz e Ricardo (nome do avô).  

Perguntado por que eles não tinham o sobrenome Morgan, ele informa que o avô, Antônio 

Marquês da Costa, era filho de José Feliciano Pinto da Costa, minerador, dono da São 

Bento Mineração de Barão de Cocais, e ele lá trabalhava.  Na transição do Império para 

República, José Feliciano e sua família e propriedades, incluindo a mina de Cocais (São 

Bento) foram perseguidos e o avô veio para Nova Lima trabalhar na Mina de Morro 

Velho, quando se casou com a filha do inglês Richard Gomide Morgan, Dona Margarida 

Morgan, gerando seu pai, José Morgan da Costa. 

Conta que a atividade principal da fazenda na época de seu pai era a pecuária. Tinha duas 

mil cabeças de leite e de corte, com terrenos divididos em pastos.  Na década de 1970, 

seu pai percebeu a aproximação da crise da pecuária e decidiu implantar um processo 

paulatino de reflorestamento com eucalipto, nesta época subsidiado pelo governo.  Hoje, 

vende sua produção sazonal para madeireiras.  Há 10 anos a mãe vendeu 10 % da mata, 

o que corresponde a mais ou menos 3.000 m3.  A atividade com o Eucaliptal é simples, 

mas trabalhosa: faz manutenção, correção contra formigas, proteção contra fogo, e contra 

roubo diurno e noturno.  Como o corte do eucalipto se dá de 8 em 8 ou de 10 em 10 anos, 

a nova brotação com 3 a 4 paus leva 10 anos, mas rende quatro vezes mais.  Atualmente 

a fazenda tem 3/4 da área reflorestada com eucalipto, isto é, 900 mil pés de eucaliptos.   

Justifica que o solo do quadrilátero ferrífero é pobre (rico em argila, tijolo, quartzito, 

conglomerado de ouro), tendo que usar corretivo, o que não cobre os custos.  É região 

mineralógica, mais propriamente aurífera e não agricultável. É área acidentada, os sulcos 

de solo agricultáveis são mínimos.  É arriscado usar máquinas: tombam-se ou quebram-

se tratores, tudo é mais difícil e caro.  Rio Acima surgiu na época da corrida do ouro, 

quando os bandeirantes de São Paulo desbravaram estas terras em busca do mineral.  
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Localizava-se na passagem da chamada Estrada Real que, vindo da Capital do Império, 

demandava as minas, passando pela Capital da Província, Vila Rica, até a Vila de Sabará-

Bussu.   

Sobre a cerâmica dentro da fazenda diz-se que ela não está desativada. Apenas alguns 

galpões se arruinaram. Ele informou que Maria dos Anjos Baeta tinha um filho adotivo.  

Iniciou para ele a Cerâmica AR, Teixeira & Cia. Nesta Companhia, entraram o avô e os 

filhos, inclusive seu pai.  O material da cerâmica veio de Barão de Cocais e Santa Bárbara.  

A tinta era tirada na Serra da Gandarela, e ia para beneficiamento em Santa Bárbara, para 

ser vendida para o Rio de Janeiro.  O avô montou uma empresa siderúrgica chamada 

Gandarela.  Abriu estrada a fim de trazer minério da Ganderela para beneficiar na fazenda.  

A fábrica próxima é de apuração de tinta, utilizada para pigmento de pintura, remédios, 

dosagens de rações químicas.  Como o processo antigo demandava decantar o minério 

previamente misturado à água, e hoje isso se faz com maquinário, as áreas necessárias 

para o desenvolvimento do processo tornou-se menor e os galpões desnecessários.  Mas 

a fábrica continua funcionando, tocada por primos, assim como a cerâmica Morgan, mais 

embaixo. 

As escrituras da fazenda confirmam as informações referentes à doação e citam a área 

como Fazenda da Mata, e não da Lavra.  Por sua vez, o Censo de 1836 cita o Engenho da 

Mata no distrito de Santo Antônio de Rio Acima, de propriedade de José Fernandes 

Corrêa, movido à água, produzindo aguardente.  O informante afirma que existiam 

"outros que não fabricam aguardente". (PP1/18, caixa 178).  

A Fazenda do Viana ou da Mata, assim identificada no mapa do Município de Nova Lima, 

de 1939, que abrigava os distritos de Raposos e Rio Acima, não se localizava muito 

distante do Rio as Velhas. Como divisas têm: a sul, o cocho d’água; a oeste, a Fazenda 

Bom Jardim; a norte, a Fazenda Casa Nova; e a noroeste, o distrito de Rio Acima, por 

onde passa o córrego do Viana e Olhos d’água.  

 

3- Situação /entorno: situa-se nas imediações do meio rural com o meio urbano. A área 

da fazenda acabou por reduzir-se a encostas, muitas delas íngremes, dificultando as 

atividades agrícolas e pecuárias.  Os mananciais de água são relativamente fartos, com 

várias minas no terreno. As terras não são propícias à cultura e criação, mas à mineração.  

Há vários anexos e benfeitorias, localizados nas proximidades da casa-sede, praticamente 



947 

desativados, exceto as duas casas de agregados e garagem.  A estrutural do conjunto 

mostra-se complexa, em função do declive do terreno e da necessidade de se construir 

vários patamares artificiais para locação dos anexos. Do conjunto da antiga fazenda só 

restam a sede e alguns currais.  À frente da sede há um grande pátio, sem qualquer 

tratamento paisagístico. 

 

 

 
 

Figura 907 - DESENHO DE SITUAÇÃO ANTIGA  

(Fonte: FAMIH: TRA Disciplina de Arquitetura Brasileira. 1992) 
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Figura 908 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DO VIANA 
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4- Análise arquitetônica da casa-sede:  

Situada em encosta, sua locação no terreno em declive permite o aparecimento do sobrado 

com um porão. A edificação tem porão parcial com espessa estrutura de pedra no 

embasamento, que mostra ressalto em relação ao pano da fachada frontal.  Abaixo da 

varanda há uma ampla escada de pedra, que teve fechado seu vão de acesso à varanda. A 

varanda mostra ordenação de esteios própria para receber patamar de escada.   

4.1 Implantação: talvez o porão tenha servido de senzala, pois não há vestígios de 

nenhuma construção destinada a essa função.  Equipamento de alambique lá se instala até 

hoje. 

4.2 Partido/Volumetria: aparentemente tem partido quadrado, dado pelo aspecto robusto 

de seu telhado.  No entanto, tem um puxado disposto lateralmente, que abriga uma copa, 

cozinha e um banheiro, escondido pela profundidade da varanda posterior e da vegetação 

do jardim.   O partido é realmente um “L”. 

4.3 Sistema construtivo: o sistema construtivo é de estrutura autônoma de madeira peroba 

e jacarandá, e a vedação em pau a pique, com partes de adobe no primeiro pavimento e 

adobe e pedra no porão.  Esta estrutura e vedação se mantêm até hoje, mesmo após as 

muitas reformas. Apenas o reboco e a pintura foram refeitos.  

4.4 Planta: tudo indica que originalmente possuía uma planta de proporções quadradas, 

cercada, em pelo menos três fachadas, por grandes e aconchegantes varandas.  Existia 

capela em um dos lados da varanda frontal.  Atualmente, tem-se acesso à casa pela 

fachada dos fundos e lateral direita, por meio de pequena escadaria. Considerando como 

referência a antiga fachada frontal, tem-se a planta dividida em quatro seções transversais, 

incluindo-se as varandas frontal e posterior, cortada por cinco seções longitudinais, sendo 

as duas extremas mais estreitas que as centrais, da mesma maneira que acontece com as 

zonas transversais mais externas.  O puxado dá continuidade às duas seções longitudinais, 

com os cômodos de copa, cozinha e instalação sanitária mais recente.  Parece tratar-se de 

divisão de um espaço maior.  Existe um corredor que dá acesso aos quartos frontais, 

incluindo o que foi capela, a despensa e o banheiro, os dois últimos oriundos da divisão 

de um quarto, e finalmente a copa e cozinha.  Esta seção longitudinal parece ter sido 

acrescentada. 
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Figura 909 - PLANTA DO PORÃO DA CASA-SEDE 

(Fonte: FAMIH: TRA ARQUITETURA BRASILEIRA. 1992) 
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Figura 910 - PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR DA CASA-SEDE 

 

 

4.5 Cobertura: A cobertura se faz em quatro águas de telhas cerâmicas curvas, com beiral 

encachorrado, formado pelos caibros trabalhados em forma de peito de pombo.  O puxado 

tem uma água. 

 

 



952 

 

Figura 911 - PLANTA DA COBERTURA DA CASA-SEDE 

 

4.6 – Fachadas:  

Fachada frontal: se faz em dois pavimentos e ainda um alto embasamento para vencer 

todo o declive do local. O porão apresenta pilares de suporte reforçados em tijolos e 

mesmo alguns trechos inteiros vedados por alvenaria.  No pavimento superior, a varanda 

apresenta montantes de madeira de seção octogonal, e réguas do guarda-corpo recortadas. 

Ao centro existem dois esteios muito próximos entre si, fazendo supor a possibilidade de 

ter sido ali um dos acessos, apesar da grande altura até o nível do piso. Os vãos possuem 

vergas curvas, inclusive o da porta emparedada que se abria para a capela, na lateral 

direita dessa fachada, fazendo crer que tivesse sido a frontal em outros tempos.   As 

janelas receberam caixilhos de vidros em guilhotina.   
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Figura 912 - FACHADA FRONTAL 

 

 
Figura 913 - VISTA PARCIAL DA FACHADA FRONTAL  

 

 

Fachada lateral esquerda: hoje é posicionada como principal, em função do acesso, pelo 

pátio e escadaria de alvenaria disposta na extremidade esquerda.  Nesta, sobressaem os 

esteios engrossados com alvenaria de tijolos e a falta de ritmo do único vão, uma janela 

larga, com folhas de veneziana.  Na extremidade lateral direita o porão tem pé direito alto, 

em função do declive do terreno. 
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Figura 914 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 
 

Figura 915 - FACHADA LATERAL ESQUERDA, HOJE FUNCIONANDO COMO FRONTAL 

 

Fachada lateral direita: não foi possível analisá-la em função da densa vegetação existente 

e do desnível do terreno.  No entanto, corresponde, hoje, à fachada de fundos, com uma 

janela de quarto, uma correspondente à despensa, o basculante do banheiro e o cheio da 

cozinha.   

Fachada posterior antiga, atual lateral esquerda: o acesso à casa se dá pela varanda que 

corre nela.  Dessa varanda dirige-se também às áreas externas de serviços.  Uma porta e 



955 

duas janelas, a última ampliada em época bem remota são os vãos existentes.  Tem 

somente um pavimento. 

 

 

Figura 916 - FACHADA POSTERIOR DA CASA-SEDE 

 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Os forros de toda a casa se fazem em esteira estucada, com trançado tipo espinha de peixe 

com tabeira emoldurando os cômodos.  Apenas a varanda é em telhas vãs. No banheiro 

ainda existe o forro original, em péssimo estado.   

O piso é todo em tábua corrida, com peças largas e irregulares de madeira.  Mantem-se 

original em alguns cômodos e em outros é estreito.  Na cozinha, corredor e instalações 

sanitárias são de cerâmica ou ladrilho hidráulico.  O piso da varanda encontra-se 

extremamente degradado, necessitando proteção com peças de madeirite. 

Os vãos da casa são em verga curva, na fachada que deve ter sido a mais nobre, e verga 

reta nas demais, mas todos possuem os mesmos sistemas de encaixes, exceto a grande 

janela da atual fachada frontal, antiga lateral esquerda. Tem trechos de pintura ingênua 

na sala de jantar. 
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Figura 917 - PISO EM TÁBUAS LARGAS E IRREGULARES E JANELAS DE VERGA CURVA NA 

VARANDA. VISTA DA PORTA ENTAIPADA DA ANTIGA CAPELA 

 

4.8 Estado de conservação/Situação atual:  a fazenda sofreu algumas intervenções.  A 

mais significativa foi a transferência do acesso principal da casa.  Provavelmente existia 

uma escada independente da varanda frontal e que dava acesso a ela.  Mais tarde foi 

substituída por outra locada abaixo desta varanda, tendo sido feito um recorte no piso que 

possibilitou a passagem que ainda permanece lá, feita em pedra.  Mas houve também uma 

última modificação, fechando novamente o piso da varanda e levando o acesso para a 

varanda lateral.   

 

Figura 918 - VISTA DO ACESSO À VARANDA 

(Fonte: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984) 
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Cômodos também foram ampliados, outro banheiro foi construído, foi transformada em 

quarto a tão tradicional capelinha, que teve vedada sua porta de acesso à varanda. A casa 

chegou a cair há cerca de 30 a 20 anos, mais ou menos 1978-1979, (teto, laterais da 

parede) quando José Morgan da Costa reformou-a, usando produtos industrializados da 

fábrica.  Nesta época, doou o altar da capela e várias imagens para a igreja de Rio Acima 

e um padre, por sua vez, deu o acervo a estranhos.  Hoje há descaracterizações, tais como 

mezanelos na varanda, ladrilho hidráulico no banheiro, um quarto que foi dividido, 

gerando uma despensa e o sanitário.  Houve um acréscimo, visivelmente percebido pelo 

formato da cobertura, além de pilares substituindo os antigos esteios.  Necessita 

tratamento ambiental para valorização de seu entorno.  Permanece o uso residencial, 

apresentando estado físico satisfatório e correndo o risco de maiores descaracterizações.   

 

5 Anexos: 

Curral: o curral foi transferido dos fundos da casa para uma porção mais baixa e mais 

distante , há cerca de 30 anos. Tanto currais descobertos quanto os cobertos estão fora de 

uso.  

 
Figura 919 - VISTA DO CURRAL COBERTO, ATUALMENTE FORA DE USO 

 

 

Engenho de cana: já teve e, possivelmente também deve ter tido a roda d’água. 
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Galinheiro: foi adaptado num antigo curral, mas hoje está desativado.  O curral original 

deu lugar ao galinheiro, quarto de despejo e lavanderia. Estes funcionam.  

Paiol: existe, mas precariamente, tendo perdido as paredes. 

Moinho: está desativado. 

Cobertas: tem uma de construção não muito antiga, de cerca de 40 anos. 

 
Figura 920 - VISTA DE COBERTA LATERAL À SEDE E GARAGEM 

 

Bicames: correndo no próprio solo, às vezes subterrâneo, às vezes exposto. 

Há duas casas de agregados, de construção há cerca de 30 anos, de alvenaria de tijolos, 

uma muito próxima da casa, do outro lado da estrada de terra que leva para Santa Bárbara, 

e a outra, em cota inferior. 

 

 
Figura 921 - VISTA POSTERIOR DE UMA DAS CASAS DE AGREGADOS  
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Figura 922 - BICAME EXPOSTO  

 
 Figura 924 - BICAME SUBTERRÂNEO  

 

 

 

 
Figura 923 - VISTA DO MURO BICAME 
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6 - Riscos eminentes: alguns espaços da fazenda estão em precaríssimo estado de 

conservação.  A varanda é um deles, oferecendo riscos de uso. Os proprietários, embora 

bem- informados de seu valor histórico e cultural, não vêm necessidade de intervenções 

que obedeçam a critérios internacionais de restauração, o que exige investimentos de 

maior vulto, que a família pode não dispor. O que logo se apresenta é a grande 

flexibilidade e mutabilidade do conjunto ao longo das várias épocas.   

 

7 - Conclusão: apesar dos aspectos citados no item anterior, a casa-sede se presta a 

análises tipológicas tanto de planta quanto de fachadas, observando-se as mutações que 

podem ter havido quanto à dominância das fachadas.  Quanto ao conjunto, supõe-se que  

seja pouco representativo como exemplar analisável. Existe o desejo de preservar a casa 

e resgatar seu aspecto estético antigo.   
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APÊNDICE X 

 

FAZENDA DOS CRISTAIS 

 

 

MUNICÍPIO DE SABARÁ 

 

 

Figura 925 - FAZENDA DOS CRISTAIS – SABARÁ/MG 

 

 

1- Identificação: 

1.1 Nome: Fazenda dos Cristais 

1.2 Localização: situa-se a 6 km de Arraial Velho, em plena Estrada Real (trecho que liga 

Arraial Velho a Raposos). 

1.3 Propriedade/Contatos: Sr. Walter Lourenço 
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Figura 926 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO SABARÁ 
(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

Conjunto rural onde teria existido núcleo de exploração aurífera, composto de sede, ruínas 

da senzala, vestígio de uma capela, cemitério de escravos, além de várias ‘’bocas’’ de 

minas.   

Um dos atuais sete herdeiros, o Sr. Walter Lourenço (59 anos), nascido em Arraial Velho, 

informa que seu pai, Augusto Felippe, adquiriu a Fazenda dos Cristais de Olinto Calazans, 

pela troca por uma Fazenda em Arraial Velho. Segundo ele, há notícias que teria 

pertencido ao Sr. Othon Ribeiro, ao Sr. Benedito Valadares e, posteriormente, ao Sr. 

Olinto Calazans, o que é confirmado pelo IPAC/MG.  A área da fazenda é de 

aproximadamente 55 alqueires.  Hoje o único a explorá-la é o Sr. Walter Lourenço, que 

planta milho, feijão, mandioca e verduras.  Vende jabuticaba e outras frutas do antigo 

pomar, com freguesia certa, vendendo-as na feira em Sabará e fazendo entregas para 

freguesas fixas para produção de licores, geleias e doces.  Extrai e vende pedra para muros 

na própria região.  Vendia lenha nas ruas de Sabará com uma pequena tropa de burros, a 

qual foi obrigado a vender, para suprir dívidas.  Ainda tira ouro de vez em quando, quando 

as outras atividades ficam difíceis.  A fazenda rende seu sustento e o de sua família.  Tem 

ajudantes somente nos meses de colheita, porque não aguenta os tributos  e muito menos 

as demandas trabalhistas que eventualmente acontecem. Por causa delas foi obrigado a 

vender os oito burros de sua tropa. Na década de 1970 e 1980, a fazenda criou muitos 

porcos soltos nas mangas cercadas por valas e muros de pedra seca.  Recentemente, um 

dos irmãos loteou uma área da fazenda sem consultar os demais, o que o obrigou a 

embargar o loteamento.  A área encontra-se arruada tendo, inclusive, postes e três 

edificações que se encontravam em adiantado processo de construção, hoje paralisado.  

Outro irmão tentou vender a fazenda sem seu consentimento, o que o levou novamente a 

procurar auxílio jurídico.  Atualmente, os sete irmãos estão desentendidos, sem qualquer 

possibilidade de diálogo.  Até a morte do pai, há seis anos, a mãe Esmeraldina Rosa 

Teixeira conseguia manter a união dos filhos.  Agora não mais. 

A Fazenda dos Cristais aparece no mapa do Município de Sabará como Fazenda dos 

Cristais, vizinha da região de Fura Papo, Córregos do Piçarrão e do Brumado, já quase na 

divisa com Nova Lima e Raposos. 
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3 Descrição geral do conjunto:  

3.1 Situação / entorno:  o conjunto implanta-se no topo de uma elevação cercada por 

depressão por todos os lados e esta, por sua vez, cercada por montanhas. Os terrenos são 

arrimados por pedras, configurando vários patamares para desenvolvimento dos serviços 

agrícolas e rurais: platô de pomar de árvores cítricas, platô de jabuticabeiras, este muito 

próximo da casa-sede e cobertas de serviços. 

A Estrada Real corta os terrenos da fazenda, inclusive o grande pátio frontal cercado por 

pedras.  Ao redor da casa-sede encontram-se vários alicerces e muros de contenção 

totalmente feitos em pedras de canga. Lateralmente à casa, ficam muros de pedra que 

conformam pequenos pátios de formas geométricas, escalonados em vários patamares.  

Sobre um amplo patamar, assegurado por embasamento de pedras, na altura do pátio 

frontal, ficam um paiol de pedra, duas cobertas de telhas metálicas, fechando um ângulo 

do pátio. Uma dessas cobertas é utilizada como garagem e oficina.  Esse conjunto de 

construções é, por sua vez, cercado por valas e muros de pedras seca, constituindo mangas 

onde, nas décadas passadas, criaram-se porcos.  Um pequeno lago lamacento mostra a 

área onde o ouro era lavado e, ao lado, vestígios de quinas de alicerce de fornos. 

Ruínas de uma antiga edificação situam-se não muito próximas ao conjunto, ao longo da 

estrada. Segundo informações do proprietário, seria uma antiga capela. De uma 

construção chamada “casa de pedras”, somente sobraram vestígios de alicerce. Esta 

também teria sido uma pequena capela de uso da família.  
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Figura 927 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DOS CRISTAIS 

 



966 

 
Figura 928 - SITUAÇÃO DO CONJUNTO VISTA A PARTIR DA ESTRADA REAL, QUE 

PRATICAMENTE CONTORNA A FAZENDA E POÇO D’ÁGUA QUE SERVIU À MINERAÇÃO  

 

 

 
Figura 929 - SITUAÇÃO DO CONJUNTO VISTA A PARTIR DA ESTRADA REAL  
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Figura 930 - DETALHE DAS PEDRAS DE CANGA DOS MUROS.  NO PLANO DE FUNDO AS 

COBERTAS DE GARAGENS E OFICINAS 

 

 

 
Figura 931 - VISTA DO ACESSO PRINCIPAL À CASA-SEDE, A PARTIR DO PÁTIO DA 

FAZENDA 
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Figura 932 - VISTA DO MURO QUE PERCORRE O PÁTIO PRINCIPAL E AS EDIFICAÇÕES DO 

CONJUNTO  

 

 

Figura 933 - VISTA DO MURO QUE PERCORRE OS LIMITES DO CONJUNTO DAS PRINCIPAIS 

EDIFICAÇÕES, ATÉ A COBERTA UTILIZADA COMO GARAGEM 

 

 

 

Figura 934 - VISTA PANORÂMICA DO PÁTIO FRONTAL.  

AO FUNDO O ACESSO REALIZADO PELA ESTRADA REAL 
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Figura 935 - VISTA DE UM DOS ACESSOS LATERAIS AO PÁTIO FRONTAL DA CASA -SEDE  

 

 

 
Figura 936 - VISTA DE UM DOS PÁTIOS DE PISO ESCALONADO NA FORMA DE PATAMARES 

E PARTE DAS FACHADAS LATERAL ESQUERDA E POSTERIOR DA CASA -SEDE 

 

 



970 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede: 

 4.1 Implantação: a sede se implanta no topo de uma elevação artificialmente arrimada 

por patamares, cercada por área rebaixada em toda a sua volta, exceto pelo caminho que 

dá acesso à fazenda, trecho da antiga Estrada Real que passa, não só dentro dos terrenos 

da fazenda, mas dentro do pátio de pedras à frente da casa-sede. Em função de sua 

implantação e de ser completamente elevada do solo por um meio porão, ela é o prédio 

dominante do conjunto, vista de todos os ângulos da estrada que circunda a montanha 

onde ele se implanta.  

4.2. Partido / volumetria: em forma de “L”, tem varanda saliente do módulo básico 

retangular.  Ganhou volume de nova instalação sanitária e de caixa d’água, que se 

destacam do volume original. 

 

 
Figura 937 - DETALHE DO PORÃO QUE ELEVA A CASA-SEDE DO SOLO 
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 4.3 Planta: apresenta um núcleo primordial retangular composto por duas seções 

transversais de cômodos por três seções longitudinais, o que configura uma composição 

3 x 3.  A primeira sequência de cômodos tem sala, corredor de entrada e dois outros 

quartos intercomunicantes.  A segunda organiza-se em quarto, ampla copa central e 

quarto. Um puxado semelhante a uma varanda conforma uma terceira seção transversal 

com dispensa, cozinha e anexo recente de banheiro, na lateral da cozinha, local do antigo 

forno de lenha.  Este anexo é uma caixa em estrutura de concreto, com uma caixa d’água.   

 

 

Figura 938 - PLANTA DA CASA-SE 
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4.4 Sistema construtivo: tem estrutura autônoma de madeira e vedações de adobe.  O 

embasamento é de pedras, da mesma maneira que os muros. No entanto, o primeiro pilar 

do embasamento teve seu material substituído em reforma na década de 1960.  O reboco 

é de cal e barro de acabamento rústico. 

4.5 Cobertura: em quatro águas com prolongamento da extremidade esquerda da água 

frontal e prolongamento frontal da tacaniça esquerda, ambos para cobrir a pequena 

varanda em  “L”.  Também a água traseira é prolongada para cobrir a seção transversal 

de cozinha e despensa.  O proprietário atual fez um pequeno prolongamento sobre a 

escadaria frontal, paralelamente à fachada.  O entelhamento é de curvas cerâmicas, 

estando em mau estado de conservação.  A instalação sanitária tem laje plana e caixa 

d’água aparente por cima. 

 

 

Figura 939 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.6. Fachadas: 
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Fachada frontal: o pavimento é semielevado por embasamento de pedras. Tem cunhais 

em madeira e nos panos de paredes dominam os cheios em relação aos vazios.  Apresenta 

vãos de vergas retas, em caixotes de madeira e vedações em calha.  Pequena varanda em 

“L” é obtida pelo prolongamento parcial da cobertura em duas metades das fachadas 

frontal e lateral esquerda. A área coberta da varanda tem duas janelas e uma porta e a 

descoberta duas janelas. As proporções das janelas são de 1:2, e elas se dispõem 

ritmadamente. 

 

Figura 940 - FACHADA FRONTAL DA SEDE 

 

           
 

Figura 941 - FACHADA FRONTAL E LATERAL DIREITA DA CASA-SEDE 
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Figura 942 - DETALHE DA VARANDA E ACESSO NA FACHADA FRONTAL.  O PROPRIETÁRIO 

APARECE NA VARANDA 

 

Fachada lateral esquerda: a varanda e sua escada movimentam essa face da casa.  Depois 

a janela do quarto e o pano fechado da varanda de fundos dão-lhes a modenatura.  Esta é 

a fachada em que o porão aparece com maior pé direito, embora não tenha utilização 

franca. 

 
Figura 943 - ESCADA DE ACESSO À VARANDA PELA FACHADA LATERAL ESQUERDA  
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 Figura 944 - VISTA DO MURO E VARANDA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 
Figura 945 - VISTA DA VARANDA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA.   

O PISO EM TABUADO LARGO ENCONTRA-SE MUITO DEGRADADO 
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Fachada lateral direita: é semielevada sobre o embasamento de pedras.  Somente dois 

panos de alvenaria configuram a parede, cada um com suas janelas verticalizadas.  A 

varanda inicia a fachada, enquanto a cozinha e volume do banheiro finalizam.  A 

cobertura tem ponto bastante elevado.  

 

 

 

Figura 946 - FACHADA LATERAL DIREITA DA CASA-SEDE 

 

Figura 947 - FACHADA POSTERIOR 

Fachada posterior: encontra-se bastante degradada pela construção do volume de 

instalação sanitária, elevada à altura do baldrame original por pilares de concreto, muito 

destoantes do restante da edificação e do ambiente paisagístico local.  O volume de 

cozinha e despensa avança sobre o módulo social da casa. 
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Figura 948 - VISTA LATERAL DA CAIXA DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DO VOLUME DA 

CAIXA D´ÁGUA QUE DESCARACTERIZARAM A FACHADA POSTERIOR  

 

 
Figura 949 - FACHADA POSTERIOR DESCARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E PEQUENA COBERTA EM MEIA ÁGUA  

 

 4.7 Elementos de acabamento e interior: internamente possui grandes cômodos, 

dispostos em torno de um corredor, e uma grande copa central que são o eixo da casa.   
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Tetos: os forros são de esteira, estando todas em mau estado de conservação.  A cozinha 

e despensa têm telhas vãs. 

 Pisos: os assoalhos são de tábuas lisas, bastante rústicas, suportadas por barroteamento 

de madeira. A cozinha e a despensa são revestidas por cimentado queimado.  

Instalação sanitária: o banheiro é anexo, construído com estrutura independente de caixa 

de concreto, com lajes de piso e teto de concreto, vedada por alvenaria de tijolos 

cerâmicos e internamente revestida por azulejos.  É sobreposta por uma caixa d’água.   

4.8. Situação atual / estado de Conservação:  

O telhado apresenta alguns pontos de vazamento.  Duas grandes goteiras apareceram na 

copa, lavando a esteira de forro, atingindo móveis e o piso de madeira. 

Vários trechos de reboco estão desprendidos do suporte da alvenaria de adobe. 

O pilar da extrema esquerda da varanda está sendo deslocado em direção transversal 

externa, correndo riscos de desestabilizar toda a varanda. O proprietário informou que, de 

outra feita, esse movimento foi contraposto com macaco hidráulico, o que quase derrubou 

toda a edificação.   

O baldrame elevado permite a ventilação da face inferior dos pisos, por meio de pequenas 

seteiras quadradas abertas no pano de alvenaria de pedras.   

 

5- Anexos: 

Pátios: um grande pátio frontal, de forma afunilada, é todo cercado por pedras, assim 

como um grande trecho da Estrada Real que corta os terrenos da fazenda.  

Patamares arrimados: ao redor da casa-sede encontram-se vários alicerces e muros de 

contenção totalmente feitos em pedras de canga. Lateralmente à casa ficam muros de 

pedra que conformam pequenos pátios de formas geométricas, escalonados em patamares 

de vários níveis. 
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Figura 950 - DETALHE DE UM DOS MUROS EM PEDRA DE CANGA QUE CIRCUNDAM A 

CASA.  ALGUMAS ARESTAS SÃO TRABALHADAS EM CANTARIA 

 

 

Ruínas de antiga capela: segundo informações do Sr. Walter Lourenço, a estrutura de 

pedras com vãos e empenas em duas fachadas que se situa a cerca de 800 metros do 

conjunto ao longo da estrada, são ruínas de uma capela.  No entanto, os acessos nas 

paredes sem empenas contrariam o esquema tradicional de capela com entrada na face da 

empena. 

 
Figura 951 - RUÍNAS DA ANTIGA “CAPELA”  

 

Ruínas da “casa de pedras”: vestígios de alicerces muito próximos à entrada da fazenda 

são chamados de “casa de pedras”. Segundo informações do Sr. Walter Lourenço foi 
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também uma pequena capela, que servia mais aos donos da propriedade. Desta, restam 

parcos indícios cobertos pelo maciço de terra. 

Paiol: um paiol de pedra, coberto por telhas cerâmicas é a construção mais próxima da 

casa-sede.  Atualmente é utilizado como depósito de equipamentos e insumos.  Seu muro 

frontal atinge a fachada lateral esquerda, compondo parte de um galinheiro, com 

cobertura improvisada.  As paredes não são rebocadas, ficando as pedras à vista, 

acentuando-se o acabamento rústico  existente nos muros do pátio.  

 

 
Figura 952 - VISTA FRONTAL DO PAIOL 

 

 
Figura 953 - VISTA DE PARTE DA COBERTURA DO ESPAÇO UTILIZADO COMO GALINHEIRO, 

ANEXO AO PAIOL. A COBERTURA É IMPROVISADA 
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Figura 954 - VISTA POSTERIOR DO PAIOL E DO ESPAÇO ANEXO UTILIZADO COMO 

GALINHEIRO 

 

Figura 955 - VISTA DOS FUNDOS DAS COBERTAS LATERAIS AO PAIOL, A PARTIR DO PÁTIO 

QUE CIRCUNDA A CASA NA LATERAL ESQUERDA 

 

 

Fortificação: existe uma estranha estrutura de pedras, de cerca de seis metros por outros 

oito, semienterrada no patamar esquerdo. Esta estrutura é chamada de fortificação e suas 

paredes são arrimo do patamar. Esta tem somente uma fachada livre, e vãos de seteiras 
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como envasaduras, além de escadaria que dava saída para o nível do teto, na altura do 

patamar.  O proprietário não soube dizer qual sua função exata, mas supõe ter sido um 

cômodo de “castigar os negros ladrões”.  Pode também ter sido uma espécie de senzala 

ou ainda cômodo de guarda do ouro retirado, até ser levado para a intendência.  

Depósito: sob um embasamento de pedras, na altura do pátio frontal, construiu-se um 

cômodo de tijolos cerâmicos, coberto com telhas metálicas, que agride esteticamente o 

conjunto.   

Garagem e oficina de veículos: contíguo ao depósito há uma coberta, também de telhas 

metálicas, que é uma espécie de garagem e oficina de consertos de veículos, com espaço 

para cerca de seis automóveis comuns.  

 

Figura 956 - DEPÓSITO E GARAGEM QUE FECHAM PARTE DO PÁTIO FRONTAL 

 

Mangas de criação de porcos: o conjunto de construções é todo cercado por valas e muros 

de pedra seca, constituindo mangas, nas quais, em décadas passadas, criaram-se porcos.  

Pomar: um platô conformado por arrimos de pedras transformou-se em área de pomar de 

cítricos e de jabuticabeiras, muito próximos à casa-sede, vedando, principalmente, a 

fachada posterior.  

Cobertas de serviços: duas outras pequenas estruturas são simples cobertas que servem 

de galinheiros.  Uma situa-se voltada para a fachada lateral direita da casa, dentro dos 
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muros de pedra, e a outra fica fora dele, mas ambas aproveitam o muro como estrutura de 

suporte.   

Área de lavagem de ouro: um pequeno lago lamacento era o local de lavagem do ouro.  

Posteriormente, o ouro era fundido em fornos, dos quais só restam poucos vestígios de 

quinas de alicerces. 

 

6 - Riscos eminentes: o risco maior é dos terrenos da fazenda se fragmentarem a ponto de 

inviabilizar o empreendimento de subsistência até hoje vigente, e o entorno ser ocupado 

por urbanização incompatível com o caráter do local.  A casa tem de passar por processo 

de restauração, assim como os muros antigos deverão ser consolidados. Todo o conjunto 

necessita de pesquisas para a documentação de suas feições originais e um plano de 

valorização e preservação, por constituir um marco na história da mineração na região. 

Sua origem minerária e posterior evolução para a extração rural conferem-lhe certa 

precariedade em relação à maioria das demais fazendas, que se desenvolveram mais 

plenamente.  Os terrenos pedregosos e cristalinos não auxiliam as atividades agrícolas, 

embora o solo já esteja bastante trabalhado, e são de excelente qualidade as frutas 

retiradas do pequeno pomar. 

 

7 - Conclusão: o conjunto, embora não tenha origem eminentemente agrícola, se presta 

muito bem às análises de planta, fachadas e arranjo dos anexos no terreno.  Sua evolução 

restrita confere-lhe bastante autenticidade.    

 

8 - Referências Bibliográficas: 

FAMIH. Trabalho realizado por alunos da disciplina de Arquitetura Brasileira. 1995. 

 

9 - Referências Documentais: IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984. 

APM –SVOP – 047 – Estado de Minas Gerais, município de Sabará.  Cadaval, L. 

1:50.000, Belo Horizonte (sn) 1939. 
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APÊNDICE W 

 

 

FAZENDA SÃO VICENTE 

 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

 

 

Figura 957 - FAZENDA SÃO VICENTE – SANTA LUZIA/MG  

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda São Vicente 

1.2 Localização:  Bairro Andrequicé, Distrito de Taquaraçu de Baixo 

1.3 Propriedade/Contatos: herdeiros de Pedro da Costa Neto 
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Figura 958 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2- Histórico: 

A Fazenda São Vicente tomou esse nome há cerca de 50 anos, quando foi comprada pelos 

atuais proprietários, cujo patriarca, Pedro da Costa Neto, faleceu há cerca de cinco anos, 

deixando-a para a esposa e dois filhos como herança.   

Até então era conhecida como Fazenda do Capão, pois fica numa fenda rodeada por 

elevações por todos os lados.   

Os empregados da fazenda nasceram lá e vêm acompanhando sua passagem pelas mãos 

de diferentes proprietários.  Eles informam que antes ela era autossuficiente, produzindo 

leite e café.  Com o Sr. Pedro, passou para gado de corte e, hoje, sua produção é mínima, 

tendo se transformado num centro de lazer para família e amigos. Os filhos do Sr. Pedro 

são médicos e não têm disponibilidade para tocarem qualquer atividade rural.  Eles 

construíram uma nova sede, uma verdadeira fortaleza, protegida por cercas elétricas no 

topo da mais elevada colina, represaram o rio nas suas proximidades e têm lá um 

empreendimento voltado para o lazer familiar.  A casa-sede antiga serve de casa de 

hóspedes. Os empregados mantém o mato cortado, cuidam dos jardins e fazem a faxina 

das residências.   

A Fazenda São Vicente não aparece citada no Censo de 1836, sequer como Fazenda do 

Capão, embora tivesse engenho nessa época.   

Aparece com o nome de São Vicente, no mapa de Santa Luzia, de 1939, quando este 

município agregava Vespasiano. Aparece próxima ainda do Município de Taquaraçu de 

Cima e de Andrequicé, ao sul. A oeste, sua divisa é o Rio das Velhas e, a leste, é o 

Buracão. 

 

3 - Descrição /entorno:  situa-se em região de grande beleza natural, na qual se encontram 

preservadas extensas áreas com matas.  O conjunto situa-se numa área de pouca 

declividade, em meio a encostas mais íngremes, sendo o ponto mais baixo o lago artificial 

e o Córrego Andrequicé.  Compõem o conjunto as edificações de casa-sede, a casa dos 

empregados, depósito, junto com alambique, chiqueiro, engenho de cana de açúcar e 

moinho, depósito, curral coberto e descoberto, lago, pomar e, construído recentemente, o 

conjunto da nova sede e dependências de lazer a ela ligadas.  
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Figura 959 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA SÃO VICENTE 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: a casa antiga implanta-se na região mais baixa do terreno, assim como 

as demais benfeitorias antigas.  O terreno tem ligeira declividade, o que provoca o 

surgimento de um porão no terço direito da fachada principal. A varanda fica voltada para 

uma área gramada, à frente da qual fica o engenho, o moinho e um depósito. 
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Ao fundo dessa área, fica o depósito com alambique, hoje desativado. O pomar fica na 

lateral direita da casa, estendendo-se até o lago represado. Quase em continuidade com a 

casa fica um imenso prédio alongado, atualmente ocupado com cozinha de doces, casa de 

agregados e bezerreira, que possivelmente tenha sido uma antiga senzala.  

 
Figura 960 - VISTA DA ÁREA GRAMADA EM FRENTE À CASA-SEDE 

 

 

 
Figura 961 - VISTA DA ÁREA GRAMADA A PARTIR DA VARANDA DA CASA-SEDE  

 

4.2 Partido/volumetria: a sede apresenta partido em ‘’U’’, mostrando ter sido reformada.  

A um módulo básico quase quadrado anexou-se um puxado com um quarto de hóspedes, 
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ligado ao módulo por varanda estreita e alongada.   Manteve-se o quarto de hóspedes, 

mas abriram-se as paredes das áreas restantes do puxado, ampliando a varanda.  

Possivelmente na mesma época dessa reforma, ou talvez antes, outro puxado foi 

construído para receber cozinha e instalações sanitárias.  Talvez um puxado já existisse 

nesse local ou, mais provavelmente, uma escada de acesso à cozinha externa (doceria).  

Esta parte - cozinha - distingue-se do restante da casa por seu sistema construtivo em 

alvenaria de tijolos.   

4.3 Planta:  atualmente a planta está bastante, modificada, resultado de ‘’várias’’ 

reformas, ao longo do tempo.  Um módulo retangular é conformado pelo cruzamento de 

quatro seções transversais por três longitudinais.  Pode-se considerar uma terceira seção 

longitudinal, pois dois puxados têm as mesmas dimensões das seções anteriores.  A 

varanda se coloca como anexo aposto, por sua exígua largura. Ela servia para a 

fiscalização dos serviços no engenho, alambique e chiqueiro.   

 

Figura 962 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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Com a reforma que retirou as paredes do cômodo central, a varanda ficou ampliada e a 

fachada foi confirmada como frontal.  No entanto, parece mais provável que fosse a 

fachada lateral direita.  A fachada cega, atual lateral esquerda, pode ter sido a principal, 

uma vez que as estradas de acesso ao conjunto passam à sua frente.  Chegando à fazenda 

é a primeira a ser avistada.  As muitas reformas da planta, apesar de manterem a 

modulação, não deixam certezas quanto ao agenciamento interno.  Ao que parece, a 

primeira seção longitudinal continha os quartos.  A segunda continha sala e em sequência 

a copa.  O puxado direito, ainda com estrutura de madeira e vedações de pau a pique 

parece ter sempre mantido sua função de quarto de hóspedes.  O da esquerda, atualmente 

de alvenaria de tijolos, pode substituir algum antigo espaço de cozinha, ter sido somente 

uma escada, ou pode não ter existido. O interior do módulo quadrado foi totalmente aberto 

para dar lugar a uma ampla sala.  Os esteios que sustentam o engradamento do telhado 

mantêm-se no ambiente, deixando à mostra sua fatura rústica.  Mais recentemente, a área 

de banheiros foi totalmente reformada. 

4.4 Sistema construtivo: a edificação tem estrutura autônoma de madeira e vedação em 

adobe sobre alicerces de pedras.  Alguns trechos ainda mantêm os rebocos de barro, mas 

a maioria já teve o revestimento substituído por argamassa de cimento. 

 

Figura 963 - PLANTA DA COBERTURA 
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4.5 Cobertura: o telhado é de quatro águas, com telhas cerâmicas curvas. Os acabamentos 

dos beirais são em cachorros.   

 

 

Figura 964 - VISTA DA FACHADA F 

RONTAL E CAMINHO DE ACESSO  

 

 

 

 

Figura 965 - VISTA APROXIMADA DA FACHADA FRONTAL  
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4.6. Fachadas: 

Fachada frontal: fachada ligeiramente elevada, com varanda corrida, com distribuição de 

vãos de tratamento diferenciado, com acesso por renque de degraus perpendicularmente 

à fachada.  Uma janela e uma porta correspondem à sala de visitas.  Uma reentrância na 

varanda, ampliando-a, leva a supor que esse trecho fosse ligado ao interior.  Ele tem 

somente uma grande porta de duas folhas, totalmente diferente de todas as demais.  Um 

vazado para o quintal interno confirma a interferência de uma reforma.  Finalmente, o 

quarto de hóspedes completa o volume da casa, independente do volume da varanda. A 

cumeeira perpendicular a esta fachada faz inferir sobre seu papel secundário. 

 

 

Figura 966 - FACHADA PRINCIPAL, VOLTADA PARA O ENGENHO E ANTIGO PÁTIO DE 

SERVIÇOS 

 

Figura 967 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 
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Figura 968 - FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 

Figura 968 - FACHADA POSTERIOR, ATUALMENTE VOLTADA PARA O SEGUNDO PÁTIO 

DE SERVIÇOS 

 

 

Fachada lateral esquerda: é um pano de alvenaria simples, sob uma pequena fundação, na 

qual se abrem quatro janelas.  A seção estreita da varanda finaliza a fachada.  A estrutura 

de cobertura em quatro águas que se sobrepõe a essa fachada também leva a crer ter sido 

pensada para ser a principal. 

 

Fachada lateral direita: dois volumes salientes avançam sobre o bloco principal.  Ambos 

têm, aproximadamente, as mesmas dimensões, compondo o partido em "U".  Esta fachada 

tem dois pavimentos e os vãos não se modulam, quebrando a ordenação dos panos de 

alvenaria.   
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Figura 970 - VISTA DA ÁREA GRAMADA NA FRONTEIRA DA FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 
Figura 971 - FACHADA LATERAL DIREITA 
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Fachada posterior: tem um pavimento sobre embasamento que se amolda ao terreno. A 

localização das janelas mostra os módulos dos panos de parede e o agenciamento interno.                                                                                                                                       

 

  
 

Figura 972 - FACHADA POSTERIOR AO FUNDO E CASA DE AGREGADOS NA LATERAL  

ESQUERDA 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Tetos: são utilizados esteiras e tabuados lisos.  A cozinha e banheiros têm laje de concreto.  

As varandas mantêm telhas vãs. 

Pisos: em sua maioria é de tabuado corrido de madeiras largas.  Os ambientes 

modernizados recebem ladrilhos e lajotas cerâmicas.   

Varanda: pequena varanda frontal corrida mostra esteios de madeira e guarda-corpo em 

madeira recortada.  

Vãos: os vãos apresentam enquadramento em madeira maciça, vergas retas e folhas cegas 

em calha. 

4.8. Estado de conservação / situação atual: do ponto de vista da conservação física, o 

estado geral da casa é bom.  No entanto, alguns aspectos das reformas empreendidas 

desvalorizam o caráter histórico-documental do edifício.  Novas reformas devem levar 

em consideração a manutenção do caráter histórico e vernacular da casa. 
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5 - Anexos:  

Engenho de cana: situado em frente à casa de moradia, destaca-se o engenho de cana, 

estruturado em madeira e com interessante cobertura de telhas curvas.  Os equipamentos 

de moenda, a roda d'água e bicames estão intactos e aptos a funcionar.  A parte da moenda 

tem piso elevado, acessado por exígua escadaria de madeira. 

 

 
 

Figura 973 - VISTA DO ENGENHO 

 
 

Em continuidade ao espaço do engenho, utilizando sua estrutura de telhado, fica o 

depósito de cana, e da produção finalizada.  Tem piso cerca de um metro mais baixo que 

o da área de moenda, que é elevado.  Tem ainda imensos cochos de madeira para guarda 

a cana.  As grandes dimensões do prédio e seu piso elevado, assim como pé direito 

avantajado e cobertura espalhada, conferem-lhe um aspecto soberano. 

 



997 

 
Figura 974 - ÁREA DE ACESSO A MOENDA  

 

 

 

 

 
Figura 975 - ESCADA DE ACESSO A MOENDA 
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Figura 976 - FACHADA LATERAL DIREITA ENGENHO 

 

 
Figura 977 - RODA D´ÁGUA DO ENGENHO  

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 
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Figura 978 - RODA D´ÁGUA DO ENGENHO 

 

 

 
Figura 979 - RODA D´ÁGUA E BICAME 
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Figura 980 - VISTA DO MAQUINÁRIO EM PERFEITO ESTADO 

 

 
Figura 981 - VISTA DA RODA D´ÁGUA E MAQUINÁRIO  
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Casa de agregados, depósito e doceria: trata-se um edifício alongado e compartimentado 

em várias pequenas moradias e/ou cômodos de serviços.  O primeiro quinto abriga 

bezerros em aleitamento; os dois seguintes são residências de agregados, separadas por 

divisórias de pau a pique.  Cada uma das residências conforma-se por cerca de quatro a 

cinco cômodos ligados por portas, compondo-se de sala, dois quartos e cozinha.  

Instalações sanitárias foram adossadas na lateral.  Os dois últimos quintos do prédio são 

ocupados por uma doceria que tem grandes fogões para tachos de cobre.  A doceria é 

ampliada por um puxado, onde ficam as áreas de pia.  Esta área foi revestida por uma nata 

de cimento vermelho e foram substituídas as vedações de adobe por tijolos.   

No restante, permanece a estrutura autônoma de madeira com vedações de adobe e 

internamente, de pau a pique.  Esta edificação, como um todo, lembra os tradicionais 

esquemas de senzalas, por suas divisões modulares, servidas por porta e janelas, e ainda 

por sua dimensão total.   

 

 
 

Figura 982 - EDIFÍCIO QUE ABRIGA CASA DE AGREGADOS, DEPÓSITO E COZINHA DE 

DOCES  

 

 

Depósito: lateralmente ao engenho, quase unido a ele, fica uma construção de alvenaria 

de tijolos, utilizada como depósito de apoio. 
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Figura 983 - VISTA DO PUXADO QUE ABRIGA A ÁREA DE PIAS DA COZINHA DE DOCES  

 

 

 
Figura 984 - VISTA INTERNA DO DEPÓSITO 

 

Alambique/depósito: situado em posição topográfica ligeiramente inferior ao engenho, 

fica um prédio antigo, com estrutura autônoma de madeira e cobertura em duas águas. 
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Situa-se atrás da área de depósito e chiqueiro.  Tem alguns equipamentos, mas 

desativados.   

 

 
Figura 985 - DEPÓSITO E ALAMBIQUE 

 

 

Chiqueiros: os chiqueiros foram construídos em alvenaria de tijolos e se põem entre o 

alambique e o engenho.  Aproveita parte da cobertura do engenho, tendo sido 

possivelmente construído após a desativação do engenho.  Tem uma área central rodeada 

por algumas baias.  Está também fora de uso.   

Curral descoberto: situado em sequência ao curral coberto, é limitado por cercas de arame 

presas em mourões de madeira.  Tem forma retangular e porteiras em ambos os lados no 

eixo da casa-sede. 

Curral coberto: prédio novo, que tem paredes em alvenaria de tijolos e cobertura em 

estrutura metálica com telhas de amianto.  Tem um corredor de banhar e higienizar os 

animais que se salienta da construção.  O interior tem duas alas com cochos de alvenaria.   
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Figura 986 - VISTA INTERNA DO CURRAL COBERTO 

 

 

 
Figura 987 - VISTA EXTERNA DO CURRAL COBERTO E DO CORREDOR DE BANHOS 

  



1005 

 
Figura 988 - CORREDOR DE BANHOS 

 

Bicames e tanques: uma estrutura antiga construída em pedras e argamassa com cimento 

desce da encosta do morro até o moinho.  Há uma derivação na altura do engenho que se 

direciona `a roda d’água,  feita com grossas manilhas de ferro.  Dois tanques parcialmente 

de pedra e tijolos fazem as passagens nas emendas das estruturas.   

 

 
Figura 989 - VISTA DE MURO BICAME 
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Lago: um pequeno lago situa-se próximo ao curral, pomar e antiga senzala.  Cria uma 

ambiência agradável, servindo como bebedouro para os animais.   

 
Figura 990 - LAGO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CURRAL 

 

 

Moinho: praticamente anexo ao engenho, conforma um conjunto de grande visibilidade.  

Além de ficar em cota mais elevada, seu piso é ainda elevado, sendo acessado por rampa 

de pedras, aglutinadas com cimento.  A roda d’água é de ferro e gira horizontalmente.  

Recebe bicame de pedras revestidas com argamassas de cimento.   

 
Figura 991 - VISTA LATERAL DO MOINHO E DA RAMPA DE ACESSO  
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Pomar: fica na área adjacente ao alambique, antiga senzala e lago.  Tem frutas variadas.  

Em continuidade, elevando-se sobre encosta, uma mata rodeia e protege o conjunto.   

Nova casa-sede: ligeiramente afastada do conjunto antigo, situa-se no topo da elevação 

principal do terreno.  Tem partido em ‘’U’’ e grande área construída.  Em seus quintais 

tem um complexo de lazer.  Em suas proximidades, o rio foi alargado para se formar um 

lago. 

 

6 - Riscos eminentes de perda do conjunto ou elementos: a família praticamente 

abandonou a casa-sede antiga, assim como o conjunto de benfeitorias.  Parece não se 

interessar por seu valor histórico-documental, tendo equacionado um novo local para sua 

privacidade e lazer.  Esta casa só é utilizada por visitantes amigos da família proprietária.  

Em vista disso, torna-se delicada a conservação futura do conjunto e, em longo prazo, sua 

sobrevivência.   

 

7 - Conclusão: o conjunto de edificações se presta perfeitamente às análises propostas.  

Os vários elementos funcionais do conjunto se mostram presentes, assim como a casa-

sede, apesar das muitas alterações  sofridas.   A medição interna da casa foi autorizada, 

assim como fotografar seu interior.  Foram efetuados os levantamentos externos, e uma 

vistoria interna permitiu-nos deduzir o esquema de planta, embora não haja precisão 

quanto à localização dos elementos estruturais. 

 

8 - Referências Bibliográficas:  

IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984. 

APM – SVOP – 116 – Estado de Minas Gerais – Roscoe e Santos. Belo Horizonte (sn), 

1:50.000. 

 

9 - Referências Documentais: 

IEPHA. IPAC, município de Taquaraçu de Minas. 1984. 

APM. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Taquaraçu de Cima, 

de Santa Luzia. PP1/6, cx 03, Doc 33. 1836. 
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APÊNDICE Y 

 

FAZENDA BOA ESPERANÇA 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

 

Figura 992 - FAZENDA BOA ESPERANÇA – SANTA LUZIA/MG  

 (Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 

 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Boa Esperança 

1.2 Localização: Município de Santa Luzia, próximo à ponte principal da cidade.   

1.3 Propriedade/Contatos: Prefeitura  de Santa Luzia.   
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Figura 993 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG.1980) 
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2 - Histórico: 

A Fazenda Boa Esperança foi adquirida pela Prefeitura local em 1981, para ser utilizada 

como clube campestre e social. Era então da propriedade da Família Dr. Célio Andrade, 

então diretor do Hospital Felício Roxo, um dos herdeiros do ilustre Redelvim Andrade, 

falecido em 1957. Durante a guerra de 1914-1918, ele descobriu e explorou jazidas de 

cristal de rocha na Serra do Cabral, que corta seis municípios mineiros e no Pacu, em Sete 

Lagoas. Durante e após a segunda guerra mundial, de 1939 a 1905, ele, sozinho, exportou 

um terço da produção brasileira de cristal, arrecadando divisas para o País. Doou uma 

bem-equipada maternidade à sua terra natal, Diamantina, onde seu nome é venerado. Era 

farmacêutico-químico, diplomado em Ouro Preto, e autor de dez preparados que foram 

utilizados em todo o País: o Elixir Andrade, o Balsamiel, a Pomada Divina, o Tira-Calos 

e o Tira-Manchas.  Deu a Belo Horizonte status de metrópole avançada, construindo o 

Edifício Randrade, na Praça Raul Soares e o Edifício Acaiaca, imponente na paisagem 

urbana.   

A Fazenda Boa Esperança foi cadastrada no Inventário do PLAMBEL em 1976, como 

construção do princípio do século, pertencente à fase neocolonial. Trata-se de um grande 

conjunto, hoje inserido na malha urbana da cidade, constituído pela casa de residência, 

currais e galpões. O PLAMBEL o classificou como de grande interesse arquitetônico, 

destacando-se o curral, com curiosa proteção em vidros abaixo dos frechais, que lembra 

as janelas de guilhotinas usadas em residências urbanas. A fazenda ficou muito famosa 

por possuir o mais selecionado, puro e tratado plantel de gado gir do Estado, servindo 

como modelo para outras fazendas. Devido a toda essa infraestrutura, a fazenda era 

visitada pelas maiores celebridades da época.   

No mapa de Santa Luzia aparece a Fazenda Boa Esperança, próxima ao Rio das Velhas, 

a norte do município de Santa Luzia. Este incorporava Vespasiano e Venda Nova. 

 

3 - Descrição /entorno:  o conjunto, construído em princípios deste século, traz as marcas 

estéticas da arquitetura do século XIX. É constituído pela sede, curral, sanitários e cozinha 

ao lado da piscina, casa do caseiro, galpões, silo, campo de futebol com arquibancada, 

baias, quadra de futebol de salão, quartos de peão, casa de máquinas e vários espaços de 

lazer e estar. Recebe inúmeros visitantes, principalmente em festas de peão boiadeiro.  O 

terreno tem partes planas, como a área onde se instala a maioria das edificações, mas tem 
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também áreas íngremes e de terras fracas, altamente erodíveis. A Prefeitura vendeu 

algumas partes extremas do terreno total, uma vez que, para os fins a que se destinava, 

não seria necessário o total da área originalmente comprada. 

 

 

Figura 994 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA BOA ESPERANÇA 
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Figura 995 - VISTA DE ÁREA COM VÁRIAS “BARRAQUINHAS” DESTINADAS A EVENTOS 

REALIZADOS NO CLUBE. AO FUNDO, AS CASAS LINDEIRAS À PROPRIEDADE 

 

 

Figura 996 - VISTA DO ACESSO AO CLUBE E DAS EDIFICAÇÕES AO FUNDO DA INSERÇÃO 

URBANA DO CONJUNTO  
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Figura 997 - VISTA DA ESTRADA DE ACESSO À SEDE, INTERNAMENTE AO CLUBE 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: a casa-sede situa-se em posição privilegiada, no topo de uma elevação, 

protegida por uma encosta em aclive à sua direita. Embora o acesso se dê pela fachada 

térrea, a edificação se movimenta no terreno, com dois pavimentos posteriormente 

voltados para um pátio plano, ao redor do qual se implantam galpões de serviços.   

4.2 Partido/volumetria: a edificação da sede apresenta partido retangular, com puxado na 

lateral direita, ressaltado do corpo principal, onde se localiza a cozinha. Enquanto 

frontalmente parece tratar-se de edificação térrea, exceto pelo meio porão no primeiro 

quinto esquerdo, a fachada frontal mostra um imponente sobrado. O alpendre cria um 

avançado frontal e escada em pedras serve de acesso.  

4.3 Sistema construtivo: o embasamento é parcialmente de pedras e  tijolos. A caixa 

estrutural é autônoma de madeira, mas as vedações são de tijolos maciços, material em 

voga no início do século e de fácil acesso para o construtor Redelvin Andrade, que se 

propôs a manter a imagem da casa tradicional da gaiola de madeira. Os acabamentos são 

bastante aprimorados, como convinha a um homem que gostava de receber.   
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4.4 Planta: atualmente algumas paredes foram derrubadas para ampliar os cômodos,  com 

o objetivo de criação de um salão de danças. A planta básica se conforma por uma malha 

de paredes transversais cortadas por longitudinais, formando uma modenatura de 3 x 4. 

As duas seções laterais se mantiveram íntegras, sem divisórias. Na lateral esquerda 

ficavam os cômodos íntimos, hoje de função museográfica, expondo quadros de cavalos 

e paisagens, numa menção direta ao construtor, criador desses animais. Na ala esquerda 

fica um escritório, sem ligação interna com a casa e uma sequência de quartos que 

funcionam como reserva técnica. Um corredor dá acesso ao puxado da cozinha, abrigando 

antes um sanitário. A qualidade do espaço é até hoje notada no pavimento nobre, apesar 

das alterações sofridas. Exteriormente, há uma escada para o pátio na parte frontal do 

puxado.   

 

 

Figura 998 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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4.5 Cobertura: estruturada em quatro águas, tem prolongamento traseiro e para o puxado. 

Utiliza entelhamento cerâmico curvo, com acabamentos de beirais em cimalha na parte 

frontal e em cachorros nas demais fachadas. 

 

 

Figura 999 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: é térrea, em um pavimento corrido com o primeiro quinto sobre um 

porão, e distribuição de vãos de idêntico tratamento, com acesso no mesmo nível por 

alpendre, que ocupa pequena extensão da fachada, na lateral esquerda.  

 

Figura 1000 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 1001 - FACHADA FRONTAL A PARTIR DA EXTREMIDADE LATERAL ESQUERDA O 

ACESSO SE FAZ PELO ALPENDRE 

 

 
Figura 1002 - FACHADA FRONTAL A PARTIR DE SUA EXTREMIDADE LATERAL DIREITA E O 

BLOCO DA COZNHA RECUADO 

 

 

Fachada posterior: fachada em dois pavimentos, sendo um deles o porão, que se prolonga 

pelo corpo do edifício e puxado. Tem distribuição de vãos de tratamento diferenciado e 

não apresenta acesso ao pavimento nobre por esta face.   
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Figura 1003 - FACHADA POSTERIOR 

 

Figura 1004 - FACHADA POSTERIOR EM DOIS PAVIMENTOS: PORÃO E O PAVIMENTO 

NOBRE 

 

Fachada lateral esquerda: em dois pavimentos, com distribuição de vãos de idêntico 

tratamento em ambos os andares. 
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Figura 1005 - FACHADA LATERAL ESQUERDA EM DOIS PAVIMENTOS 

 

Figura 1006 - VISTA DA ESCADARIA DE ACESSO À FACHADA PRINCIPAL A PARTIR DA 

FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 

Fachada lateral direita: é composta pelo volume do corpo da casa e pelo puxado de 

serviços, mais avançado, com escalonamento na forma de um pavimento frontalmente e 

dois pavimentos na parte posterior.   
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Figura 1007 - FACHADA LATERAL DIREITA E O PUXADO DE SERVIÇOS, PRATICAMENTE 

INDEPENDENTE DO CORPO DA CONSTRUÇÃO 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Pisos (estrutura e material): a área social e a varanda recebem tabuado corrido largo, 

mesclado com substituições de dimensões menores. Na área de serviços, observam-se 

pisos em quadros de marmorite branco e preto, fazendo desenhos em xadrez, e azulejos 

brancos nas paredes. 

 
Figura 1008 - DETALHE DO PISO DA VARANDA EM TABUADO FORMANDO DESENHO EM 

DIAGONAL NA ÁREA QUE LEVA À PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA 
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Figura 1009 - VISTA DO FORRO DA SALA EM ESTEIRA  

 

Tetos: os forros são todos em esteira de taquara.   

Esquadrias: a porta principal é almofadada, enquanto as janelas da fachada frontal são 

enquadradas em madeira, possuem verga reta e, cada uma, duas folhas em veneziana, 

abrindo para fora, e duas outras abrindo para dentro. Cada folha tem três vidros quadrados 

em caixilharia. Os marcos são todos em caixotes de madeira e não há esteios 

intermediários. Na fachada posterior, as janelas são do tipo guilhotina. 

 
FIGURA 1010 - DETALHE DAS JANELAS DA FACHADA FRONTAL COM FOLHAS EXTERNAS 

EM VENEZIANA E INTERNAS EM VIDRO 



1021 

Figura 1011 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA COM JANELAS DO TIPO 

VENEZIANAS E DA FACHADA POSTERIOR COM JANELAS DO TIPO GUILHOTINA 

 

 

Acabamentos: no interior da sede sobressai um conjunto de lustres de madeira, fogão à 

lenha na cozinha, mesa para banquetes e um relógio em pêndulo.  Passou recentemente 

por obra de conservação, com reformas na pintura geral com tinta a óleo nas esquadrias, 

PVA nos panos de alvenaria, além de verniz brilhante nas esteiras e de marcações com 

tinta sangue de boi.   

Alpendre frontal: é estruturado por esteios de madeira, mostrando guarda-corpo em 

madeira ripada e escada em pedras servindo de acesso.   

 

 
Figura 1012 - ALPENDRE FRONTAL COM GUARDA-CORPO EM MADEIRA RIPADA 
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4.8. Estado de conservação / situação atual: as alterações que retiraram paredes não 

modificaram radicalmente a planta. O estado de conservação é excelente, embora haja 

infestações de cupins em algumas partes de madeira, principalmente esteios. As 

instalações hidráulicas e elétricas estão em bom estado de conservação. Contínuas obras 

de manutenção são feitas, a fim de que a fazenda conserve a sua imponência, uma vez 

que a Prefeitura mantém o conjunto como um cartão de visitas da cidade.   

 

5- Anexos:  

Curral coberto: o curral é uma construção de grande interesse arquitetônico, apresentando 

proteção em caixilharia de vidro logo abaixo dos frechais, à feição de bandeiras fixas. 

Esta vedação lembra as janelas em guilhotina das residências urbanas. Tem partido 

retangular, sistema construtivo em alvenaria de tijolos vedando a gaiola de madeira, 

cobertura em quatro águas de telhas cerâmicas curvas e fachadas semelhantes. O estado 

de conservação do prédio é bom. Implanta-se lateralmente à casa-sede, compondo  um 

belo conjunto, juntamente com os jardins muito bem-cuidados. 

 

 
Figura 1013 - VISTA DO CURRAL COBERTO E A PROTEÇÃO EM CAIXILHARIA DE VIDRO 

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 
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Figura 1014 - VISTA ATUAL DO CURRAL COBERTO COM UM DOS JARDINS LATERAIS 

 
Figura 1015 - VISTA DO CURRAL COBERTO A PARTIR DE SEU ACESSO 

 

 
Figura 1016 - VISTA DO CURRAL COBERTO, A PARTIR DE PARTE INTERIOR DO TERRENO 
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Figura 1017 - ÁREA DESCOBERTA DO CURRAL EM PRIMEIRO PLANO E AO FUNDO A PARTE 

COBERTA 

 

Antiga casa de agregados: disposta frontalmente à casa-sede, situa-se a uma boa distância 

dela, o que não permite intervenções nocivas. Hoje, é utilizada como administração dos 

jardins e almoxarifado. Tem partido retangular, construção em alvenaria de tijolos e 

cobertura em quatro águas. 

 

 
Figura 1018 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE AGREGADOS SITUADA EM FRENTE À SEDE 
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Galpões antigos: há uma série de galpões construídos ainda na época do proprietário 

Redelvim, que era casa de peões.  Hoje abrigam ainda os peões que se apresentam nas 

festas e rodeios.  Têm estrutura de tijolos e cobertura em duas águas.   

 

Figura 1019 - FACHADA PRINCIPAL DE GALPÃO QUE FUNCIONAVA COMO CASA DE PEÕES 

EM FRENTE À FACHADA POSTERIOR DA SEDE 

 

 

Figura 1020 - VISTA DA LOCALIZAÇÃO DE GALPÃO EM RELAÇÃO À FACHADA LATERAL 

DIREITA DA CASA-SEDE 
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Figura 1021 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DE GALPÃO NOS FUNDOS DA CASA-SEDE 

 

 
Figura 1022 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DE GALPÃO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA 

CASA-SEDE A PARTIR DA SUAVIA DE ACESSO  
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Figura 1023 - FACHADA POSTERIOR E LATERAL DIREITA DE GALPÃO. AO FUNDO A PARTE 

DA FACHADA POSTERIOR DA CASA-SEDE 

 

 

As demais edificações, que são muitas, datam todas de época posterior e visam suprir as 

demandas da praça de rodeios.  Elas não serão descritas, porque não faria diferença para 

o escopo das análises. 

 

6 - Riscos eminentes: todo o conjunto arquitetônico encontra-se em estado físico 

satisfatório.  Após a compra do imóvel pela Prefeitura, várias reformas foram feitas a fim 

de que a fazenda se modernizasse, sem perder suas características iniciais.  Foram 

colocadas cercas de madeira por toda a área, configurando áreas de passagens de gado, 

para atender às exposições agropecuárias que ocorrem frequentemente em Santa Luzia. 

Vários e imensos galpões foram construídos, assim como área de shows.  Por enquanto, 

a casa-sede tem sido preservada de intervenções nocivas, embora haja riscos de se 

construir novos anexos em suas proximidades, o que a prejudicaria. 

 

6 - Conclusão: esta é a única fazenda que difere da proposta básica de trabalho, que era 

analisar fazendas cujo sistema construtivo fosse de estrutura autônoma de madeira e 

vedações de pau a pique ou adobes, eventualmente substituídos por tijolos como forma 

de conservação.  No entanto, ela mantém parcialmente a estrutura tradicional, 
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documentando uma transição inovadora ao utilizar-se da gaiola de madeira, mesclada à 

alvenaria de tijolos, material que se colocava dominantemente no mercado de construção 

no início do século XX.  Não é de se estranhar que um construtor de porte tenha optado 

por esta solução mista, mesclando tradição e conforto. Portanto, a fazenda será analisada, 

pois tem planta também tradicional, embora o conjunto rural nunca tenha se enquadrado 

nos moldes tradicionais. A fazenda não surgiu com o objetivo de produzir cultura de 

subsistência ou venda de sua produção, mas teve origem na criação de gado e cavalos de 

raça. A casa-sede será estudada em função de seus aspectos tradicionais, mostrando como 

um esquema de planta se manteve, apesar da modernização construtiva. 

 

8 - Referências Bibliográficas:  

IEPHA/MG. IPAC. Santa Luzia. 1984. 

FAMIH. Trabalho de alunos da disciplina de Arquitetura Brasileira. Fazenda Boa 
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9- Referências Documentais:  

Até o momento nada foi encontrado.   
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APÊNDICE Z 

 

FAZENDA MACUCO 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS 

 

Figura 1024 - FAZENDA MACUCO – TAQUARAÇU DE MINAS/MG 

 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda Macuco. 

1.2 Localização: zona rural ao longo da MG que faz a ligação da BR 262 com 

Taquaraçu de Minas, aproximadamente a 7 km, a partir da 262, e a 5 km da cidade, 

próximo ao Distrito de Roças Novas e o Município de Caeté, e à direita de quem segue 

para Taquaraçu.   

1.3 Propriedade: particular, espólio da Família Silveira. 
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Figura 1025 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO TAQUARAÇU DE MINAS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG.19800) 
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2 - Histórico:  

Poucas referências históricas foram encontradas a respeito da Fazenda Macuco. A palavra 

Macuco possui três significados conhecidos: é nome de árvore de origem africana 

caracterizada por ser esguia e ramosa; ou uma ave de família dos Tinamídios, gênero 

Tinamus que habita a mata virgem, tem o porte de uma galinha e possui pio característico 

constando apenas de uma nota prolongada; ou uma espécie de mandioca. (FAMIH, 1987).  

O termo é utilizado como nominando muitas fazendas e regiões em Minas Gerais. 

Os atuais herdeiros informam que a casa pertenceu ao Convento de Macaúbas, construída 

na segunda metade do século XVIII pelo Barão de Caeté.  Teria sido, temporariamente, 

residência de padres, que se orgulhavam do lindo pomar que tinha atrás da sede, mas não 

deixavam ninguém colher uma só fruta.   

Dizem também que certo padre, de nome Videlo, que morreu com 100 anos de idade, foi 

batizado na capela.  Tais fatos não são comprovados em documentação do Cartório de 

Caeté.  

Na seção de Sesmaria do APM, datada de 24 de dezembro de 1759, encontra-se registrada 

a Sesmaria de Marcos Miz. da Costa, herdeiro de seu tio Pedro da Costa Ribeiro, 

localizada no Engenho de Pilões – Sítio chamado Macuco, que fica entre o Rio do Peixe 

e o Taquaraçu.  

No Censo, casas de engenho e lojas de aguardente, de 1836, do juiz do distrito de 

Taquaraçu, então pertencente a Santa Luzia, o juiz Sr. Antônio Pinto Moreira, registra 

que havia engenho na Fazenda Macuco, de propriedade do Padre Manoel Joaquim 

Ferreira. (APM. 1836). 

Em escritura pública de venda de 1914, encontra-se o nome de Joviano de Campos 

Valadares e sua esposa América Carneiro Valadares já residentes na fazenda, comprando-

a do Capitão Francisco Carneiro de Abreu e outros.  

Uma escritura datada de 23 de dezembro de 1925, registrada em 21/06/1926, no Cartório 

de Caeté indica que a fazenda foi vendida pelo Sr. Joviano ao Sr. Leonardo José da 

Silveira e sua esposa Dona Maria Camilla da Silveira, residentes em Mercês do Pomba.  

Informou o Sr. Antônio da Silveira, em entrevista aos alunos da FAMIH em 1987, que a 

fazenda teria sido hipotecada e o Sr. Leonardo, após ter lido a nota no jornal, resolveu 

comprá-la, fazendo-o por carta. A fazenda possuía, inicialmente, 900 hectares.  Quando 

o Sr. Leonardo faleceu, deixou como herança metade da terra para seus 12 filhos e metade 



1032 

para sua esposa.  O inventário de sua esposa, por sua vez, beneficia cada um dos filhos 

com 1/12 do que ela possuía.  Portanto, cada filho possuía 37,5 hectares.  A terra onde 

está situada a casa-sede ficou pertencendo ao Sr. Antônio da Silveira.  Porém, ele possuía 

apenas 1/12 da casa.  Os demais herdeiros venderam suas partes em terras, e apenas os 

senhores Antônio e Manuel da Silveira mantiveram as suas.  Depois da morte de Dona 

Maria Camilla, o Sr. Antônio ainda residiu na sede, até ir morar com o irmão Manuel, por 

apresentar problemas de saúde, ficando a casa abandonada.  Desde 1984, em função de 

demanda de herança, por decisão judicial, nenhum dos herdeiros da casa pode assumir os 

cuidados, o que vem prejudicando sobremaneira a conservação do imóvel.  

A Fazenda Macuco foi encontrada no mapa do Município de Caeté, de 1939, próxima do 

Rio do Peixe, vizinha à Fazenda do Quilombo, Fazenda Boa Vista e próxima da estrada 

que ligava Taquaraçu a Caeté. 

 

3 - Descrição do conjunto: 

3.1 Situação/entorno: 

O conjunto da fazenda situa-se a 100 metros da estrada que liga a BR 262 a Taquaraçu, 

em uma área quase plana, delimitada por muro de pedra empilhada e cerca de arame com 

mourões de madeira.  O conjunto apresenta dois acessos demarcados, um pela estrada 

principal e outro por estrada que a liga às fazendas vizinhas.  A área é banhada pelo 

Córrego do Macuco e seus afluentes, que contribuem para a formação do Rio Taquaraçu.   

O espaço livre em torno da casa é ocupado por pomar e pátios delimitados por muros.  O 

pomar localiza-se na área posterior da casa, em pátio de serviços onde se encontra o 

moinho, desativado, praticamente em ruínas.  

Existe um pátio principal sem vegetação de porte e decorativa, com caminhos feitos em 

pedra, percebendo-se ainda estrutura de possível curral.  Estes pátios são ligados por 

cancelas e portões em madeira, alguns com pequena cobertura em telhas de barro curvas, 

ainda originais. As demais edificações do conjunto já desapareceram, ficando vestígios 

de um moinho de água. Há restos de um muro bicame e peças do eixo de duas mós. Os 

muros de pedra ainda cercam os pátios de chegada e de serviços.   
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Figura 1026 - VISTA DO POMAR  

 

 
Figura 1027 - MOINHO EM RUÍNAS 

 

No pátio da frente há vestígios de edificações sem embasamento. A fazenda ocupa uma 

área total de cerca de 80 hectares que formam um interessante conjunto arquitetônico e 

paisagístico. Nos terrenos da fazenda construíram-se diversas outras sedes, não muito 

próximas da antiga sede.  Somente de uma delas se avista a velha casa.  O acesso se dá 

pela MG e por estrada vicinal, passando por um córrego.  O ambiente é de rara beleza, 

podendo-se perceber a área destinada a pomar e currais. A vegetação é constituída por 

árvores plantadas há bastante tempo, além de muitas bananeiras e gramíneas secas nos 

demais pátios.   
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Figura 1028 - MURO DE PEDRAS 

 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação: o conjunto remanescente implanta-se numa suave meia-encosta, a beira 

de um córrego, que hoje margeia a rodovia MG. A edificação da casa-sede assenta-se em 

terreno plano. Tem dominância em relação ao seu ambiente, embora as árvores tenham 

crescido e se proliferado, vedando sua visão da estrada.  

 A sede encontra-se circundada por pátios separados por muros de pedras irregulares 

empilhadas, com piso revestido de lajes de pedra.  O pátio principal, de forma 

quadrangular, apresenta caminhos de pedra com parte destruída de uma estrutura em 

madeira que seria, possivelmente, um canal.  Este pátio é ligado ao de serviço por muro 

mais alto que, em 1987, a equipe de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do 

Instituto Metodista Izabela Hendrix detectou “portão encimado por telhadinho 

encachorrado que se apresenta em estado precário, quase caindo”.  Hoje ele não mais 

existe.  Um dos pátios seria, provavelmente, um curral descoberto por ser todo cercado.   

 

4. Partido/Volumetria: ao partido em quadrado foram acrescidos dois puxados, um na 

lateral direita e outro aos fundos, onde se localiza a área de serviço.  Este último apresenta-
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se em estado de arruinamento, com as paredes e a escada totalmente destruídas.  Ambos 

os puxados, de acesso e capela, e de serviços parecem ter sido executados no decorrer da 

construção principal, pois apresentam, tipologicamente, os mesmos elementos 

construtivos e integram-se harmoniosamente. O partido assume a configuração de ‘’T’’ 

deformado.   

 

4.3 Sistema construtivo: o processo construtivo constitui-se predominantemente por 

estrutura autônoma de madeira para o pavimento nobre, enquanto o porão obedece ao 

mesmo processo, embora apresente também paredes estruturais em pedra.  Os panos de 

vedação funcionam como simples fechamento e são, na maioria, feitos em pau a pique, 

porém existem alguns que fogem a essa característica, sendo em adobe.  O acabamento 

de todas as vedações se faz em argamassa de barro.  O embasamento é constituído por 

baldrames de pedra.  Os pisos são sustentados por barrotes maciços que se apoiam em 

madres e em esteios que, por sua vez, se apoiam no embasamento. Seu pavimento 

principal apoia-se sobre alicerce de pedra utilizado como porão. As bases do alicerce nem 

sempre coincidem com as divisões internas do pavimento de habitação.  As paredes são 

apoiadas em baldrames de madeira de aproximadamente 1 x 1 palmo e o piso de tabuado 

corrido de junta seca se assenta sobre os baldrames.   

 

 
 

Figura 1029 - ESTRUTURA DE VEDAÇÃO DO PORÃO  
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Figura 1029 - ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA E VEDAÇÃO EM PAU A PIQUE 

 

 
 

Figura 1031 - VISTA DO ALICERCE DE PEDRAS UTILIZADO COMO PORÃO 

 

 



1037 

4.4 Planta: o módulo básico da planta, desconsiderando-se os anexos, tem forma quadrada 

e compõe-se de quatro seções transversais, sendo a primeira a da capela e sequência larga 

da varanda; a segunda com dois quartos e sala; a terceira c por três quartos entremeados 

por dois corredores, e a quarta contém duas copas e um cômodo de teto de gamela 

facetada.  No sentido longitudinal, são três seções, cortando a sequência transversal.  A 

varanda em ‘’L’’ dá acesso à parte nobre da casa, mas, antes, integrava os quartos de 

hóspedes viajantes e a capela à casa, mantendo a privacidade das peças. Tais quartos não 

têm nenhum contato com o interior da casa, exceto a capela que tem uma larga janela para 

o quarto vizinho. Hoje resta somente o vão onde existiu a capela, com vestígios da 

estrutura portante do teto agamelado.  A sala situa-se próxima à extremidade da varanda, 

sendo que os outros cômodos intercomunicantes distribuem-se a partir desta, numa forma 

ortogonal.  Dois corredores fazem o acesso a alguns cômodos, mas algumas vezes há um 

cômodo de localização intermediária como ligação entre dois outros.  O acesso à varanda 

e a área ruída da cozinha é feito por escadas, que praticamente já desapareceu.  No 

pavimento térreo, encontram-se oito cômodos que, possivelmente, funcionaram como 

senzala, casa de agregados e depósitos para mantimentos e ferramentas, pois têm divisões 

e portas intercomunicando-se.  

 

4.5 Cobertura: o telhado tem basicamente quatro águas, mas complexifica-se em função 

do partido semelhante a um ‘’T’’, com acréscimos em duas extremidades, e coberturas 

próprias, aparecendo rincões no encontro das águas.  Portanto, ele apresenta-se com um 

total de oito águas. As águas mestras prolongam-se para cobrir as varandas e os cômodos 

da fachada posterior.  As pernas são apoiadas em frechais simples com sambladura em 

boca de lobo. Contracaibros suavizam a inclinação do telhado das varandas e dos 

cômodos.  O entelhamento, assentado sem argamassa, é de telhas cerâmicas curvas.  O 

telhado não possui tesouras em sua estrutura.  A cumeeira é apoiada pelo prolongamento 

dos esteios centrais ou por pontaletes.  Beirais em cachorrada com perfilatura em peito de 

pomba.  Os barrotes se apoiam nos frechais e o pendural é prolongamento do esteio.  A 

cumeeira avança além dos esteios pendurais e são suportadas por estruturas semelhantes 

a mãos francesas.   
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Figura 1032 - PLANTA SEDE – PAVIMENTOS NOBRE E TÉRREO 
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Figura 1033 - PLANTA DA COBERTURA DA SEDE 

 

4.6 Fachadas: 

Fachada frontal: a fachada principal tem a varanda em  “L’’ e é marcada pelo avanço do 

puxado fronteiro da escadaria e quartos de hóspedes em relação à área recuada da varanda. 

A escadaria é coberta e separa o piso superior por uma cancela.  A área sob o piso da 

varanda permanece livre, funcionando como espaço de transição pátio/porão.  

 

Figura 1034 - FACHADA FRONTAL 
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Figura 1035 - FACHADA FRONTAL E LATERAL DIREITA 

 

Fachada posterior: era a mais longa delas em função do prolongamento do puxado da 

cozinha, hoje ruído.  É composta por três panos de alvenaria regulares, além dos já ruídos.  

O porão foi vedado por paredes de pau a pique, conformando longas janelas horizontais 

de grades. As janelas do pavimento superior são dispostas duas a duas em cada 

compartimento do pano de vedação, num ritmo harmonioso de aberturas.  É a fachada 

mais degradada, tendo perdido vários trechos dos panos de vedação e até panos inteiros, 

além das áreas do puxado. 

 

 

Figura 1036 - FACHADA POSTERIOR 
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Figura 1037 - FACHADA POSTERIOR COM TRECHOS ARRUINADOS 

 

 

 

Fachada lateral esquerda: a fachada lateral esquerda volta-se para o pátio de serviços e 

pomar.  É a mais limpa de todas, possuindo aberturas no pavimento térreo, possivelmente 

para senzala e agregados.  Há vestígios de uma escada que levava à cozinha, hoje em 

ruínas. 

 

 

Figura 1038 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 
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Figura 1039 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

Fachada lateral direita: do lado esquerdo ao fundo, encontra-se a escada de acesso à 

varanda, apoiada sobre alicerce de pedras irregulares.  Na sequência encontram- se duas 

portas dos quartos de hóspedes, e o vão do cômodo da capela na parte larga da varanda, 

que tem ligações com a ala de quartos aos fundos.  No volume adiantado fica o vazio da 

parte final da varanda; o pano correspondente à sala de visitas com duas janelas, já quase 

totalmente arruinado, um pano com uma janela e o último cego. Os panos de vedação do 

porão estão bastante deteriorados.  Atualmente, colocaram-se toscas varas horizontais, 

amarradas com arame aos esteios e cunhais, nos limites de onde seria a parede. 

 

 

Figura 1040 - FACHADA LATERAL DIREITA 

 



1043 

4.7. Elementos de acabamento e Interior:  

Paredes: o acabamento das paredes é em caiação branca, sendo apenas a da varanda com 

pintura decorativa. Hendrix informa que a parede da capela também tinha pinturas 

decorativas, as quais não mais se veem integralmente em função do arruinamento das 

paredes da capela.  A varanda apresenta barrado pintado em tons de marrom e guarda-

corpo em ripas de madeira.  O cômodo 10 possui uma janela externa que se encontra 

entaipada, atualmente.  Além dessa, ele possui duas janelas que se comunicam com o 

cômodo 12, sendo que uma delas apresenta vestígios de ter possuído prateleiras, o que 

configura um uso incomum. 

 
Figura 1041 - DETALHE CAIAÇÃO BRANCA E REBOCO  

 

 
Figura 1042 - DETALHE PINTURA DECORATIVA NAS PAREDES DA CAPELA  
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Figura 1043 - DETALHE PINTURA DECORATIVA E GUARDA-CORPO EM RIPAS DE MADEIRA 

 

 

Pisos: os vários cômodos do pavimento nobre apresentam piso em tabuado corrido de 

tábuas largas (30 a 40 cm), colocadas em junta seca. Na varanda, o piso de tábuas corridas 

tem aproximadamente 25 cm.  O piso do porão é em terra batida. 

Forros: os forros, na maior parte dos cômodos, são de esteira de taquara trançada 

formando desenhos diferentes.  São estendidos e pregados sobre barroteamento estreito e 

acabados por molduras junto às paredes.  Existe um único cômodo com forro alteado em 

gamela em tabuado liso com moldura em cimalha simples.  O forro da capela era em 

abóbada de berço de madeira, segundo os vestígios existentes.  A pintura dos forros de 

esteira é em caiação, o de gamela é em óleo, “enquanto o da capela é em pintura 

decorativa”. (FAMIH, 1987). 
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Figura 1044 - TABUADO DA VARANDA 

 

 
Figura 1045 - FORRO DE ESTEIRA 

 

 

O guarda corpo da varanda tem réguas losangulares em madeira. Escada coberta, de 

acesso à varanda feita em madeira, sobre alicerce de pedra.  Existia um guarda-corpo em 

sua extensão e na entrada para a varanda existia um cancelo. Existem alguns cabideiros 

de madeira presos às paredes em alguns cômodos. 
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Os vãos que se encontram dispostos, conforme a funcionalidade da planta, possuem 

enquadramento em madeira, verga reta e folhas de abrir, tipo calha.  Suas ombreiras se 

prolongam do teto ao chão.  As janelas e portas das áreas nobres têm sobrevergas 

entalhadas.  As dobradiças são do tipo cachimbo e leme.  

 

 
Figura 1046 - SOBREVERGAS ENTALHADAS NOS VÃOS DA VARANDA 

 

A capela incorporada à casa apresenta oratório decorado bem ao estilo do barroco 

mineiro, apresentando motivos florais num fundo azul, forro arqueado com pintura 

central e barreado em tons de vermelho e azul.  Apresenta na parede lateral esquerda um 

vão com fechamento em treliça voltado para a capela e fechamento em guilhotina cega, 

voltado para o quarto. 

Encontra-se em estado precário de conservação, já sem as tábuas de forro do teto.  A 

capela possui altar e retábulo modestos, menos trabalhados, oleados de branco com frisos 

dourados e pintura decorativa simples com motivos florais.  O forro arqueado possui 

pintura central e barreado em vermelho e azul com pintura decorativa. O forro encontra-

se bastante danificado, totalmente solto das peças que o seguram.  O camarim apresenta 

trono escalonado e dois pequenos nichos laterais. Ainda na parede lateral aparece vão 

com treliça, voltado para a capela e fechamento em guilhotina cega para o quarto. 

(FAMIH, 1987). Grande parte do telhado, incluindo madeiramento e encaibramento, 
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desapareceu, assim como todo o piso do cômodo. A capela apresenta-se em péssima 

situação.  O piso desapareceu, restando o barroteamento com grave incidência de 

incêndio.  O altar e retábulo também desapareceram.  Em 1995, as peças básicas que 

compunham o altar ainda encontravam-se no local.  O forro não existe mais e o telhado 

da capela está praticamente desabado.   

As esquadrias da porta não existem mais.  A treliça com sistema de guilhotina, que se 

apresentava em péssima situação em 1995, não existe mais, sequer a parte do pano de 

parede que a suportava.   

O cômodo central, aos fundos, parece ter sido uma cristaleira ou guarda-louças, pois 

possui prateleiras em madeira, de fora a fora.  Esta, inclusive, impede a boa 

movimentação das portas.  Neste cômodo há um armário de canto em madeira. 

 

 
Figura 1047 - VISTA INTERNA DA CAPELA 

 

 

4.8 Estado de conservação: o estado de conservação da casa é bastante precário, 

principalmente, no tocante à degradação da cobertura, ocasionando a presença de 

goteiras. 

Há a deterioração das vedações em pau a pique e de peças estruturais de madeira que vêm 

sendo queimadas ou atacadas pela ação dos insetos.  O maior inimigo, no momento, é o 

abandono.  O porão serve atualmente como curral.  Existem vestígios de incêndio na 
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edificação que afetaram estes cômodos. O fogão à lenha, assim como a chaminé, citado 

por FAMIH, desapareceram. 

 

 
Figura 1048 - DETERIORAÇÃO DAS VEDAÇÕES E DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA 

 

 

 

 
Figura 1049 - DETALHE DA DETERIORAÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA 
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Figura 1050 - DETERIORAÇÃO DAS VEDAÇÕES E DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA  

 

 

 
Figura 1051 - DETERIORAÇÃO DAS VEDAÇÕES E DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA 
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Figura 1052 - VISTA FACHADA POSTERIOR – TRECHO EM RUÍNAS DA ANTIGA COZINHA 

 

5- Anexos: 

Embora o pátio se localize fronteiro à sede, as demais construções do conjunto da fazenda 

se encontram espalhadas e mais afastadas.  Restam os vários muros de pedra e as cercas 

de mourões e arames farpados. 

 “O moinho está em ruínas apresentando apenas os barrotes de sustentação em bom 

estado”. (FAMIH, 1987). Hoje, também está completamente ruído, havendo somente a 

vala de água, parte do bicame e alguns esteios de pé.  Duas pedras de moinho encontram-

se jogadas ao chão. Há vestígios de uma construção na lateral direita do pátio, próximo 

ao acesso ao curral, conforme mostram os levantamentos realizados.  

6- Riscos eminentes: o maior risco é o da perda da edificação, que está em fase final de 

degradação na atual situação em que se encontra, com vários trechos de telhado ruídos, 

havendo infiltrações de águas pluviais descendentes.  Outro risco evidente são as invasões 

que utilizam madeira para aquecimento, tendo provocado queimas de várias áreas e 

elementos.  Apesar de existir placa proibindo a entrada, não há fiscalização e a mata 

fechada se instalou ao redor do conjunto, impedindo a visibilidade da casa, não só da 

estrada, como de qualquer outro ângulo.   
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Figura 1053 - PEDRAS QUE RESTARAM DO MOINH0  

 

7 - Conclusão: embora não tenham sido encontrados documentos alusivos à época de 

construção da sede da Fazenda do Macuco, a análise de seu sistema construtivo e de suas 

características arquitetônicas permite datá-la da segunda metade do século XVIII, 

constituindo um marco cultural do período colonial. A casa é exemplar extremamente 

valioso não só por sua fatura visivelmente esmerada que se distingue do quadro geral da 

arquitetura rural, mas por seu partido e esquema de planta extremamente distintos. Do 

conjunto de anexos pouco resta, embora os muros de pedra formando quadrantes, a 

localização do pomar e os vestígios de moinho e bicames deem vários indícios do 

funcionamento da fazenda.  A documentação esparsa encontrada mostra a importância 

desta fazenda que deve ser analisada para que seja tomada alguma providência no sentido 

de reverter o processo já avançado de degradação.   

 

8 - Referências Bibliográficas: 
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disciplina de Arquitetura Brasileira, Fazenda Macuco, município Taquaraçu de Minas, 

1987. 

IEPHA/MG. IPAC/MG. Taquaraçu de Minas. 1884 
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APM – SVOP – 082 – Estado de Minas Gerais, município de Caeté. Roscoe, Octávio / 

Alves – 1:100.000, Belo Horizonte (sn),1939. 

 

9 – Referências Documentais: 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 127, Rolo 28, G – 3. 1759.  pag. 28.  

APM. PP 1/6: Engenhos e casas de negócios, 1836. 

ANEXO - FAZENDA MACUCO 

 SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 127, Rolo 28, G – 3 

24 de dezembro de 1759 pag. 28. 

Sesmaria de Marcos Miz. da Costa, herdeiro de seu tio Pedro da Costa Ribeiro localizada 

no Engenho de Pilões – Sítio chamado Macuco que fica entre o Rio do Peixe e o 

Taquaraçu. 
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APÊNDICE AA 

 

FAZENDA SÃO JOAQUIM 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS 

 

Figura 1054 - FAZENDA SÃO JOAQUIM – TAQUARAÇU DE MINAS  

(Fonte: IEPHA / IPAC - 1984) 

 

 

1 - Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda São Joaquim  

1.2 Localização:  Município de Taquaraçu de Minas 

1.3  Propriedade/Contatos: Sr. Nelson Rigotto de Gouveia 
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Figura 1055 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 
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2 - Histórico:  

A Fazenda São Joaquim, no Município de Taquaraçu de Minas possivelmente foi 

construída no século XVIII, pois em 1836, quando da realização da "relação dos engenhos 

que fabricam aguardente e casas de negócios que a vendem em Minas Gerais", em 

cumprimento a ordens do Vice-presidente da Província, Dr. Antônio da Costa Pinto, o 

Juiz Antônio Pinto Moreira, do distrito de Taquaraçu, cita a fazenda  como pertencente 

ao Capitão José Pinto Moreira, indicando a existência de engenho movido à água.  

No registro de terras de Guilherme José Ferreira da Fraga, realizado em 1855/1856, 

encontra-se que “o abaixo assignado possue na fazenda de São Joaquim hum alqueire de 

terras na Freguesia de Taquarassu”. (APM. 1855/1856).   

Caracterizava-se, em 1984, como fazenda ligada ao cultivo e beneficiamento da cana de 

açúcar, tendo engenho, além de outras atividades agrícolas.  

Atualmente é de propriedade do Sr. Nelson Rigotto de Gouveia, que a transformou em 

local de lazer da família e amigos e faz recria de gado. Escritura de compra e venda 

lavrada no cartório de Registro de Imóveis Ramiro Franco Júnior, na Comarca de Caeté, 

de 1973, registra ''um terreno com área de 194 alqueires geométricos, com casa de 

moradia, demais construções, benfeitorias, pertences e tapumes''. (FAMIH.1997).  Neste 

documento, ela já aparece com a denominação de Fazenda São Joaquim, com 266 

alqueires.  As terras pertenciam a Miguel Perrela e sua mulher Maria Neuza Perrela, que 

passaram, por venda, a Alberico Perrela, Fábio Perrela e esposa e Beatriz Josephina 

Perrela Matos.   

Após tê-la comprado, o proprietário atual vem empreendendo reformas para adaptação às 

novas necessidades.  Apesar das mudanças, no entanto, foram mantidas as características 

básicas da fazenda.  O caráter das mudanças é principalmente de conservação, havendo 

um reforço na estrutura, troca de alguns pisos, pintura das fachadas. Na reforma mais 

recente, em 1996, houve uma priorização dos aspectos decorativos e adaptação das áreas 

externas ao lazer.   

O antigo curral coberto ou estábulo transformou-se em área de churrasqueira, bar e abrigo 

de equipamentos de lazer como boias, jet ski e lanchas.   

Hoje, a área de criação situa-se em platô elevado, há cerca de 200 metros, onde ficam os 

currais cobertos e descobertos para criação de gado de corte, assim como casas de 
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agregados, silos e galpões de serviços, construídos com tecnologia de tijolos cerâmicos e 

coberturas metálicas.   

 

3 - Análise arquitetônica: 

3.1 Situação/Entorno: situa-se na zona nordeste de Taquaraçu, área muito acidentada, de 

natureza exuberante, repleta de bosques, riachos e grande quantidade de coqueiros 

nativos.  A paisagem da fazenda mostra claramente como se dá a setorização das áreas, 

como se formassem um círculo em torno do centro (casa-sede, pátio e estábulo) como um 

local protegido.   

As fontes de água próximas são oriundas de açudes represados do Córrego São Joaquim.  

Os currais, cobertas, silos e várias outras construções estão locadas aproveitando a 

topografia concêntrica do terreno.  A casa-grande situa-se numa encosta, que gera um 

meio-porão, parcialmente utilizado como depósito e garagem. Um pátio fica entre a casa 

e o antigo estábulo, hoje ladeado pelo pomar e um lago artificial.  O centro do pátio 

recebeu um viveiro de pássaros. A estrada, situada em uma cota superior ao pátio, 

contorna o conjunto e dá acesso ao alambique e às baias; essa estrada provavelmente 

serviu também de acesso à casa grande.  Atualmente, este se dá pelos fundos onde estão 

localizadas copa e cozinha.   

Em termos de implantação, a partir da entrada da fazenda, distribuem-se, em primeiro 

lugar os currais, de um lado, e a casa do caseiro, do outro.  Descendo-se a encosta chega-

se ao conjunto de construções antigas.   
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Figura 1056 - PLANTA DE SITUAÇÃO 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. 1997) 
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Figura 1057 - IMPLANTAÇÃO 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. 1997) 

 

 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  
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4.1 Implantação: a casa-sede está implantada à meia-encosta, em frente a um amplo pátio 

quadrangular, em posição oposta ao antigo estábulo.  Sua fachada frontal se volta para o 

pátio.  No entanto, as recentes reformas alteraram a hierarquia da fachada, transformando-

a em fachada posterior e a antiga fachada posterior tornou-se a principal, pelo acesso mais 

direto.  Os equipamentos de lazer foram locados proximamente à antiga fachada frontal, 

dando-lhe um caráter mais intimista. 

4.2 Partido/volumetria: o partido retangular foi desenvolvido em um e meio pavimentos, 

aproveitando-se a declividade do terreno.  O porão foi utilizado como senzala e uma 

garagem de veículos carroçáveis.  O acréscimo da varanda aos fundos - atual frente - 

ampliou e horizontalizou o volume do partido.  

4.3 Sistema construtivo: a casa-sede foi construída em estrutura autônoma de madeira, 

com vedações em pau a pique, adaptando-se a topografia acidentada por meio de 

baldrames e alicerces de pedra.   

4.4 Planta: o acesso, hoje, não acontece mais pela fachada principal, apesar de ali se 

manterem a estrada e as porteiras como antigamente.  Hoje, o acesso se dá pelos fundos 

e a impressão que se tem é de que se chega a um sítio moderno.  Ao acrescentar a varanda 

dos fundos, acrescentou-se também a piscina e um quiosque que abriga churrasqueira e 

cozinha de apoio. O paisagismo se completa com os viveiros.   

Na planta do pavimento superior o quadrado predomina.  As subdivisões internas seguem 

proporções quadradas.  A planta acontece em três faixas longitudinais, posicionadas entre 

as duas varandas, situadas transversalmente.  Obedecendo à leitura original da antiga 

fachada frontal como principal, tem-se: na primeira faixa transversal quarto, ampla sala, 

quarto e banheiro; na segunda, quarto, corredor, despensa, quarto e outra ampla sala 

(possivelmente produto de reforma de quarto); e na terceira faixa quarto e banheiros, copa 

com banheiro e cozinha.  A varanda fronteira aparece livre, bem como a varanda dos 

fundos, acrescentada em uma reforma recente.  A varanda antiga está voltada para o sul, 

permitindo maior frescor ao ambiente. A casa-grande é uma casa nuclear. A sala é um 

núcleo que separa dois outros ambientes: quarto à esquerda, talvez de hóspedes, e à 

direita, outro quarto cedeu lugar parcialmente a um banheiro.  Em duas alcovas se 

instalam a despensa e um quarto na segunda faixa.   

No pavimento do porão, que teria funcionando, antigamente, como senzala, foram 

adaptados um salão de jogos com bar, um pequeno banheiro de apoio ao salão e a sauna, 
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cujo acesso acontece somente pela lateral esquerda.  À direita da fachada principal tem-

se a garagem de carroças que hoje funciona como um armazém.   

O acesso de carros foi impedido pela reforma quando se colocou um piso de cimento e 

pedra e pequeno degrau de convite sob a varanda antiga.  Este espaço tornou-se então 

outra varanda, porém sem guarda-corpo.  Ainda no porão havia o abrigo de carroças, 

transformado em adega.   

4.5 Cobertura: a construção recebeu cobertura em quatro águas.  Apresenta telhas do tipo 

capa e canal com beirais em cachorrada revestidos por guarda-pós.  O galbo faz a 

mudança de inclinação a dois terços da cumeeira.  Na fachada posterior, o galbo muda de 

inclinação a um terço da cumeeira, devido ao acréscimo do puxado, local onde foi 

construída uma área de lazer com piscina e churrasqueira. Ao longo da fachada frontal, o 

telhado prolonga-se para frente, apoiado em pilares de madeira para proteger a varanda.  

A sustentação do beiral se dá por cachorros.   

  

 
 

Figura 1058 - PLANTA DO PORÃO  

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. 1997) 
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Figura 1059 – PLANTA DO 1º PAVIMENTO 

(Fonte: FAMIH / Trabalho de alunos da Disciplina de Arquitetura Brasileira. 1997) 

 

4.6 Fachadas:  

Fachada frontal: tem dois pavimentos, possui uma varanda no pavimento superior 

estruturada em madeira com escada de acesso em sequência e paralela à fachada.  A 

varanda e a escada possuem guarda-corpo em ripas verticais de madeira recortada. No 

pavimento superior duas janelas, uma porta longa e três janelas colocam-se sem ritmo 

aritmético; no pavimento inferior uma sequência de três janelas, uma porta larga, uma 

estreita e uma porta de garagem conformam os vãos, que não têm correspondência com 

o pavimento superior. No primeiro pavimento da fachada a vedação é interrompida na 

área da antiga garagem de carroça, sendo feita por vidros e esquadrias de alumínio.  A 

estrutura de madeira insere-se no muro de pedra.  Os vãos não seguem o alinhamento dos 

superiores.  As janelas da senzala (porão) apresentam grades externas em madeira. A 

estrutura de madeira maciça fica aparente e também o alicerce, feito em pedra. A fachada 

1 2 3 

3 

1 

2 
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frontal nos mostra a imponência marcada pelo traçado quadrangular.  A cobertura da 

varanda é prolongamento do telhado.  É a mais suntuosa do conjunto. No entanto, 

atualmente, esta caracterização só é percebida observando-se o conjunto. O acesso à 

fazenda, pela atual entrada principal, leva à fachada posterior, hoje tornada a principal, 

que se assemelha a uma casa de campo rústica. Elementos arquitetônicos e decorativos 

foram adaptados em reformas - piscinas, churrasqueira, pintura geral e descaracterizam a 

imagem de edificação colonial. É voltada para a área de lazer (com piscina, churrasqueira, 

viveiro).   

 
 

Figura 1060 - VISTA DA ATUAL FACHADA FRONTAL, ANTIGA FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: IEPHA /IPAC – 1984) 

 

 

 
 

Figura 1061 - VISTA DA FACHADA FRONTAL, ATUAL FACHADA POSTERIOR  

(Fonte: IEPHA /IPAC – 1984) 
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Figura 1062 - FACHADA PRINCIPAL ANTIGA. - ATUAL FACHADA POSTERIOR 

 

Fachada lateral direita: a implantação à meia encosta define o escalonamento da fachada. 

Na parte mais elevada do terreno, tem-se um pequeno anexo abrigando botijão a gás. São 

nítidos os elementos arquitetônicos e estruturais de enquadramento dos panos de vedação 

- madre, frechal, baldrame sobre alicerce em pedra aparelhada.  As janelas da cozinha são 

de correr, em madeira e vidro pintado na cor amarela e enquadramento azul.  Jardineiras 

são apoiadas por mãos francesas abaixo de cada janela.  O telhado solta-se em duas águas, 

apoiado em estrutura de madeira, o que leva a supor a existência de uma antiga capela. 

Há um rebaixamento da cumeeira, enfatizando a diferenciação de uso daquele cômodo.   

 

Fachada lateral esquerda: esta fachada escalona-se em dois pavimentos frontais e um 

posterior.  O enquadramento dos panos de parede é ressaltado pela marcação dos cunhais, 

do frechal, madre e baldrame.  Os vãos têm enquadramento aparente.  As janelas suportam 

jardineiras de flores. Tem-se uma escada lateral que liga os dois pavimentos.  O 

aproveitamento do caimento do terreno cria um espaço para sauna, banheiro e sala de 

jogos. Pequena cobertura com telhado de duas águas abriga o aquecedor da sauna. 

 

Fachada posterior: atualmente a fachada principal é a antiga fachada dos fundos e a 

entrada se dá pela antiga fachada dos fundos, pela copa ou cozinha.  Nesta fachada, foi 
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acrescentada uma varanda coberta pelo prolongamento do telhado (puxado), se apoiando 

sobre esteios de madeira. Esta varanda, seguindo os padrões da varanda da fachada 

frontal, possui guarda-corpo (peças verticais em madeira recortada) pintado na cor azul 

hortênsia. Em todas as fachadas, exceto a posterior, que não se manteve autêntica, tem-

se a predominância dos cheios sobre os vazios. 

 

 
Figura 1063 - FACHADA PRINCIPAL ANTIGA VISTA ATUALMENTE, JÁ COMO FACHADA 

POSTERIOR 

 

 
Figura 1064 - FACHADA LATERAL DIREITA  

(Fonte: IEPHA /IPAC – 1984) 
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Figura 1065 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA COM ESCADA AO FUNDO E 

JARDINEIRAS NAS JANELAS  

(Fonte: IEPHA /IPAC – 1984) 

 

 

 
Figura 1066 - FACHADA LATERAL ESQUERDA VISTA DA ESCADA DE ACESSO DO 

PAVIMENTO SUPERIOR 

 

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  
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Tetos: aparecem forros de esteira em todos os cômodos, com exceção dos banheiros e da 

copa e cozinha.  Estes tem entelhamento aparente (telha vã) com tratamento das madeiras 

feito com tinta a óleo na cor preta. Os banheiros receberam forros de gesso.  Na sala 

principal o forro não aparece liso como nos demais cômodos.  Tem a forma de gamela, 

também em esteira.   

Pisos: toda a casa tem piso em tabuado corrido com exceção dos cômodos da terceira 

faixa, cujo piso é de cimento encerado (quarto, copa e cozinha). No porão, o piso é de 

cimento encerado. Os banheiros receberam cerâmicas nos pisos e forros de gesso. O piso 

da varanda dos fundos foi feito de pedras. No porão, onde funcionam o salão de jogos e 

o bar, o teto é o próprio piso e seu barroteamento do pavimento superior.  É formado pelo 

cruzamento de barrotes de madeira sustentados por esteios.  Todas estas peças de madeira 

receberam tratamento em tinta a óleo na cor preta.  Ainda no porão o abrigo de carroças, 

transformado em adega, tem o mesmo piso da antiga senzala, isto é, seções de troncos 

fixados em argamassa.   

Acabamentos parietais: o enquadramento das fachadas é dado principalmente pelos vãos 

retangulares e pelo cruzamento de madeiras, com dimensões de um palmo, na horizontal 

e vertical.  Na maioria das vezes mantido aparente, o contraste da cal branca com a tinta 

a óleo (azul) dos esteios cruzam com a madre e se encaixam no baldrame e frechal.  Os 

banheiros receberam azulejos nas paredes.  Nas reformas e na decoração da casa houve 

uma preocupação em seguir o estilo tradicional colonial.  O banheiro adaptado em quarto 

teve seu piso elevado para que se pudessem fazer as instalações sanitárias sem abalar ou 

modificar a vedação em pau a pique.  Não se colocou azulejos nas paredes e nem se 

modificou a janela.  Os detalhes aparecem em madeira e vidro.  

No porão, no antigo abrigo de carroças, transformado em adega, havia uma abertura 

acima do muro de pedra para ventilação, que atualmente foi vedado com esquadrias de 

madeira com vidro.  

Circulação vertical: a escada de acesso ao porão (atual salão de jogos e bar) também foi 

um acréscimo recente que seguiu o estilo da casa.  Feita em madeira pintada de preto, 

recebe o mesmo tratamento que as madeiras aparentes do porão.   

Mobiliário e equipamentos: a cozinha possui fogão à lenha, revestido em nata de cimento 

vermelho, e um fogão de ferro.  É decorada com cestos de frutas e azulejos decorados. A 

copa conservou uma grande mesa de refeições. Os móveis são rústicos em madeira. No 
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banheiro adaptado no quarto, destaca-se a bancada da pia onde um tronco maciço foi 

adaptado para tal função.  

Varanda e escada: possuem guarda-corpo em ripas verticais de madeira recortada e pisos 

em tabuado corrido.   

 

 
Figura 1067 - DETALHE DO GUARDA-CORPO E DO PISO EM TABUADO CORRIDO DA 

VARANDA 

 

Vãos: os vãos apresentam enquadramentos em madeira, recebendo tratamento à base de 

tinta a óleo na cor azul.  Tanto as portas quanto as janelas possuem vergas retas e folhas 

de abrir tipo calha. As janelas são em madeira do tipo guilhotina e vidro pintado na cor 

azul. A porta da adega, voltada para a fachada frontal, colocada posteriormente, é de 

alumínio revestido com madeira.   

Pintura: houve uma recente mudança na pintura.  As paredes, que antes eram brancas, 

hoje são amarelas; as esquadrias que antes eram azul anil, hoje são azul hortênsia.  Nas 

janelas, ao redor dos vidros, a pintura é amarela.  Além disto, foram ampliadas e trocadas 

por sistema de guilhotina. Todas elas estão alinhadas em verga reta.   
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Iluminação: a iluminação da área externa é feita por postes pintados em azul com estilo 

semelhante aos de sustentação da varanda da construção, isto é, com troncos de madeira.   

4. Situação atual / estado de conservação: apesar de muitas, as reformas mantiveram certa 

originalidade em toda a construção. Somente a fachada dos fundos não se manteve 

original devido ao acréscimo da varanda, janelas envidraçadas na copa e basculantes da 

cozinha e banheiros.  Atualmente, todo este conjunto arquitetônico encontra-se em 

satisfatório estado de conservação, usado como área de lazer da família do proprietário.   

Riscos eminentes: o risco é elitizar demais as várias edificações, descaracterizando-as e 

modernizar demais as antigas, desvalorizando-as do ponto de vista histórico.  Há dez anos 

foi feita uma reforma na qual algumas janelas com colocação de esquadrias de guilhotina 

e  esquadrias dos banheiros foram acrescentadas.  A casa foi pintada com uma 

combinação atual de cores (o branco das paredes foi substituído pela cor amarelo e o azul 

royal das esquadrias pela cor azul hortênsia), descaracterizando bastante seu estilo.  Essas 

obras deram à construção uma estética modernizada, ressaltando seus elementos mais 

significativos, privilegiando a imagem estética.   

 

5 - Anexos:  

Acessos: a entrada da Fazenda São Joaquim é marcada por uma pequena ponte de 

madeira, acompanhada de um imponente portal de pedras.   

Pátio: à frente da casa-sede fica um pátio quadrangular, limitado por cercas de 

mourões com travessas de madeira, ao centro do qual fica um viveiro de aves exóticas 

e pássaros. 

Estábulo: do outro lado do pátio fica o antigo estábulo, estruturado em madeira sobre 

alicerces de pedra e cobertura em duas águas.  Acima, junto aos coqueirais, passa a estrada 

de acesso ao alambique e às baias.  Atualmente, foi transformado em área de lazer, com 

destaque para equipamentos de bar.  Atrás do antigo estábulo foram construídos 

banheiros, servindo de apoio para a área de lazer.  Utilizou-se estrutura de madeira, 

vedação em alvenaria e cobertura de sapé.  É ladeado pelo pomar e o lago artificial. 
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Figura 1068 - VIVEIRO DE AVES EXÓTICAS SITUADO NO PÁTIO EM FRENTE À CASA -SEDE  

(Fonte: IEPHA /IPAC – 1984) 

 

 

 
 

Figura 1069 - VISTA DA ENTRADA DA FAZENDA MARCADA POR PORTAL DE PEDRAS E 

PONTE DE MADEIRA 
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Figura 1070 - DETALHE DA PLACA DE ENTRADA DA FAZENDA 

 

Lago artificial: foi construído um lago artificial, com gansos e pedalinhos, no local 

anteriormente ocupado pelo antigo engenho.   

Viveiros: vários outros viveiros estão espalhados nas proximidades da casa-sede, todos 

com belos pássaros exóticos.  O paisagismo se completa com os viveiros e com um 

agenciamento de plantas tropicais, irrigadas por rede artificial, que fica permanentemente 

ligada.   

Currais: tanto currais cobertos como descobertos são de construção recente, de materiais 

contemporâneos e visam dar suporte à produção da fazenda que é de engorda e recria de 

gado.  Eles situam-se no topo da elevação, mas dentro da cerca que limita o conjunto de 

edificações.  Junto com eles ficam várias cobertas de apoio, duas delas muito compridas, 

com cobertura de estrutura metálica, como os currais cobertos.  Próximo fica a casa do 

vigia, também de construção recente, em alvenaria de tijolos e sem qualidades estéticas, 

mas meramente funcionais.   

Haras: fora dos limites do conjunto rural, mas ainda nos terrenos da fazenda ficam as 

instalações de um haras, do mesmo proprietário.  O haras é totalmente independente e foi 

construído em uma área situada em posição anterior ao conjunto de edificações da 

fazenda. 
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6 - Conclusão: erguida há mais de cem anos entre a rica vegetação local, a sede da 

Fazenda São Joaquim conserva ainda os legítimos traços da época de sua construção, 

embora tenha sofrido algumas reformas.  Elementos originais se distribuem por toda a 

construção, fazendo da casa-sede um exemplar da arquitetura rural mineira do período 

colonial, passível de ser avaliado em seus aspectos arquitetônicos, incluindo planta e 

fachadas, podendo ser colocado junto a outros mais preservados em sua autenticidade.  

Ainda é possível perceber os traços da implantação do conjunto e de alguns anexos, 

principalmente pela documentação existente, levantada pelo IEPHA, por meio do IPAC, 

em 1984, e de trabalho de alunos das FAMIH, de 1997.  Não foi possível contatar o 

atual proprietário, devido à viagem ao exterior e o vigia do local não permitiu a vistoria 

do imóvel e nem sequer a retirada de fotografias que atualizassem os levantamentos 

anteriores.  Por esse motivo serão utilizados os levantamentos gráficos e fotográficos 

existentes, principalmente aqueles realizados por alunos da FAMIH, mais recentes e 

fartos de informações que o IPAC/IEPHA.  As descrições se deram a partir dos textos 

de ambos os trabalhos. 

 

8 - Referências Bibliográficas: 

IEPHA/MG. IPAC/MG. Município de Taquaraçu de Minas, 1984. 

FAMIH. Tra Arquitetura Brasileira, TP 02 de autoria de Ribeiro, Gonçalves e outros. 

1997. 

 

9 - Referências Documentais: 

APM. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Taquaraçu de Cima, 

de Santa Luzia. PP1/6, cx 03, Doc 33. 1836. 

APM. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE TERRAS – TAQUARASSU. Ss 

Sacramento do.  TP1- 226 – 1855 –1856. FILME 018, CÓDICE N.º 226. 

ANEXO: FAZENDA SÃO JOAQUIM 

 Registro de terras de Guilherme José Ferreira da Fraga 
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Nº 306 O abaixo assignado possue na fazenda de São Joaquim hum alqueire de terras na 

Freguesia de Taquarassu. Vinte de abril de mil oito centos e cincoenta e seis Guilherme 

Jose Ferreira da Fraga. 

O Vigarº Candido Affonço Sts  Pg. 46 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – TAQUARASSU. Ss Sacramento do.  TP1- 226 – 1855 –

1856. FILME 018, CÓDICE N.º 226. 
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APÊNDICE BB 

 

FAZENDA VARGEM DOS LOPES 

 

MUNICÍPIO DE VESPASIANO – atualmente em SÃO JOSÉ DA LAPA  

 

 

Figura 1071 - FAZENDA VARGEM DOS LOPES – SÃO JOSÉ DA LAPA/MG 

 

1 - Identificação:  

1.1 Designação:  Fazenda Vargem dos Lopes  

1.2 Localização: Estrada que leva a MG 10 ao povoado de Inácia de Carvalho - Município 

de São José da Lapa (antigo distrito de Vespasiano) Distrito-Sede - povoado de Inácia de 

Carvalho.   

1.3 Propriedade/Contatos: Espólio de Antônio Domingos Costa (atualmente são 13 

sobrinhos herdeiros).  

 

 



1074 

 
 

Figura 1072 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE VESPASIANO 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG.1980) 
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2 - Histórico:  

Em 1984, quando o IEPHA inventariou a região, a fazenda pertencia a Vespasiano.  Em 

1994, o distrito de São José da Lapa emancipou-se de Vespasiano.  A fazenda situa-se no 

território desse novo município, não tendo, efetivamente alterado sua situação 

socioeconômica.  Segundo informações dos herdeiros, teria sido Adriano Veríssimo da 

Costa quem construiu a fazenda com todos os seus anexos, próximo à Vargem da 

localidade chamada Lopes, onde já existia uma fazenda de seu primo.  Esta fazenda dos 

Lopes incendiou-se há cerca de 100 anos, nada tendo sobrado.  Ao morrer, Adriano 

Veríssimo da Costa deixou a fazenda, que possuía cerca 400 alqueires, para os três filhos.  

A parte onde se situa o conjunto rural da atual Fazenda dos Lopes ficou com área 

aproximada de 120 alqueires, tendo passado a Antônio Domingos Costa, que ao morrer 

em 1976, deixou, por sua vez, a herança dividida entre os oito filhos. Os filhos casados, 

alguns já falecidos (Dargo, Oswaldo, Antônio, Fernando, dentre outros) repassaram suas 

partes a seus descendentes e alguns deles já venderam suas áreas. 

Os três filhos solteiros moraram na sede da fazenda por toda a vida e dela cuidaram.  O 

Sr. José Costa, morreu em 1990, Dona Lucília Divina Costa em 1998 e Ana Rita Costa, 

conhecida como Sinhazinha, em 2002.  Atualmente, a área do espólio está por volta de 

15.000 m2, incluindo as principais benfeitorias, e deverá ser dividida entre os sobrinhos, 

que têm mantido algumas atividades na fazenda, mas deverão proximamente definir sobre 

o futuro dela.  A intenção é que alguém compre as terras dos demais.  

Em 1987, alunos da FAMIH, em entrevista com os proprietários, Sr. José Costa, e suas 

duas irmãs, Dona. Ana Rita e Dona Lucília, confirmavam que a fazenda foi construída 

pelo bisavô dos proprietários, Sr. Adriano Costa, em meados do século XIX.  A fazenda 

foi dividida entre seus três filhos, estando, na época, a parte do Sr. José Costa com 65 

alqueires.  A estrada, na época da construção da fazenda, beirava o Ribeirão das Areias.  

Em 1954, no governo de Juscelino Kubitschek, foi aberta uma estrada de terra, cortando 

a fazenda ao meio, que foi asfaltada.  A fazenda possuía, em 1987, luz elétrica e água 

encanada, oriunda de uma nascente chamada “da grota”.  A fazenda tinha, na época, 

criação de gado leiteiro, de porcos e galinhas, uma pequena horta e pomar.   

Parte da produção era usada para consumo próprio, e outra comercializada.  O leite era 

vendido para a Cooperativa Grande BH, os porcos vendidos para pessoas da região, e 
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ovos, alho, milho e demais outros produtos vendidos no ''bar'' que o proprietário possuía, 

próximo à fazenda. (FAMIH. 1987).  Informou o proprietário que havia na fazenda um 

engenho que fabricava açúcar e farinha de mandioca.  Este engenho era movido à água, 

cuja escassez determinou o seu declínio.  Ele foi totalmente destruído, não existindo, hoje, 

nem sequer ruínas dele.  Somente a casa do moinho, com seus muros e bicames de pedra, 

ainda resistem, mas não são utilizados.  Nela, era moído o milho para fabricação de fubá.  

Mesmo assim, o moinho foi recentemente reconstruído em alvenaria, em função da perda 

de suas vedações antigas de pau a pique.  Há vários córregos circundando as áreas de 

currais e terreiros.  

Na capela, foram celebrados vários casamentos e batizados.  A Santa de devoção da 

família era Santana e no seu dia (26 de julho) realizava-se uma festa em sua homenagem, 

com muito gosto dos pais do então proprietário, Sr. Antônio Domingos Costa e Dona. 

Maria Divina Costa.  Após a morte do chefe da família, nunca mais se realizou a festa de 

Santana.  

A atividade principal é extração de areia no córrego do sobrado (atual Córrego Inácia de 

Carvalho) e pequena retirada de leite para consumo próprio das famílias.   

Atualmente, a fazenda não tem resfriador de leite, o que inviabiliza o fornecimento em 

grande escala para cooperativas, como fazia há cerca de 20 anos.  O lucro da fazenda não 

é suficiente para permitir a compra do equipamento, enquanto o preço do leite estiver 

baixo.   

Em relato dos engenhos que fabricavam aguardente no Município de Santa Luzia, no 

distrito de Jagoara de Cima, descrito pelo juiz Leonardo de Souza Vianna, aparece uma 

Fazenda do Ribeirão das Areias, pertencente ao Capitão Antônio "Pereira" Lopes, como 

tendo engenho movido à água.  Mas ao que parece, trata-se da Fazenda dos Lopes, cuja 

informação oral indica ter sofrido um incêndio.  (APM. PP 1/6. 1836). 

 
 

Figura 1073 - VISTA DO CONJUNTO, A PARTIR DE SUA FACHADA LATERAL ESQUERDA  
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Figura 1074 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA VARGEM DOS LOPES 

 

 

3 - Descrição /entorno:  a maior parte das edificações implanta-se lado a lado, na forma 

de correnteza, formação pouco característica em Minas Gerais.  A sede ocupa posição 

central na disposição sequencial, entre depósitos, galpões, casa de empregados e currais.   

O conjunto compõe-se de currais cobertos e descobertos, depósitos, galpões, casa de 

empregados, sede e, um pouco avançado em relação ao alinhamento das demais 

construções, havia um paiol até recentemente.  Chiqueiro, galinheiro e garagem ficam 

escondidos atrás do alinhamento das demais construções.   

Atrás desse conjunto de edificações fica uma ampla área de plantação, circundada por 

cortinas de matas já rarefeitas, mas que dão grande beleza ao conjunto.  O terreno é 

bastante plano, tendo-se aproveitado quaisquer desníveis para a instalação dos fluxos de 

água. 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  
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4.1 Implantação: a sede possui um terreiro à frente e construções lateralmente dispostas, 

praticamente a ela coladas.  Algumas áreas de serviços dispõem-se em torno da casa, e 

nas quais fica um pátio interno, parcialmente circundado por um muro, fechando uma 

larga testada frontal, à forma de implantação urbana.   

 

 

Figura 1075 - PLANTA DA CASA-SEDE 
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4.2 Partido/Volumetria: destaca-se em meio às demais construções em função de seu 

baldrame semielevado, mantendo uma relação de dominância em relação a elas, apesar 

do seu pavimento único.   

4.3 Sistema construtivo:  construída em alvenaria de adobes em estrutura autônoma de 

madeira.  O embasamento é de pedras, mais elevado na fachada frontal, em resposta à 

movimentação do terreno. 

4.4 Planta: apresenta planta composta por um módulo frontal praticamente quadrado, 

alongado por puxado aos fundos, à direita. Possui varanda que ocupa toda a faixa 

transversal frontal.  A capela foi construída como anexo externo, em continuidade à 

varanda, ampliando a testada do prédio. Pode-se supor que a capela tenha sido introduzida 

posteriormente à construção do corpo da casa.   

A escada de acesso está disposta paralelamente à fachada.  Os cômodos se dispõem em 

uma malha ortogonal de três seções transversais por outras três longitudinais.  No entanto, 

em função da larga varanda, pode ser contada como uma primeira seção transversal, o 

que configura uma composição de 4 x 3.  Tem pequeno jardim frontal cercado, marcando 

a entrada da casa.  

 

 

Figura 1076 - FACHADA PRINCIPAL 
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Figura 1077 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.5 Cobertura:  a cobertura tem quatro águas no corpo frontal e duas no puxado. A varanda 

tem telhado puxado.  Ainda possui as mesmas telhas e engradamento de madeira da época 

de sua construção.   

O beiral tem guarda-pó tabuado e cachorrada.  O galbo se evidencia no terço inferior do 

telhado.  

 

4.6 Fachadas  

Fachada frontal: apresenta-se elevada por baldrame de pedras na sua parte fronteira, 

salientando a varanda corrida, apesar de finalizada por volume de capela.  Acentuando a 

horizontalidade da fachada, a varanda recebe guarda-corpo em réguas retas, escada de 

pedra externa na lateral esquerda e capela na lateral direita, com porta de verga de madeira 
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alteada, enquanto que os demais vãos têm vergas retas. A porta principal se centra entre 

as janelas, todas com vergas retas, predominando os cheios sobre os vazios. 

Figura 1078 - VISTA FACHADA PRINCIPAL 

 

Fachada lateral esquerda: só é vista fragmentada em função do muro disposto em 

continuidade à parede da fachada frontal - o que isola a varanda - retirando-lhe a 

visibilidade se observada por trás. Se observada frontalmente, veda o restante da fachada. 

Tem o bloco frontal avançado e puxado recuado.  Destacam-se os vários vãos que 

recebem vedação por basculantes metálicos. A cancela da varanda tem ''tremidos'' 

trabalhados diferentemente do restante do guarda-corpo.   

 

 
Figura 1079 - VISTA FRAGMENTADA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

 



1082 

 
Figura 1080 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

Fachada lateral direita: destaca-se o pequeno volume avançado da capela semi-

incorporada à varanda.  A partir daí tem-se uma longa parede, onde domina os cheios 

sobre os vazios.  Os vãos de madeira são verticalizados, exceto os do banheiro e cozinha, 

que são basculantes metálicos.  Um suporte de caixa d’água interfere na leitura da 

fachada.   

 

Figura 1081 - VISTA FACHADA LATERAL DIREITA ACRESCIDA LATERALMENTE DO 

VOLUME DA CASA DE AGREGADOS E DA GARAGEM 
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Figura 1082 - VISTA FORNO E CÔMODO DA DESPENSA 

 

Fachada posterior: salienta-se o avançado puxado sobre o corpo do bloco frontal.  Tem 

vários anexos que alongam o puxado, construídos sem qualquer intenção estética, 

degradando o aspecto formal dessa fachada.  A caixa d’água elevada contribui para 

desvalorizá- la. 

 

 

Figura 1083 - FACHADA POSTERIOR 
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Figura 1084 - VISTA DOS BASCULANTES QUE SUBSTITUÍRAM JANELAS 

 

Figura 1085 - VISTA FACHADA POSTERIOR INSERIDA NO CONJUNTO  

 
Figura 1086 - DETALHE DA CAIXA D’ÁGUA  
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4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Varanda: o guarda-corpo é ripado frontalmente e a cancela tem tremidos.  Os pilares são 

quadrados até a altura do guarda-corpo e oitavados até o telhado.   

Vãos: têm verga reta, exceto a porta da capela que possuía verga alteada. A pintura a óleo 

vermelho vivo nos vãos das fachadas destaca a edificação. 

 

 

 

 

Figura 1087 - VISTA DA VARANDA COM 

PEITORIL RIPADO E AO FUNDO A PORTA 

DE ACESSO À CAPELA EM VERGA CURVA 

 Figura 1088 - VISTA DA VARANDA COM 

JANELAS EM VERGA RETA E PORTA DA 

CAPELA EM VERGA CURVA; PILARES 

QUADRADOS ATÉ A ALTURA DO 

PEITORIL E OITAVADOS ATÉ O 

TELHADO 

 

 

Pisos: o piso da sala e dos quartos é de tábua do largo.  Cada tábua mede aproximadamente 

30 cm de largura.  Na varanda e nas áreas de serviços o piso de cerâmica ou de cimento 

queimado vermelho substitui o de tábuas.   

Forros: o forro da casa é de esteira de palha. Na cozinha é treliça de madeira. 

Capela: há um oratório de inspiração rococó, com entalhes folheados a ouro e pinturas 

religiosas. A imaginária foi esculpida, segundo depoimento do antigo proprietário em 
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1987, por Adriano Thimóteo do Carmo, natural de Jaboticatubas.  A caixa do oratório 

tem portas almofadadas que recebem, internamente, as figuras de São Sebastião, São 

Joaquim, Santo Antônio e Santa Rita.  O símbolo do Espírito Santo figura ao alto. Ao 

centro fica um crucifixo. 

 
Figura 1089 - VISTA DO ORTÓRIO LOCALIZADO NA CAPELA  

(Fonte: Levantamento FAMIH - 1987) 

 

 
Figura 1090 - VISTA INTERNA DO ORATÓRIO  

(Fonte: Levantamento FAMIH - 1987) 
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4.8 Estado de conservação/Situação atual: A casa tem sofrido reformas, com substituição 

dos materiais originais por contemporâneos.  

O piso da varanda foi aterrado e recebeu ladrilho hidráulico, há aproximadamente 15 

anos.  Embora não agrida sua estética, destoa do restante do sistema construtivo.   

O piso da cozinha foi substituído por cerâmica vermelha.   

Três janelas foram trocadas por basculantes.   

A despensa que ficava na cozinha foi demolida, para a construção do banheiro e levada 

para trás da casa com ampliação do puxado.   

No todo, porém, a casa está bem-conservada, embora necessite reparos de conservação.  

As instalações hidráulicas e elétricas inspiram cuidados, dada à grande quantidade de 

extensões e gambiarras. 

 
Figura 1091 - VISTA INTERNA DA COZINHA - FOGÃO À LENHA  

 

5 - Anexos  

Pátio externo: uma faixa de terra, de forma alongada, dispõe-se frontalmente à carreira de 

edificações.  Esta é limitada por cercas de mourões de madeira e arame farpado, o que as 

deixam meio invisíveis.  Somente as porteiras marcam esse grande espaço, que é utilizado 

para vários usos: recebimento, estacionamento, curral, descarga, etc. 
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Figura 1092 - FAIXA DE TERRA FRONTAL À CARREIRA DE EDIFICAÇÕES 

 

 

Pátio interno: um pátio interno era circundado por muro que, segundo o antigo 

proprietário, foi construído por escravos. Há vários córregos circundando as áreas de 

currais e terreiros.  

 

Currais descobertos: situam-se frontalmente ao curral coberto e em continuidade ao 

grande pátio frontal. São limitados por robustas cercas de madeira, que o distinguem 

fortemente do pátio frontal.  

 
Figura 1093 - VISTA DO CURRAL DESCOBERTO 
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Currais cobertos: uma coberta alongada e não muito profunda é parcialmente utilizada 

como curral.  Outra, mais ampla, fecha o espaço aberto dos currais e pátios. 

 
Figura 1094 - VISTA DO CURRAL COBERTO UTILIZADO PARCIALMENTE COMO DEPÓSITO 

 

 

Depósitos: a mesma coberta alongada que serve de curral é parcialmente utilizada como 

depósito. 

Galpões: existem alguns pequenos galpões espalhados nos terrenos da fazenda, para usos 

diversos.  O mais próximo fica há cerca de 200 metros e serve de sede administrativa dos 

negócios de exploração de areia. 

  
Figura 1095 - VISTA DA CASA DE EMPREGADOS 
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Casa de empregados: uma pequena edificação de alvenaria de tijolos e platibanda reta, 

construída entre o depósito-curral e a casa-sede, abriga uma família de empregados.  A 

cobertura de amianto e as pequenas dimensões do espaço tornam o ambiente muito quente 

e inadequado. 

 

Garagem: é uma coberta simples, com uma única parede ao fundo, construída em dois 

níveis, que abriga veículos automotores e de tração animal.  Abriga também todo tipo de 

equipamentos fora de uso ou estragado. 

 
Figura 1096 - VISTA DA GARAGEM AO FUNDO  

 

 

Paiol: edificação demolida recentemente ficava na lateral direita da sede. Era totalmente 

construído em madeira, com baldrames e paus roliços completados com tábuas, 

sustentado na base por alvenaria de pedra.  Também possuía em seu telhado o galbo no 

terço inferior.   

 

Moinho de fubá: o moinho ainda recebe os muros e bicames de pedra, mas não são mais 

utilizados.  Foi recentemente reconstruído em alvenaria, em função da perda de suas 

vedações antigas de pau a pique.  A estrutura autônoma de madeira ainda se mantém, 

assim como estão perfeitos os equipamentos em seu interior. 

 



1091 

 

 

 

Figura 1097 - VISTA FRONTAL 

 
 Figura 1098- VISTA POSTERIOR 

 

 

 

 

Figura 1099 - VISTA LATERAL ESQUERDA  Figura 1100 - VISTA LATERAL DIREITA  

 

  (Fonte: Levantamento FAMIH - 1987) 

 

Chiqueiro e galinheiro: ficam escondidos atrás do alinhamento das demais construções.   

Engenho de açúcar e farinha de mandioca: era movido à água e teria sido a escassez a 

causa de seu abandono.  Ele foi totalmente destruído, não existindo, hoje, nem sequer 

vestígios.  Situava-se em continuidade ao moinho, o que devia reforçar a ideia de conjunto 

construído em “correnteza”. 

Áreas de plantação: há duas grandes áreas de plantação.  Uma está situada à frente do 

conjunto e outra aos fundos.  A primeira é circundada por matas rarefeitas, mas que 

emoldura o conjunto.  A frontal é serpenteada pelo Córrego Inácia de Carvalho. 
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Figura 1101- MOINHO RECONSTRUÍDO E MURO BICAME SEM USO 

 

 

 
Figura 1102 - DETALHE MOINHO 
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Figura 1103 - VISTA FRONTAL DO GALINHEIRO E CEVA AO FUNDO 

 

 
Figura 1104 - VISTA DA CEVA 

 

6 - Riscos eminentes: apesar de em tempos passados ter sido bastante próspera e 

produtiva, a fazenda foi definhando, passando a pequenas criações que são vendidas nas 

imediações e à extração de areia no Córrego Inácia de Carvalho.  Foi perdendo várias de 

suas benfeitorias e muitas de suas características originais.  Embora bem-intencionados, 

os atuais proprietários são muitos e a maioria dedica-se a atividades liberais.  Os que usam 
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a fazenda dedicam-se a negócios objetivos, fazendo da sede um espaço de rápidos 

encontros cotidianos nos intervalos de almoço.  Esse consórcio, embora não a degrade, 

não lhe garante a conservação ao longo do tempo.  

 

Figura 1105 - VISTA DE ÁREA DESTINADA À PLANTAÇÃO 

 

7 - Conclusão: o conjunto rural da fazenda se presta perfeitamente às análises tipológicas 

de implantação dos edifícios e do prédio da casa-sede, assim como das características 

formais de fachadas e esquemas de plantas.  Do ponto de vista socioeconômico também 

apresenta situação exemplar, que deve ser considerada.  

 

8 - Referências Bibliográficas: 

IEPHA/MG. IPAC/MG. 1984. 

FAMIH. Trabalho de Arquitetura Brasileira, 1987. 
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APM. PP 1/6 Relato dos Engenhos que fabricam aguardente, do distrito de Jagoara de 

Cima de Santa Luzia. Cx. 02. Doc. 44. Santa Luzia, 2o distrito da Jagoara de Cima 1936. 
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APÊNDICE CC 

 

 

FAZENDA DAS MINHOCAS 

 

 

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS  

 

 

Figura 1106 - FAZENDA DAS MINHOCAS – JABOTICATUBAS/MG  

(Fonte: Sônia Araújo Penna e Antônio Ernesto Gomes) 

 
 

1- Identificação:  

1.1 Designação: Fazenda das Minhocas. 

1.2 Localização: localizada às margens do Rio das Velhas, a cerca de 20 km  de Lagoa 

Santa e 56 km de Belo Horizonte, em variante da estrada de Lagoa Santa  a Jaboticatubas.  

1.3 Propriedade/Contatos: Sônia Araújo Pena e Antônio Ernesto Gomes Carneiro.  
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Figura 1107 - POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE JEBOTICATUBAS 

(Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA/MG. 1980) 

 

 

Jaboticatubas 
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Figura 1108 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS 

 

 

2 - Histórico: 

Esta antiga fazenda teve sua construção iniciada antes de 1716, adquirida para integrar o 

Recolhimento de Macaúbas, hoje chamado de mosteiro.  Situa-se ao longo da estrada do 

Serro, aberta pelos primeiros povoadores de minas, partia de Sabará, e seguia em direção 

ao sertão do São Francisco.  Esta estrada influiu decisivamente no povoamento das 

regiões, por ela servida.  Por esta estrada à região do ribeirão de Jaboticatubas, o 

pernambucano Félix da Costa, fundador do Recolhimento de Macaúbas, aí se fixou, 

depois de requerer uma sesmaria, naquele sítio, a Dom Braz Baltazar da Silveira, 

concedida em 2 de novembro de 1716, com a condição de servir para a fábrica das casas 

da ermida de Macaúbas.  Foi a carta de Sesmaria confirmada por Dom João V, em 

Resolução de 28 de março de 1730.  Organizou então em suas terras, que eram muito 

férteis, vários estabelecimentos agropastoris, com o objetivo de fazê-los produzir para o 

sustento do Recolhimento. 



1098 

Sua finalidade inicial teria sido - além da exploração de lavras de ouro, fazenda de 

engenho de cana e abastecimento de víveres - a de funcionar como casa de retiro espiritual 

para as irmãs e alunas recolhidas.  O Recolhimento, por sua vez, fundado em 1714, por 

Félix da Costa, veio a ser, no último quarto do século XVIII, o primeiro educandário 

feminino da Província de Minas.  Teve papel importante em toda a colonização e 

formação da cultura das Minas Gerais, e local de instrução de muitas jovens e senhoras, 

incluindo as nove filhas da lendária Chica da Silva.   

Segundo pesquisas da atual proprietária, Sônia Pena, que tem buscado complementar a 

história da fazenda, se originou de uma implantação baiana, via norte. Félix da Costa teria 

adquirido quatro fazendas para dar sustentabilidade ao convento, ao mesmo tempo em 

que provia visitas de estranhos, principalmente padres.  Conforme o testamento de Félix 

da Costa, os terrenos a ela pertencentes, sob a denominação de Retiro das Minhocas, 

foram primeiramente anexos do convento de Macaúbas.  Segundo documentos existentes 

nos cartórios de Caeté e Santa Luzia, na Casa Borba Gato e Museu do Ouro, em Sabará, 

a fazenda parece ter tido nove engenhos de cana em meio a terras muito férteis de mata 

atlântica.  

Félix da Costa faleceu em 1737, deixando em fase de acabamento o segundo 

Recolhimento, que só seria concluído em 1743.  A necessidade de dinheiro para conclusão 

das obras levou a comunidade a vender parte das terras do Vale do Jaboticatubas.  Por 

esta época, ocorria a decadência da mineração naquela área do Rio das Velhas, 

provocando o deslocamento dos antigos garimpeiros para atividades agrícolas, pelo 

arrendamento de sesmarias e consequente povoamento da região.  Um sobrinho de Félix 

da Costa, Antônio Ferreira da Costa, comprou grande parte destes terrenos, vendendo-os 

finalmente ao Capitão Manoel Gomes da Mota que, por volta de 1753, tomou a iniciativa 

de levantar em sua fazenda uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição.  A 

capelinha, construída no alto da colina, deu início à formação de um povoado ao seu 

redor, que lentamente se desenvolveu e passou a chamar-se ''Ribeirão do Raposo''.  Em 

1938, foi desmembrado de Santa Luzia e tornou-se sede do município de Jaboticatubas.   

As terras onde ficavam o conjunto de edificações da Fazenda das Minhocas não 

pertencem mais a Macaúbas, tendo sido divididas por várias vezes e passadas pelas mãos 

de vários donos. Devido à dificuldade de mantê-las, as freiras as venderam ao Capitão 

Manuel Nunes Velho.  Mais tarde, passou a servir de hospedaria por estar situada próxima 

ao porto do Rio das Velhas - uma das entradas para o sertão.  A fazenda teria se tornado 
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ponto de parada de tropeiros e viajantes que transitavam no sentido norte-sul de Minas 

Gerais. Conheceu inúmeros dos ilustres viajantes que descreveram esta variante da 

Estrada Real, como Richard Burton e Saint Hilaire.  Passou pela posse de várias famílias 

influentes na região.  Do século XVIII, constam três cartas de sesmarias: 

1o - "João Ferreira dos Santos, em carta datada de 1733, voltou a solicitar mais meia légua 

de terras. Alegava, então, necessitar delas para plantar engenho de cana e farinhas e para 

a sustentação da fábrica de escravos, junto ao córrego chamado das Minhocas. Dos três 

vizinhos citados na mesma carta, encontramos as doações de dois: Cipriano Ferreira e 

Dionízio Cotrim de Souza. (...) Do segundo, existe a carta de doação de 1733, de meia 

légua de terra em quadra. Este era declaradamente, um minerador, que possuía uma 

ilimitada roça junto ao córrego das Areias e do Ribeirão Bento Pires, tirando do primeiro 

a água para minerar com grupiara, barrancos e taboleiros. Além disso, contava com uma 

fábrica de cinqüenta negros. Dionízio reivindicava, pois, as terras onde se instalara no 

ano passado para plantar mantimentos. Na oportunidade em que delimitara suas terras, 

A.P. menciona os nomes de seus vizinhos: João Ferreira dos Santos, Bento Pires e 

Francisco da Cunha (Macedo), (...)" (MAGALHÃES. 1994). 

2a - A segunda, datada de 14 de fevereiro de 1760 (APM. pag. 94v) do solicitante Manoel 

Teixeira “sesmaria adiante do sítio das Minhocas”.   

3a - Outra datada de 5 de junho de 1773 (APM. p. 180v, 181), solicitada por "Francisco 

Gls Coelho (...).nas Minhocas em (...) de Tacoarasú de Baixo termo de V.ª Real de Sabará 

Comarca do Rio das Velhas" (...)  declarando ocupar terras de matos virgens e capoeiras 

de um lado do Rio das Velhas, que confrontavam pela parte do rio abaixo, com a do 

Alferes Manoel Luis (...), e da outra parte com as do tenente Manoel V. Alves; e pela 

parte do rio acima com Julião Rodrigues, e com outros, alegando querer possuir legitimo 

e verdadeiro título, para as cultivar com escravos que possuía em benefício público e do 

erário régio, "q ª medição se fizesse peão onde mais consta e fosse tudo na forma das 

ordens de sua Mag" (APM. 1773).   

Documentos levantados pela atual proprietária, Sônia Araújo Pena, informam que no 

período de 1780 a 1820, a viúva e os herdeiros do Capitão Domingos Correa Gomes 

vendem-na ao comprador português Salvador de Mattos Pinho.  Nesta época, se descreve 

a propriedade como tendo terras minerais em ambas as partes do rio, capoeiras e matos 

virgens.  Compunha-se de engenho de cana e pilões, além de casas de vivenda, cobertas 

de telhas, senzalas, paiol, moinho.  
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No princípio do século XIX, parte do Retiro das Minhocas passou a pertencer a Estevão 

de Mattos Pinho, possivelmente descendente de Salvador de Mattos Pinho.  Este construiu 

ali o sobrado, que ainda hoje lá se encontra, bem como as dependências da fazenda e 

assentou as máquinas.  Nos documentos que compõem o Relato dos Engenhos que 

fabricam aguardente de 1836, realizado em função de proibição de Dom da Braz Baltazar 

da Silveira - em 1715, e não cumprida -, encontra-se a Fazenda das Minhocas mencionada 

em dois distritos: em Lagoa Santa, pelo Juiz de Paz Carlos José de Moura, como de 

propriedade de Anna Maria Pereira, com engenho movido à água. (APM. PP 1/6. 1836).  

Em Santa Luzia, no distrito de Jagoara de Cima, o Juiz Bernardo de Souza Vianna, cita-

a como de propriedade de Manoel Ribeiro Vianna, como tendo engenho de água (APM. 

PP 1/6. 1836).  Segundo pesquisas complementares, este senhor teria sido o Barão de 

Santa Luzia. 

Em meados do mesmo século, a fazenda foi vendida a João Siuves de Oliveira, casado 

com Dona Maria Francelina de Oliveira.  Em 14 de abril de 1856, no Registro de Terras, 

João Siuves de Oliveira registra três partes da Fazenda das Minhocas, que houve por 

compra aos herdeiros do finado Estevão de Mattos Pinho, e compunha-se de terras de 

cultura, mineração e campos. (APM. 1856).   

Divisava-se pelo nascente com terras de Felicíssimo Pereira da Silva e herdeiros do finado 

Estevão de Mattos Pinho; pelo norte com terras de Antônio Suares Dinis, do 

Recolhimento de Macaúbas, de Bento da Costa Silva, e de herdeiros do finado Manoel 

Barroso até a Barra do Córrego do Julião com o Rio das Velhas; pelo poente dividem pelo 

Rio das Velhas, que continua para sul até extremas com terras do mesmo Felicíssimo 

Pereira da Silva.  No mesmo dia, Dona Maria Gracianna de Mattos registrou "um corte 

de terras de cultura, mineração, e campos, que houve por herança por seus finados pais, 

sitas na Fazenda de Minhocas nesta Freguesia da Alagoa Santa, estas terras e estão em 

comum com os herdeiros; sua extensão e limites não lhe são conhecidos, por não ter 

havido partilhas". (APM. 1855/56).   

A Família Oliveira Dollabela, que foi proprietária da Fazenda São Sebastião, se instalava 

na Minhocas, quando nela se hospedou Peter Lund e seus assistentes dinamarqueses.  

Dois destes cientistas, Roepsdorft e Odin Aerestrup, se casaram com duas filhas dos 

proprietários da fazenda por volta de 1850, Amélia e Luíza.  João Siuves veio a morrer 

ainda moço e sua viúva casou-se com Bruno Pinto Alves, que passou a ser proprietário 

da fazenda (LEÔNIDAS. S.d.).  Nesta época, visitou-a Richard Burton.  Depois da morte 
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de Bruno, Minhocas foi vendida a José da Fonseca Ferreira, casado com Dona Maria 

Flávia Abreu da Fonseca, dama distinta que fazia parte da melhor sociedade de Sabará, 

filha do Dr. Anastácio Sinfrônio de Abreu, médico notável que prestou relevantes 

serviços àquela cidade e a Minas.  A Fazenda Minhocas pertenceu depois aos filhos deste 

distinto casal.   

Os Fonseca Ferreira eram descendentes de Nunes Viana, também proprietários, na região, 

das Fazendas Carreira Comprida, Maçarico, Ribeirão da Mata, dentre outras.  Depois 

disso, pertenceu a um dos muitos filhos do casal, senhor conhecido na região como 

Quincas das Minhocas, Joaquim da Fonseca Ferreira.  Nesta época, foi retalhada em 

vários partes que foram distribuídas aos demais filhos, ficando somente com dois mil 

alqueires.  Passou, mais tarde, não se sabendo se diretamente ou não, a Otto Ribeiro 

Valadares, que a deixou para o filho, Ruy Valadares Ribeiro, de quem a comprou Paulo 

Macedo Gontijo e sua esposa Lêda Gontijo - artista plástica e restauradora, em 1965.  

Sua construção é uma das mais antigas de Minas, datando da primeira fase de construções 

rurais.  À medida que a fazenda foi trocando de proprietários, foi sofrendo algumas 

reformas.  Quando deixou de ser hospedaria, as paredes de alguns quartos foram 

demolidas, dando lugar a uma grande copa.  A parede que isolava a alcova também foi 

demolida, integrando-a com os demais cômodos da casa.  E, por último, feitas pela 

penúltima proprietária, a construção de um alpendre na saída da cozinha e de quatro 

banheiros, que  não existiam anteriormente.   

Figura 1109 - PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA - SÔNIA A. PENA E ANTÔNIO ERNESTO GOMES  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 
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Uma parte das terras chamada Vista Alegre foi vendida a Eduardo Borges Andrade, ex-

presidente da Construtora Andrade Gutierrez. (PENA. 2002).  Atualmente, tem 40 

hectares de terras remanescentes dos antigos terrenos, que foram comprados por Sônia de 

Araújo Pena e seu marido, o engenheiro Antônio Ernesto Gomes Carneiro, de Paulo e 

Leda Gontijo.   

O antigo casarão, na época da transação, apresentava sérios problemas de fundação e no 

telhado.  Nos quatro últimos anos, os proprietários desenvolveram intenso e delicado 

trabalho de restauração do imponente casarão do século XVIII, símbolo maior do que 

sobrou daqueles tempos em que o poder agrário e também o religioso, hoje mais 

enfraquecidos, ditavam as normas no Brasil.  Dos seus 60 esteios originais de braúna e 

aroeira, 56 apresentavam podridão nas extremidades, que ficavam abaixo do solo.  Foram 

feitas sapatas de concreto em cada um dos esteios, preservando, porém, as partes acima 

da superfície do solo que estavam em perfeito estado de conservação.  Um baldrame 

revestido de seixos rolados reforçou as bases da edificação.  Sarjetas de proteção foram 

construídas ao redor da casa, também revestidas em seixos rolados argamassados com 

cimento. 

Restauraram-se também antigos anexos: o moinho, a casa conhecida como casa paulista, 

outra casa passou a receber a portaria, reconstruiu-se o antigo alambique e revitalizaram 

espaços externos, que fazem com que a Fazenda tenha sustentabilidade.  Para tal, 

transformaram a propriedade em um Centro de Ecologia Humana, cujo objetivo é fazer 

com que as pessoas que o frequentem encontrem, além de um lugar com um significado 

histórico importante, também um ambiente de aperfeiçoamento da saúde, considerada em 

nível físico, mental, cultural e social, um ambiente facilitador da estruturação da 

identidade individual e social, por meio da recuperação do contato afetivo e produtivo 

dos seres humanos com os ecossistemas naturais.  A proposta tenta ampliar as incontáveis 

potencialidades da fazenda, combinando recursos científicos consagrados com 

alternativas e com os componentes da sabedoria popular da comunidade local. São 

oferecidos aos usuários programas voltados para a prevenção e reabilitação dos 

transtornos originados pelas exigências e deficiências do estilo de vida urbano.  Há o 

projeto dos atuais proprietários de transformar parte da fazenda em um grande centro de 

cultivo de ervas medicinais e verduras, sem o uso de agrotóxicos.  Pretende-se construir 

mais uma unidade para a ampliação da hospedaria. 
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A pousada conta, até o momento, com bar, dois restaurantes, vídeo-biblioteca com 

sistema SKY de TV. Tem piscina, quadra de vôlei e caminhos calçados.  Tem aparelhos 

de ginástica, sala de massagem, banhos de ervas, loja de produtos artesanais da região e 

de vinhos caseiros. O conjunto inclui outras construções históricas como engenho, 

moinho d'água de fubá, antigas lavras de ouro, casas coloniais, viveiros de plantas 

medicinais e aromáticas, diversas trilhas em áreas como o Córrego das Minhocas, a mina 

de cristal, três lagoas para pesca, cascatas, bosque de orquídeas, bromélias e helicônias.  

Dispõe de um restaurante para cem pessoas, com palco, abrindo-se para uma varanda e 

um pátio interno.  Este espaço se prolonga no gramado e área cercada da piscina, podendo 

ser realizados na fazenda eventos para até 800 pessoas.  Além disso, implementam-se 

programas de impacto na região, tal como o Projeto Bambu, que contempla a Bacia do 

Rio das Velhas e oferece formação de mão de obra para melhorar os assentamentos na 

zona rural.   

 

3 - Descrição /entorno:  o conjunto histórico fica a pouco mais de 60 km de Belo 

Horizonte, no município de Jaboticatubas e às margens do Rio das Velhas.  Tem 

mananciais de águas naturais, altitude agradável e variados tipos de terras para cultura, 

criação, mineração e lavras. Alguns animais da região como raposas, micos, tatus, 

coelhos, preás encontram proteção e comida, assim como sanhaços, sabiás e sofrês têm 

lugar para a confecção de seus ninhos.  O acesso se dá pela estrada de Lagoa Santa a 

Jaboticatubas, ou por Santa Luzia.   

 

 
Figura 1110 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA  

(Fonte: Internet)) 
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Figura 1111 - IMPLANTAÇÃO DA FAZENDA DAS MINHOCAS 

 

4 - Análise arquitetônica da casa-sede:  

4.1 Implantação:  

A casa-sede está disposta de forma isolada com um terreiro à frente, situada em plano 

ligeiramente mais baixo do terreno. Esse terreiro não é claramente delimitado por outras 

dependências.  A casa não se sujeita a acostamento de engenhos e paióis.  Tem ainda parte 

do engenho, com grande parte arruinada.  O moinho foi restaurado, podendo funcionar a 

qualquer momento.  Tem apoio de mais quatro edificações, três construídas no início do 

século XX e um chalé da segunda metade do mesmo século.  Tem agenciamento 

paisagístico tratado artificialmente, com enormes gramados que se estendem ao redor de 
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todo o conjunto.  A sede é rodeada por belas paineiras, palmeiras imperiais, pés de jatobá 

e jabuticabeiras, destacando-se por seu porte avantajado e pela movimentação dos vários 

blocos construídos. 

 

4.2 Partido/volumetria: tem um complexo partido, movimentado pelos vários blocos 

construídos, ao que parece, por meio de sequenciadas contribuições ao longo de sua 

existência. É uma construção feita com base na figura do quadrado.  A forma final acopla 

um "T" a um "L". A última intervenção ampliou uma construção existente aos fundos do 

puxado, constituindo uma cozinha industrial, que serve à pousada. 

 

4.3 Planta: é uma ampla residência com varanda fronteira, lateral e traseira, tendo uma 

capela abrindo-se para a varanda lateral da casa.  Sua complexa planta compõe-se de um 

retângulo alongado mais antigo, que foi ganhando contribuições ao longo do tempo.   

A primeira delas, ao que parece, foi o puxado na lateral direita.  Posteriormente, teria sido 

construída uma varanda margeando essa parte de serviços.  Depois, teria recebido um 

volume que abraça toda a lateral esquerda, estendendo-se por ambas as fachadas frontal 

e posterior.  Este volume contém a varanda em “L”, finalizada por capela, quatro cômodos 

e uma varanda posterior, que pode ter sido construída em época ainda mais posterior.  O 

retângulo inicial é constituído por quatro seções longitudinais por duas transversais.  A 

última seção parece ter sido ampliada durante alguma das reformas.  

O acesso principal é feito por uma escada entalada na varanda fronteira. Na parte inferior, 

antes aberta, funcionava o curral, e era onde os viajantes deixavam seus cavalos.  

Posteriormente, foi fechada, passando a ser reservatório de cachaça, que era produzida na 

fazenda.  Hoje é um grande salão utilizado como restaurante e atividades de lazer. 

 

4.4 - Sistema construtivo: sobre embasamento de pedra, a construção tem estrutura de 

adobe, sendo a parte construída posteriormente em pau a pique. 

Na construção da sede, pode-se perceber o esmero que havia na elaboração dos 

componentes, na perfeição dos encaixes das madeiras e nos acabamentos.  
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Figura 1112 – PLANTAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS 
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As madeiras usadas na construção da casa-sede foram braúna, jacarandá e aroeira.  A 

restauração manteve intacta a estrutura e os materiais usados na época (tijolos de adobe, 

esteios de aroeira e braúna, assoalho em pranchões de canela, portas em jacarandá e pau 

santo).  A construção era toda caiada, tendo recebido revestimentos e pintura 

impermeabilizantes. 

 
Figura 1113 - DETALHE DA ESTRUTURA POSTERIORMENTE CONSTRUÍDA EM PAU A PIQUE 

 

 
Figura 1114 - DETALHE DO CUNHAL DA VARANDA  

 OS TIRANTES ARREMATAM-SE EM “PEITO DE POMBA” 
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4.5 Cobertura: o bloco retangular primitivo tem cobertura em quatro águas, com 

prolongamento para a varanda em “L”.  Os acréscimos à esquerda tem estrutura 

independente que complexificam a cobertura total.  O puxado tem cobertura em três 

águas, com prolongamento para a varanda de serviços.  O prolongamento atrás da cozinha 

recebeu uma segunda água, ficando, porém mais baixo que o puxado contíguo ao 

retângulo inicial.  O telhado é de telhas de barro em meio cilindro, não havendo distinção 

entre capa e bica. As telhas são em forma de meio cilindro e a mesma peça serve para as 

duas aplicações. São telhas de grande tamanho e bem-cozidas, de cor clara com 

afunilamento muito reduzido.  Pode-se ver também a beirada de cachorros com forro de 

tabuado liso sobreposto em todo o balanço.   

 

Figura 1115 - PLANTA DA COBERTURA 

 

4.6 Fachadas:  
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Fachada frontal: o pavimento nobre é elevado do solo, abrigando um porão total.  A 

varanda ocupa parte da fachada, estendendo-se à lateral esquerda, assumindo a forma de 

"L", onde termina com o espaço da capela.  A varanda é coberta por um puxado de telhado 

que cobre a parte fronteira e se estende pela lateral.  A escada, necessária ao acesso ao 

andar nobre, apresenta-se embutida na varanda, tendo degraus paralelos à fachada. O 

enquadramento que ocorre na vista frontal, dado pelo afloramento intencional das 

estruturas na parte externa da construção, é aproveitado plasticamente. As janelas têm 

vergas alteadas e folhas de guilhotinas com vidro, que foram colocadas posteriormente 

por motivos plásticos e para melhoria do conforto interior.   

 

 

Figura 1116 - FACHADA PRINCIPAL 

 

 
Figura 1117 - FACHADA PRINCIPAL  

 (Fonte: IEPHA/IPAC - 1984) 
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Figura 1118 - VISTA DA FACHADA FRONTAL - VARANDA EM “L” NA LATERAL ESQUERDA 

E EMBASAMENTO DE PEDRAS  

(Fonte: Internet)  

 

 
Figura 1119 - VISTA FACHADA FRONTAL  

(Fonte: Internet) 
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Fachada lateral esquerda: a fachada é enquadrada pelo quadro estrutural e dividida em 

painéis formados pelos esteios e barrotes, que compõem os panos onde se inserem vãos 

com dimensões proporcionais a dos panos.  Estes vãos são janelas de verga reta, com 

fechamento externo por guilhotinas e internamente por folhas de madeira em calha.  Há 

uma varanda traseira na parte superior, coberta pelo prolongamento da cobertura, com 

guarda- corpo de tábuas retas, e na parte inferior tem-se, em parte do pavimento, uma 

varanda aberta, antigamente sem guarda corpo, hoje protegida por um idêntico aos demais 

existentes.  Havia, em 1984, no final dessa varanda, uma porteira que fechava o curral, 

da parte térrea da casa-sede.  Atualmente, rampas e mais escadas ampliaram os acessos. 

 

Figura 1120 - FACHADA LATERAL ESQUERDA 

 

Figura 1121 - VISTA DO ANEXO CONSTITUÍDO PARA ABRIGAR A COZINHA INDUSTRIAL 
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Figura 1122 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA ANTES DA RESTAURAÇÃO DA 

FAZENDA (Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1123 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DURANTE AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 

 

 
Figura 1124 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DURANTE AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 
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Figura 1125 - VISTA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA ANTES DA RESTAURAÇÃO 

 A PARTE INFERIOR ERA UTILIZADA COMO CURRAL E APRESENTAVA PORTEIRA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1126 - FACHADA LATERAL ESQUERDA APÓS RESTAURAÇÃO DA FAZENDA E 

ACRESCIDA DA PISCINA  

(Fonte: Internet) 

 

 
Figura 1127 - FACHADA LATERAL ESQUERDA APÓS A RESTAURAÇÃO 

  ESCADA EM PEDRAS INSERIDA JUNTO À VARANDA 
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Figura 1128 - FACHADA LATERAL ESQUERDA COM A PISCINA 

 

Figura 1129 - VISTA DA PISCINA IMPLANTADA QUANDO DA ADEQUAÇÃO PARA POUSADA  

 

Fachada lateral direita: essa fachada tem somente um pavimento ao nível do solo.  Tem 

alpendre, construído em meados do século XX, suspenso cerca de 50 cm do chão.  O 

guarda- corpo desse alpendre é de tábuas recortadas.  O telhado é de telhas de barro capa 

e bica.  Nessa fachada têm-se também duas janelas com vergas arqueadas e guilhotinas 

com vidro.  

 

Figura 1130 - FACHADA LATERAL DIREITA 



1115 

 

Figura 1131 - FACHADA LATERAL DIREITA APÓS A RESTAURAÇÃO DA FAZENDA 

 

 
Figura 1132 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA ANTES DA RESTAURAÇÃO DA 

FAZENDA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

Fachada posterior: na parte superior dessa fachada tem-se o puxado de varanda traseira. 

As janelas que estão nos panos dos enquadramentos são em verga reta e guilhotina com 

vidro. Por dentro, de folhas cegas de madeira.   

Na parte inferior, antes aberta, funcionava o curral, e era onde os viajantes deixavam seus 

cavalos.  Posteriormente foi fechada, passando a ser reservatório de cachaça e, a partir de 

1965, tornou-se um grande salão, que servia de atelier.  Atualmente, encontra-se 
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parcialmente aberta, servindo como área de refeições da pousada. Os panos de alvenaria 

no pavimento inferior têm enquadramento dos panos feitos pelos esteios e madres com 

vãos retangulares e alongados na sua parte superior.  Estes vãos têm grades de seção 

losangular, colocadas verticalmente e espaçadas com ritmo.   

 

 

Figura 1133 - FACHADA POSTERIOR 

 

 

 
 

Figura 1134 - FACHADA POSTERIOR EM 1984 

A PARTE INFERIOR FOI FECHADA PARA SERVIR COMO RESERVATÓRIO DE CACHAÇA  
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Figura 1135 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR ANTES DA RESTAURAÇÃO  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 

Figura 1136 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR APÓS A RESTAURAÇÃO DA FAZENDA  

 

4.7 Elementos de acabamento e interior:  

Tetos: os forros de todos os cômodos, excluindo-se a cozinha e alpendre, são de taquara 

trabalhada.  O pavimento inferior mostra o barroteamento e pisos do tabuado.  

Pisos (estrutura e material): o piso da casa é todo em tabuado corrido em junta seca, de 

grande largura, suportado por barroteamento antigo, frequentemente imunizado.   

No pavimento inferior a última reforma instalou pisos lajeados de pedra, onde antes se 

tinha terra batida.   
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Figura 1137 - VISTA INTERNA DA SALA NO 2º PAVIMENTO - DETALHES DE FORRO EM 

TAQUARA TRABALHADA E DO PISO EM TABUADO LARGO  

(Fonte: Internet) 

 

 

 
Figura 1138 - DETALHE DO FORRO EM TAQUARA TRABALHADA QUE EXISTIU NA 

VARANDA DO 2º PAVIMENTO ANTES DA RESTAURAÇÃO DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Figura 11439 - DETALHE DA VARANDA INFERIOR E O NOVO PISO LAJEADO 

 

 

 
Figura 1140 - DETALHE PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO RESTAURANTE E O NOVO PISO 

LAJEADO 

 

Vãos: nas fachadas frontal, lateral direita e parte da lateral esquerda, as vergas dos vãos 

são curvas com detalhes de frisos brancos.  Nas fachadas posteriores e no interior as 

vergas são retas.  As janelas e portas se fecham por folhas cegas em calha, tendo recebido 

posteriormente folhas de guilhotina com vidro.   
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Varandas: possui varandas fronteira, lateral e traseira e um alpendre, todos com guarda-

corpo de tábuas de madeira.  O guarda-corpo da varanda fronteira tem tábuas recortadas 

em forma de balaústres.  O sino pode ser visto à esquerda.  

 

 
Figura 1141 - DETALHE DE JANELA - FECHAMENTO INTERNO COM FOLHAS CEGAS E 

EXTERNO COM GUILHOTINA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1142 - VISTA PARCIAL DA FACHADA LATERAL ESQUERDA COM VARANDA EM “L” 

QUE SEGUE ATÉ A FACHADA PRINCIPAL  

(Fonte: Jornal Estado de Minas) 
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Figuras 1143 e 1144 - DETALHE DO GUARDA-CORPO TRABALHADO NA VARANDA 

SUPERIOR FRONTEIRA E DO SINO LOCALIZADO EM SUA LATERAL  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 

       
Figuras 1145 e 1146 - VISTA DA VARANDA SUPERIOR E DA ESCADA DE ACESSO 

 

Alpendre: foi construído há aproximadamente 30 anos, pela proprietária anterior, 

localizado na saída da cozinha. Houve o cuidado de procurar restos de construções da 

época da fazenda para montar esse alpendre de piso de tabuado corrido, guarda-corpo de 



1122 

tábuas (no estilo da varanda traseira da construção), pilastras e barrotes de madeira e 

cobertura com as mesmas telhas da construção principal.   

 

 

 

 

Figura 1147 - VISTA INTERNA DO 

ALPENDRE LOCALIZADO NA SAÍDA DA 

COZINHA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 Figura 1148 - ALPENDRE UTILIZADO 

PARA CAFÉ DA MANHÃ DO HOTEL  

(Fonte: Internet) 

 

 

Instalações sanitárias: a casa ganhou vários banheiros que receberam tratamento especial 

com painéis de autênticos azulejos portugueses antigos e de padrão antigo, além de 

cerâmicas mescladas com vidrotil, compondo com os revestimentos - detalhes 

empregados pela atual proprietária.  Um dos banheiros dos apartamentos laterais recebeu 

laje de concreto para sustentar a caixa d’água. 
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Figura 1149 - VISTA INTERNA DE UMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA CASA-SEDE  

(Fonte: Internet) 

 

 

 
Figura 1150 - TRECHO DA VARANDA SUPERIOR PARA A QUAL SE ABRE A CAPELA.  

VÊ-SE CLARAMENTE TRATAR-SE DE ACRÉSCIMO  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Capela: para a capela, colocada junto à varanda, se abre a porta larga, permitindo a 

assistência por grande número de pessoas.  Possui uma janela de treliça que se abre para 

o interior da casa, por onde a família assistia aos ofícios.  O altar e retábulo são entalhados 

e policromados.  O piso é de tábua corrida e o forro é de taquara trabalhada, formando 

desenhos geométricos, realçados pela pintura em vermelho, amarelo, preto e branco.  Esse 

forro estava substituído em 1984, por um teto de madeira, mas já foi reinstalado, embora 

em nível diferente do original.  A capela tem um bonito oratório e também imagens de 

época. A capela, de estilo Dom João V, está entre umas das mais belas construções 

religiosas de Minas Gerais.   

 

 
Figura 1151 - DETALHE DE JANELA EM TRELIÇA QUE SE ABRE PARA A SALA DE JANTAR  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1152 - DETALHE DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA 

 (Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Figuras 1153 e 1154 - VISTA DO RETÁBULO NO INTERIOR DA CAPELA E DETALHE DO 

FORRO EM TAQUARA SUBSTITUÍDO POR MADEIRA EM 1984 

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 

4.8 Estado de conservação / situação atual:  

A proprietária tentou não descaracterizar a fazenda, mas se viu obrigada a fechar vãos e 

abrir outros, a fim de alcançar o conforto de hoje. Paredes também foram demolidas para 

o mesmo fim.  A varanda da cozinha é atual, mas um dos aspectos mais descaracterizantes 

foi a varanda que dava para o curral, hoje fechada por janelas.   

 

5 - Anexos:  

Casa de agregado: construção de pau a pique, com portas e janelas de madeira em verga 

reta. A casa se localiza em uma parte mais elevada de terreno, ao lado da fachada lateral 

direita da casa principal.  Essa construção é posterior à casa principal; presente de um dos 

proprietários (Quincas das Minhocas) ao seu filho, por ocasião de seu casamento .  A 

entrada da casa se dá por degraus de pedra, devido à altura do embasamento, também de 

pedra, acessando uma varanda que circunda duas das fachadas.  Estas são bem- marcadas 
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pelos esteios. O telhado é de três águas de telhas cerâmicas em meio cilindro.  

Atualmente, serve como recepção e administração do Centro de Ecologia Humana. 

 
Figura 1155 - CASA DE AGREGADO ANTES DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO  

(Fonte: IEPHA/IPAC-1984) 

 

 

 
Figura 1156 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE AGREGADO - RECEPÇÃO DA POUSADA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

Casa de colonos: supõe-se que a construção dessa casa seja posterior a da casa principal.  

Tinha partido retangular alongado com três seções transversais por duas longitudinais, 

sendo que a central tinha pequena varanda entalada.  Recentemente recebeu duas varandas 

nas laterais e as três seções foram tornadas independentes e transformadas em suítes.  As 

paredes são de tijolos de barro e as telhas em meio cilindro.  Teve-se o cuidado de escolher 

as telhas para não diferenciarem das telhas dos demais telhados.  As portas e janelas são 

de madeira em verga reta.  Tem-se o afloramento dos esteios na parte externa da 
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construção, obtendo-se enquadramento dos panos das fachadas.  Alguns panos desse 

enquadramento têm vãos e outros não.  

 
Figura 1158 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE COLONO ANTES DAS INTERVENÇÕES PARA 

INSTALAÇÃO DE SUITES  

(Fonte: IEPHA/IPAC - 1984) 

 

Figura 1159 - FACHADA FRONTAL DA CASA DE COLONO (“CASA PAULISTA”) APÓS A 

ADAPTAÇÃO DE SUITES PARA A POUSADA 

 

 

 
Figura 1160 - FACHADA LATERAL ESQUERDA DA CASA DE COLONO E A VARANDA NOVA 
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Figura 1161 - VISTA PARCIAL DA FACHADA FRONTAL E FACHADA LATERAL DIREITA.  

NA PRIMEIRA, A VARANDA ENTALADA SEMPRE EXISTIU 

 NA SEGUNDA, A VARANDA CORRIDA FOI RECENTEMENTE APOSTA 

 

 
Figura 1162 - VISTA DA FACHADA LATERAL DIREITA ACRESCIDA DE VARANDA CORRIDA 

 

 

Engenho e alambique: o engenho está praticamente em ruínas.  Resta cerca de um quarto 

dele, parte que já teve suas alvenarias históricas substituídas por tijolos cerâmicos, 

encaixados na estrutura autônoma de madeira e que era usada como alambique.  Na parte 

ruída ainda estão os restos da roda d'água, que não funciona mais.  Era todo em madeira 

no sistema autônomo, e sua cobertura em duas águas.  A parte ainda de pé tem telhas 

canal.  Dossiê da FAMIH fala que a parte inferior da construção, onde se encontra a dorna 

de cachaça, é toda em madeira encaixada, não tendo sido usado nenhum prego na sua 

fabricação.  Os pilares e madres são de madeira, com seção aproximada de 20 x 20 cm, 

estando as madres a distância bastante pequena uma das outras.  A parte do alambique, 

ainda de pé, tem cobertura em três águas com dois puxados.  Esta construção se 
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encontrava em ruínas há cerca de 40 anos, tendo sido restaurada, mas perdeu suas 

vedações de pau a pique, mantendo os esteios e madres em madeira e telhas cerâmicas 

canal.  Um dos detalhes que marca a restauração é a roda de carroça que fura o pano da 

fachada.  Aí se produzia cachaça, que não era comercializada, sendo de consumo próprio 

da fazenda.   

 
Figura 1163 - VISTA ANTIGA DO ENGENHO  

(Fonte: IEPHA/IPAC - 1984) 

 

Figura 1164 - ÁREA DO ENGENHO, MOENDA ARRUINADA E MOINHO AO FUNDO 

 

 
Figura 1165 - VISTA DA FACHADA FRONTAL DO ALAMBIQUE. AO FUNDO, AS RUÍNAS DO 

ENGENHO 
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Figura 1166 - RODA D’ÁGUA E ENGENHOCA. AO FUNDO, A EDIFICAÇÃO DO ALAMBIQUE  

 

 
Figura 1167 - VISTA DA FACHADA FRONTAL DO ALAMBIQUE E DETALHE DA RODA DE 

CARROÇA INSERIDA NA FACHADA 

 

 
Figura 1168 - VISTA POSTERIOR DO ALAMBIQUE E A ÁREA ARRUINADA DO ENGENHO. EM 

PRIMEIRO PLANO, O QUE RESTOU DA RODA D’ÁGUA  
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Paiol: fica entre o engenho e a chamada "casinha paulista", reconstruído e adaptado ao 

uso de lazer.  Está ainda em fase final de obras, faltando instalação das janelas na 

fachada voltada para o engenho e o rio. 

 
Figura 1169 - VISTA DO PAIOL RECONSTRUÍDO 

 

 
Figura 1170 - FACHADA DO PAIOL VOLTADA PARA O RIO  

 

 
Figura 1171 - VISTA DE UM DOS ACESSOS AO ANTIGO PAIOL 
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Figura 1172 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR DO PAIOL  

 

Figura 1173 - VISTA LATERAL DO PAIOL 

 

Senzala / Currais cobertos e descobertos: parece ter existido senzala onde hoje se 

situam as quadras e situaram-se os currais, posteriormente à demolição ou 

arruinamento da senzala.  Os currais deram lugar a espaços de lazer e festas ao ar livre. 

Moinho: existente, restaurado e apto ao uso.  Tem estrutura autônoma de madeira e 

teve vedações em pau a pique, hoje substituídas por tijolos. 
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Figura 1174 - VISTA PARCIAL DO MOINHO E DA MOENDA DO ENGENHO 

 

 
Figura 1175 - MOINHO E ENGENHOCA 

 

 
Figura 1176 - MOINHO COM A CHEGADA DO BICAME 
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Figura 1177 - VISTA DA RODA D’ÁGUA DO MOINHO E DA CHEGADA DO BICAME 

  

Cobertas: há pequenas cobertas para o canil e portaria.  

Galinheiro: há um prédio relativamente novo e sem qualquer valor construtivo, que 

dará lugar à ampliação da área de serviços. 

 

 
Figura 1178 - VISTA DA PORTARIA E DO CANIL AO FUNDO 
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Figura 1179 - GALINHEIRO QUE DARÁ LUGAR À ÁREA DE SERVIÇOS 

 

 

Bicames: restam partes de pedra revestidas por cimento, e vários outros vestígios na 

forma de valas, que nutriam a casa, o engenho, o moinho.  

 
Figura 1180 - BICAME DO MOINHO FEITO PROVAVELMENTE EM VALA DE PEDRAS E 

MANILHAS 
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Hortas e pomar: uma bem-cuidada horta e um pequeno pomar provêm verduras e frutas 

naturais à pousada.  Ambos situam-se bem próximos à casa, adjacentes ao pátio dos 

fundos. 

Chalé de moradia: devido ao precário estado em se encontrava a casa-sede nas últimas 

décadas do século XX, a antiga proprietária, Dona Leda, resolveu instalar um chalé pré-

fabricado para sua hospedagem, que tem cobertura de amianto, de extrema inclinação.  

Só não prejudica o conjunto porque se implanta discretamente em área afastada. 

 
Figura 1181 - VISTA DO CHALÉ A PARTIR DE SEU ACESSO PRINCIPAL 

 

 
Figura 1182 - VISTA DA FACHADA POSTERIOR DO CHALÉ 
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Figura 1183 - VISTA DA FACHADA LATERAL DO CHALÉ 

 

Quadras e terreiros de lazer: aproveitando a planura do terreno já trabalhado, situam-se 

ao lado das ruínas de engenho e alambique, onde até há cerca de 10 anos se instalava o 

curral, e ficava, originalmente, a senzala.     

Cruzeiro: entre as duas casas secundárias da fazenda existe uma cruz de madeira talhada 

à mão.  Esta cruz é da época da maioria das construções da fazenda.  Foi feita por escravos 

e demostra a devoção das pessoas daquela época.  A antiga proprietária, Dona Leda, 

esculpiu aos seus pés a escultura de um Cristo que ficava ao lado da cruz. Deste só existe 

a base engastada no caminho revestido em pedras. 

 
Figura 1184 - VISTA DE UM DOS LAGOS DA FAZENDA  

(Fonte: Internet)  
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Figura 1185 - CRUZEIRO EM MADEIRA ENTRE A CASA DE AGREGADOS E A CASA DE 

COLONOS DA FAZENDA  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1186 - VISTA DO CRUZEIRO EM RELAÇÃO À CASA DE AGREGADO, ATUAL 

RECEPÇÃO (Fonte: Trabalho FAMIH) 

 

 
Figura 1187 - VISTA DO CRUZEIRO LOCALIZADO FRONTALMENTE À CASA DE COLONOS  

(Fonte: Trabalho FAMIH) 
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Lagos artificiais:  foram criados graciosos recantos, aproveitando-se as fendas naturais do 

terreno e o Córrego Minhocas, que receberam peixes e cascatas com duchas que provêm 

banhos naturais aos hóspedes. 

Porto: havia um porto nas margens do Rio das Velhas que era muito utilizado pelos barcos 

que subiam e desciam o rio.  Dele nada restou, após alguns períodos de enchentes. 

 

Figura 1188 - VISTA PANORÂMICA EM DIREÇÃO AO RIO ONDE EXISTIU O PORTO 

 

Venda: há alicerces de uma edificação situada à frente da casa-sede, separada por uma 

escadaria que galga a parte alta do terreno.  Tais alicerces são de pedra, formando um 

baldrame elevado para o lado do rio e têm forma quadrada.  O gerente administrativo é 

quem informa sobre o uso de venda, diretamente ligada ao porto. 

 

6 - Riscos eminentes de perda do conjunto ou elementos: as maiores modificações foram 

feitas no entorno, que está totalmente plantado por espécies não nativas e de grande porte.  

O espelho azul da piscina voltada para sua fachada lateral esquerda é visualmente 

impactante.  Mas, tendo sido cercada por muro de pedras, tem seu efeito visual 

minimizado, de certas visadas.  O chalé, disposto afastado do conjunto (sede, moinho, 

casas de apoio, ruínas do engenho) não consegue descaracterizá-lo.  O maior risco é que 

as intervenções, principalmente para abrigar as novas necessidades do Centro de Ecologia 

Humana, venham a descaracterizar o conjunto.  Qualquer intervenção deve observar 

rigorosamente os critérios de restauração, de forma a manter a integridade e valores 

maiores do conjunto rural antigo.  Até o momento, esses valores têm prevalecido na 

revitalização dos vários prédios e da paisagem imediata. 
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7 - Conclusão: apesar de sua movimentada trajetória, tendo recebido contribuições 

variadas, a casa-sede se presta às análises de planta e fachadas, uma vez que são 

relativamente legíveis as várias intervenções realizadas.  A planta foi levantada por 

MENESES em 1982, sendo possível comparar com as modificações atuais, relativamente 

pequenas. As maiores intervenções se deram para adaptação das instalações prediais, mas 

são pontuais e bem- localizadas.   O conjunto, embora tenha perdido algumas peças 

importantes, como a senzala, currais antigos, dentre outras, ainda permite uma leitura de 

sua implantação, a partir das informações orais.  Este exemplar não estava inicialmente 

na lista proposta, porque o Município de Jaboticatubas, ao qual ela pertence atualmente, 

não compõe a Microrregião de Belo Horizonte, embora componha a Mesorregião.  No 

entanto, em suas origens, a área da fazenda e mesmo a região pertenceu a Santa Luzia, 

ligando-se estreitamente ao Recolhimento de Macaúbas, passando depois a pertencer a 

Lagoa Santa, por extenso período de tempo, e ainda hoje se situa mais próximo do distrito-

sede de Lagoa Santa, a cerca de 20 km, que de Jaboticatubas.  Sua vitalidade econômica 

foi renovada recentemente com a implantação dos vários projetos que lhe valeram o 

prêmio de melhor empreendimento de ecoturismo, pela Embratur, em 2001.  Por esses 

dois motivos, ela passa a compor nossa lista de exemplares. 
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FARAF, Mário. História de Vespasiano. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1980. 119p. 

Gazeta Mercantil. Minas Gerais.  18/04/01.  Capa e pág 15. Município Jaboticatubas.   

MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. Anotações em torno da Propriedade Territorial na 

Comarca do Rio das Velhas. Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica (SBPH) Anais 

da XIV Reunião . Salvador, 1994. 

MENEZES, Ivo Porto.  Arquitetura rural em Minas Gerais. Séc. XVIII e inícios do XIX.  

Barroco. Belo Horizonte. n.12. p. 215-226. 1982/3. 
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LEONIDAS, M. Afonso. História de Jaboticatubas. Snt. (ANTERIOR A 1954). 

PENNA, Sônia A. Dossiê para tombamento municipal. 2002. (n. p.)  

 

9 - Referências Documentais:  

APM. PP 1/6. Relato dos Engenhos que fabricam aguardente: Lagoa Santa, cx. 02 .doc. 

41 e Santa Luzia, Jagoara de Cima, cx. 02, doc. 44. 1836.   

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE 

TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 1855 –1856. FILME 

009 RP - CÓDICE N.º 111. 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO DE 

TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 1855 –1856. FILME 

009 RP - CÓDICE N.º 111. 

 ANEXO - FAZENDA MINHOCAS: 

A - SESMARIAS 

1 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 127, Rolo 28, G – 3, 

14 de fevereiro de 1760, pag. 94v. 

Manoel Teixeira “sesmaria adiante do sítio das Minhocas”. 

2 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 172, Rolo 37, G – 3, 

5 de junho de 1773. p. 180v, 181. 

 

Antonio Carlos Vicente Xavier Furtado de Castro, reis e Mendonça Brigadeiro (...) de sua 

Mag et govº r da M General  da cap.nia de Minas Geraes, e nella Preside te da Junta da 

Fazenda Real e da Junta (...) Faço saber a (...) minha carta de sesmª virem q’ tendo 

consideração a me representar por sua petição (...) Francisco Gls Coelho (...).nas 

Minhocas em (...) de Tacoarasú de Baixo  termo de V.ª Real de Sabará Comarca do Rio 

das Velhas (...) passagem (...) declarão terras de matos verges e capoeira de uma 

contraparte do Rio das Velhas devolutas, sem título, confrontavão pela parte do rio 

abaixo, com a do Alferes Manoel Luis (...), e da outra parte com as do tenente Manoel V. 

Alves; e pela parte do Rio asima com Julião Rodrigues, e com quem mais devão e hajão 
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de partir , confrontar, e mays terras tem (...) Gaspar (...) e porq. Queria possuir (...) cultura 

devolutas com legitimo, e verdadeiro titulo, me pedia recomendasse as mesmas por 

sesmaria para as cultivar com escravos q e possuía em beneficio publico e do erário régio, 

q ª medição se fizesse peão onde mais const e fosse tudo na forma das ordens de sua Mag 

e. (...)Tendo (...) q e responderão os officiais da Câmara da Villa Real de Sabará; (...) 

(...) 

B - FAZENDA JABOTICATUBAS 

1 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 172, Rolo 37, G – 3 

16 de abril de 1773 pag. 170v, 171. 

(...) faço saber Minha carta de sesmaria virem q e tendo respeito e me representar por uma 

petição o capitam Manoel de Olivª que por rematação delle fizera em o juízo dos auzentes 

da Comarca do Sabará q a recadação feita  com mo Juízo dos bens q e ficarão por falecim 

to  

do  p e  Barn eu Vas Mª de Barcelos (...) q e possuidor da Fazenda chamada Jaboaticatubas 

da mesma Com ca. (...) 

Se queria titular com o legitimo (...) de sesmª (...) meya legoa de terra em quadra q 

confronta em (...) fazenda da parte do Nascente, com as do Herdº s de Antº Rapozo; do 

poente, com as de Manoel Glves Sancura, do norte com as das Recolhidas do Macaúbas 

pelo Rio Vermelho asima; e pela do Sul, com as de Antonio Teixeira da Rocha; (...) a 

medição e demarcação se fisesse pião onde mais conven e sobre tudo na forma das 

ordenações de sua Mag e (...).” 

2 – SESMARIAS: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 172, Rolo 37, G – 3 

16 de abril de 1773 pag. 192, 192v. 

Sobras de terras de cultura de uma sesmaria da Fazenda das Jaboticatubas concedida a 

Francisco da Castanheira. 

Meia légua de terras em quadra. 

3 – SESMARIAS : ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 127, Rolo 28 G – 3 

9 de janeiro de 1760. pag. 54. 

Manoel Gonçalves Castanheira, e seus sócios Antônio machado e João Gonçalves 

possuem a Fazenda chamada da Jaboticatubas. 
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Registro de terras 

 FAZENDA MINHOCAS 

A – Registro de terras de Dona Maria Gracianna de Mattos 

Aos quatorze dias do mês de abril de mil oito centos e cincoenta e seis annos neste Arraial 

de Alagoa Santa me  foi apresentada a declaração seguinte = Dona Maria Gracianna de 

Mattos vem registrar hum corte de terras de cultura, mineração, e campos, que houve por 

herança por seos finados pais sitas na Fazenda de Minhocas nesta Freguesia da Alagoa 

Santa, estas terras e estão em commum com os herdeiros; sua extenção e limites não the 

são conhecidos, por não ter havido partilhas. Para serem levadas ao registro mandei fazer 

esta declaração, em que só me assigno // Alagoa Santa quatorze de abril de mil oito centos 

e cincoenta e seis = Maria Gracianna de Mattos //Nada mais se continha na dita 

declaração, que aqui fielmente fica copiada. 

O vig rº João Baptista Corrêa” pag. 14 v. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: 

REGISTRO DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 

1855 –1856. FILME 009 RP - CÓDICE N.º 111. 

B – Registro de terras de José S. de Oliveira 

Aos quatorze dias do mês de abril de mil oitocentos e cincoenta e seis annos neste Arraial 

de Alagoa Santa me foi apresentada a declaração do theor seguinte = José Siuves de 

Oliveira vem registrar três partes de terras na Fazenda de Minhocas, que houve por 

compra aos herdeiros do finado Estevão de Mattos Pinho, estas estão em comum com os 

mais herdeiros da dita Fazenda , e esta sita na Freguesia de Alagoa Santa, e compõem-se  

de terras de cultura, mineração, e campos, suas divisas são seguintes = pelo Nascente 

dividem com terras de Felicissimo Pereira da Silva, e herdeiros do finado Estevão de 

Mattos Pinho, e seguindo pelo Norte dividem com Antonio Suares Dinis, e o 

Recolhimento de Macaúbas, e Bento da Costa Silva, e herdeiros do finado Manoel 

Barroso ate a Barra do córrego do Julião com o Rio das Velhas, pelo Poente dividem pelo 

Rio das Velhas, pelo Sul Rio das Velhas acima ate extremas com terras do mesmo 

Felicíssimo Pereira da Silva, e para serem levadas ao registro faço esta declaração por 

mim e os mais herdeiros // José Siuve (?) de Oliveira // Nada mais se continha na dita 

declaração que aqui fica fielmente copiada. 



1144 

O Vig rº João Baptista Corrêa”  pag. 14v a 15. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.TERRAS PÚBLICAS – SÉRIE: REGISTRO 

DE TERRAS – BETIM, NOSSA SENHORA DO CARMO.  TP1- 111 – 1855 –1856. 

FILME 009  RP - CÓDICE N.º 111. 

A - FAZENDA MINHOCAS 

1 – LEONIDAS, M. Afonso. História de Jaboticatubas. Snt. (ANTERIOR A 1954). 

Felix da Costa organizou então nas suas terras, três estabelecimentos pastoris, sendo um, 

na Serra, outro em Minhocas e outro em um sítio junto do ribeirão das Jaboticatubas, à 

margem da Estrada do Serro. Êste último, que tinha o nome de Retiro das Jaboticatubas, 

devia ser no local em que mais tarde se levantou a Fazenda das Castanheiras, local êste 

que ainda conserva o nome de Jaboticatubas. 

Êstes três estabelecimentos foram entregues aos cuidados do seu sobrinho Antônio 

Ferreira da Costa, com a obrigação de administrá-los de parceria com João da Costa 

Soares. Antônio Ferreira da Costa ficou no Retiro das Jaboticatubas, de onde 

naturalmente administrava também o de Minhocas, que lhe ficava muito próximo e João 

da Costa Soares ficou no Retiro da Serra. 

Como já foi dito, Félix da Costa recebeu, por sesmaria, apenas os terrenos da Serra. 

Como, porém, o mesmo extendeu a sua posse aos terrenos adjacentes, os retiros de 

Jaboticatubas e das Minhocas, embora situados fora da mesma sesmaria, eram 

considerados  como de sua exclusiva propriedade. pág. 7 

(...) 

No Seu testamento datado de 1 de fevereiro de 1734, cuja cópia se encontra no arquivo 

de Macaúbas, o inesquecível religioso deixou claramente discriminados os nomes destas 

três propriedades. Ao legá-los ao referido Recolhimento, fêz êle o seguinte 

esclarecimento: 

Declaro, que êstes sítios são o da terra com seus Retiros a saber: Arcos (Serra) e o Retiro 

das Jaboticatubas e o das Minhocas, com todos os gados que se acharem nela por partilha 

que fez meu sobrinho, Antônio Ferreira da Costa com o vaqueiro João da Costa Soares e 

do gasto que tem feito a casa de bois, vacas e garrotes e dos que tem morrido dará rol o 

dito vaqueiro e êle também tenha em rol o que a casa tem gasto 

(pág. 8) 
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2 - LEONIDAS, M. Afonso. História de Jaboticatubas. Snt. 

Minhocas está situada no barranco direito do Rio das Velhas. O estilo em que foi 

construído o sobrado, no qual residiam os seus proprietários, demonstra claramente que, 

sobre a mesma, já passaram mais de cem anos.  

Foram primeiramente da casa de Macaúbas os terrenos a ela pertencentes, conforme já 

dissemos em capítulo anterior e figuram no testamento de Felix da Costa, sobe a 

denominação de Retiro das Minhocas. De fato, até a poucos anos, ali ainda havia terrenos 

pertencentes a esta casa religiosa. 

Nos princípios do século 19, parte do Retiro das Minhocas, passou a pertencer a Estevão 

de Matos Pinho. 

Nos meados do mesmo século, a fazenda foi vendida a João Siuves de Oliveira, casado 

com D. Maria Francelina de Oliveira. 

João Siuves veio a morrer, ainda moço e sua viuva, D. Maria Francelina de Oliveira, 

casou-se com Bruno Pinto Alves, que passou a ser o quarto proprietário da fazenda. 

Depois da morte de Bruno, Minhocas foi vendida a José da Fonseca Ferreira, casado com 

D. Maria Flávia da Fonseca, dama distinta que fazia parte da melhor sociedade de Sabará 

e que era filha do Dr. Anastácio Sinfrônio de Abreu, varão notável, que prestou relevantes 

serviços àquela cidade e a Minas. 

Minhocas pertenceu depois aos filhos deste distinto casal. Hoje, pertence a Oto Ribeiro 

Valadares. 

O sobrado, em que moravam os seus antigos possuidores e no qual ainda residem os de 

hoje, é construído de madeira, em estilo colonial, com portas e janelas arquiadas, sólido 

e espaçoso, o que demonstra a opulência do seu primeiro proprietário. Era a residência 

mais vistosa das que existiam nos princípios do século 19, aqui por estas plagas. Pag. 14. 

 

FAZENDA JAGUARA / MINHOCAS 

A- FONTE: MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. Anotações em torno da Propriedade 

Territorial na Comarca do Rio das Velhas. Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica 

(SBPH) Anais da XIV Reunião. Salvador, 1994. 
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PRIMÓRDIOS DO VÍNCULO DO JAGUARA 

As oito fazendas que constituíram o vínculo do Jaguara, instituído em 1787, formavam 

um vasto latifúndio, às margens do rio das Velhas, onde se desenvolviam intensas 

atividades agropastoris e comerciai, contavam com um vasto plantel de escravos e 

possuíam muitas léguas de terras minerais. 

Como se formou essa extensa propriedade? Quais foram os primeiros povoadores dessa 

região? Como adquiriram as terras? Foram obtidas por doações, por compra ou por 

herança? 

Buscando rastrear esse domínio encontramos no catálogo de sesmarias a primeira 

referência datada de 18 de janeiro de 1711 uma carta de doação passada por Antônio de 

Albuquerque Coelho Carvalho de terras vagas e devolutas aonde ele suplicante, João 

Ferreira dos Santos, morador do Caeté, solicita meia légua de terra, obrigando-se a 

cultiva-la no prazo estabelecido pela Ordem e a pagar o dizimo correspondente, datada 

de 12 de outubro de 1638. Esse português que, para justificar seu pedido de sesmaria, 

alegava ter família e escravos, e que só avulsamente fabricou um sítio onde tem sua roça 

de legumes como o fizeram todos os moradores destas Minas, foi certamente muito bem 

sucedido. Há na mapoteca do Itamarati, uma planta da Fortaleza do Sr. (sic) S. Joseph 

do rio das Velhas no sitio do Jaguara feita este ano de 1730. 

Trata-se de uma planta manuscrita, aquarelada, onde estão assinalados 13 itens. Se a 

fortaleza foi instalada, não se sabe. Possivelmente, uma pesquisa arqueológica nesse 

sítio – com indicações claras: ao norte, a estrada para o Sumidouro e, ao sul, o rio das 

Velhas – poderá comprovar a sua existência. Supõe-se que ou o território era muito 

cobiçado por aventureiros, ou havia ataques frequentes de índios, ou alguma outra 

ameaça que não sabemos explicar.  

Mas os indícios não param por aí. João Ferreira dos Santos, em carta datada de 1733, 

voltou a solicitar mais meia légua de terras. Alegava, então, necessitar delas para plantar 

engenho de cana e farinhas e para a sustentação da fábrica de escravos, junto ao córrego 

chamado das Minhocas. Dos três vizinhos citados na mesma carta, encontramos as 

doações de dois: Cipriano Ferreira e Dionízio Cotrim de Souza. Da sesmaria do primeiro 

só há uma referência à fazenda do sertão do Paracatu, obtida, por arrematação, no juízo 

dos órfãos de Vila Nova da Rainha (Caeté), mas da qual ele, tendo em vista uma maior 

segurança, solicitava carta de sesmaria. Do segundo, existe a carta de doação de 1733, 
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de meia légua de terra em quadra. Este era declaradamente, um minerador, que possuía 

uma ilimitada roça junto ao córrego das Areias, onde tirava água para minerar com 

grupiara, barrancos e taboleiros, e do ribeirão Bento Pires. Além disso, contava com 

uma fabrica de cinqüenta negros. Dionízio reivindicava, pois, as terras onde se instalara 

no ano passado para plantar mantimentos. Na oportunidade. Ap delimitara suas terras, 

menciona os nomes de seus vizinhos: João Ferreira dos Santos, Bento Pires e Francisco 

da Cunha (Macedo), sobre quem falaremos mais adiante. 

Deixando de lado esse rico manancial arquivístico as cartas de sesmarias – passemos ao 

exame de outro tipo de documento, que nos é mais familiar: o inventário de João Ferreira 

dos Santos. O processo, iniciado em 1739, encerra-se em 1776. Os dados nele contidos 

são extremamente ricos e esclarecedores. O inventariado faleceu na Bahia, deixando 

oito filhos legítimos – dois naturais, excluídos do testamento, objeto da Comunicação 

de Mariana L. R. Dantas – a viúva e um considerável patrimônio de 50: 204$952, de 

que fazia parte, além de um rebanho , com 128 cabeças, um plantel de 145 escravos, 

distribuídos, de forma desigual, nas suas propriedades. É possível, no entanto, através 

da descrição de seus objetos pessoais, indicar os elementos modestos constitutivos de 

suas residências, reveladores de um modo de vida bastante frugal. Apesar de, no registro 

de algumas de suas propriedades rurais, haver descrições mais detalhadas dos seus bens 

como a da fazenda situada junto ao ribeirão Jaguara, onde se encontrava uma capela 

que, em 1796, deu origem à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O sítio, adquirido 

em 1733, como acima mencionado, junto ao ribeirão das Minhocas, é referido apenas 

como roça. Seu valor 1: 600$000 – é inferior ao das suas ouras posses. A mais bem 

avaliada delas no valor de 4:800$000 – situava-se nas proximidades do arraial de Santa 

Luzia e contava com “casas de hóspedes”. No conjunto, o setor de bens de raiz do 

patrimônio de João Ferreira dos Santos, avaliado em 23:207$000, isto é, 46% do total, 

acusa a existência de quatorze propriedades – das quais apenas duas eram urbanas – 

situadas na Comarca do Rio das Velhas e mais duas na Comarca do Serro Frio (uma 

casa de vivenda com lavra e um sítio). 

(...) 

Da mesma época, localizamos dois registros de posse de sesmarias de Francisco Cunha 

Macedo, nos quais ele próprio se apresenta como proprietário da fazenda do Jaguara, 

antiga posse do capitão-mor João Ferreira dos Santos havia perto de trinta anos. A sua 
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pretensão, nesse documento datado de 1754, era a de estender seus domínios à região 

de Vargem Comprida. 

Até o momento, no entanto, existe um hiato no rastreamento empreendido: ainda não se 

encontrou o processo de transferência desse enorme latifundiário para as mãos do 

Tenente Coronel Antônio Abreu Guimarães, o instituidor do vínculo, em 1787. 

(...) 

Após a dissolução do vínculo, tem-se notícia da permanência da sua sede, já bastante 

descaracterizada pelo penúltimo proprietário, Mr. Chalmers, bem como das ruínas da 

Igreja. Hoje Jaguara, situada num distrito de Matozinhos, a 54 km de Belo Horizonte, 

tombada pelo IEPHA em 1984, pertence a Galeno Andrade. Em entrevista com Leda 

Torres Andrade, sua esposa, tomamos conhecimento de seu incansável trabalho de 

recuperação histórica desse antigo latifúndio. 

(...) pag. 109 a 113. 

 

FAZENDA MAÇARICO 

2 – FARAF, Mário. História de Vespasiano. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1980. 

119p. 

FAZENDA MAÇARICO43 

É provável que naquela época já existisse a Fazenda do Maçarico, com seu majestoso 

prédio de estilo colonial. Os antigos donos da terra e da mencionada fazenda eram os 

mesmos mineradores de Carreira Comprida que ainda estavam extraindo ouro do solo, 

embora chegasse ao fim o ciclo aurífero de então. 

Aliás, é bom frisar que até o alvorecer de 1800, o Brasil, isto é, Minas Gerais, produzia 

ainda muito ouro. 

Com efeito, queremos crer que muito antes de célebre revolução, já existia o importante 

prédio de estilo colonial da Fazenda do Maçarico. 

                                                                 
43 Construída em 1745 pelos mineradores da Carreira Comprida. 
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Além da inesquecível ventura que tivemos de conhecer estritamente este prédio, também 

tivemos a infelicidade de vê-lo destruído, sem saber, até hoje, a finalidade de tal 

acontecimento. 

Dizem que os herdeiros acalentaram a expectativa de encontrar muito ouro nas frestas de 

madeira de lei nele existentes. E encontraram nesse velho edifício colonial e sólido, 

inúmeros jacarandás de bom porte, como barrotes e portas. No entanto, afim de que se 

evitasse tamanho crime contra um monumento daquela grandeza e que foi destruído assim 

sem mais nem menos, torna-se-ia preciso que ainda fosse vivo um homem do porte do 

saudoso Modestino Gonçalves. 

Certamente, este antigo benemérito e chefe político, se tivesse notícia de tal coisa, não 

permitiria que se cometesse tamanha audácia, destruidora de um imóvel tão evocativo do 

nosso passado colonial. 

Ele não mandou restaurar o grande prédio da Baronesa, muito parecido com o do 

Maçarico, na histórica Cidade de Santa Luzia? 

E porque não faria o mesmo quanto ao então famoso solar? 

Na realidade, acreditamos que nem mesmo fora da política, como ingratamente correu 

com ele no fim de sua vida, esse homem a quem extremamente devemos não deixaria 

executar um injustificável disparate contra a nossa cultura tradicional e artística. 

(...) 

Para exemplificarmos a inegável significação do prédio da Fazenda do Maçarico, no 

concerto da História de Vespasiano, podemos citar um somatório de fatos que tiveram 

como palco aquele monumento. 

A propósito, não foi lá que nasceu o Quinquim do Barreiro (Joaquim da Fonseca), tronco 

da mais numerosa prole vespasianense? E o outro seu irmão, José da Fonseca Ferreira, 

que adquiriu a Fazenda das Minhocas, não foi lá que nasceu? 

Além disso, era naquele solar monumental que os viajantes de categoria, oriundos de 

Diamantina e mesmo da Bahia se alojavam, quando por aqui passavam com destino a 

Ouro Preto e ao Rio de Janeiro. 

Deveria se constituir, portanto, em albergue obrigatório para esses viajantes mais 

importantes. 
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O prédio espelhava bela edificação colonial, assobradado, com grande número de amplos 

quartos. Todos os aposentos do segundo andar eram providos de móveis de jacarandá, 

sendo forrados à moda antiga, com esteiras multicores, feitas de bambu e artisticamente 

trabalhadas. 

Valia a pena admirar o interior da Fazenda do Maçarico, sendo bom ressaltar que, por 

este sertão mineiro, antes da chegada dos trilhos da Central do Brasil, não existia nenhum 

prédio do porte daquele, pelo menos num raio de cem quilômetros. 

FARAF, Mário. História de Vespasiano. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1980, pag. 25 

a 27. 

 

 


