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RESUMO 
 

Com a descoberta do Brasil pelos portugueses no século XVI, se tem início dentre 

outras agriculturas a da cana-de-açúcar. Desde então, alguns locais despontaram 

como principais produtores, tendo se destacado logo nos primeiros séculos as 

capitanias de Pernambuco e São Tomé, esta última hoje parte do Estado do Rio de 

Janeiro. Esta agricultura trouxe consigo a construção de inúmeros engenhos de 

açúcar e demais instalações necessárias ao bom desempenho destas atividades, 

tendo destaque as casas grandes dos senhores de engenho. A presente pesquisa 

pretende discutir as tipologias encontradas em três solares remanescentes destes 

engenhos de açúcar na região de Campos dos Goytacazes, construídos no século 

XIX, através do cadastramento, levantamento histórico e iconográfico destas 

edificações. Tem como objetivo geral colaborar no fomento à preservação do 

patrimônio edificado na cidade de Campos dos Goytacazes e região, demonstrando 

a relevância histórica destes antigos engenhos de açúcar, que apesar de se tratarem 

de imóveis tombados pelo patrimônio histórico nacional, não se encontram com 

documentação informativa sistematizada. Entende-se que seja importante para a 

pretensão da permanência de um registro vivo da arquitetura rural da região de 

Campos dos Goytacazes, a preservação destas edificações, que contribuirão para a 

constituição de um modelo construtivo, histórico e estilístico dos solares de 

engenhos de açúcar da região norte do estado do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

With the discovery of Brazil by the Portuguese in the sixteenth century, it opened out 

to other farming of sugar cane. Since then some sites have emerged as major 

producers, having been detached from the first few centuries the captaincy of 

Pernambuco and Sao Tome, the last now part of Rio de Janeiro state. This farming 

has brought the construction of numerous sugar mills and other facilities which were 

necessary for the proper performance of these activities, and having highlighted the 

large houses of the planters. This research intends to discuss the types found in 

three farmhouses remnants of those sugar mills in the region of Campos dos 

Goytacazes, which were built in the nineteenth century, through registration, 

historical and pictorial survey of these buildings. Its main aim is to collaborate in 

promoting the conservation of heritage buildings in the city of Campos dos 

Goytacazes and region, demonstrating the historical relevance of these ancient sugar 

mills, which although they are key properties listed by the national heritage, are not 

informative with documentation systematized. It is understood that it is important for 

the claim of residence of a living record of the region's rural architecture of Campos 

dos  Goytacazes, the preservation of these buildings, which will contribute to the 

establishment of a constructive model, historical and stylistic of solar sugar mills of 

north of Rio de Janeiro state.  
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ARQUITETURA SOLARENGA RURAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES NO SÉC. XIX: uma análise histórica e tipológica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tratará de uma abordagem histórica e tipológica dos Solares 

Rurais da região de Campos dos Goytacazes, localizada no Norte do Estado do Rio 

de Janeiro (Figura 1), no cenário brasileiro do século XIX. A implantação de 

inúmeros engenhos e engenhocas na região, juntamente com suas casas grandes e 

demais instalações necessárias ao desenrolar das diversas atividades da produção 

do açúcar, gerou fatos históricos, políticos, sociais e econômicos que trouxeram para 

a região visibilidade nacional. 

 

 
Figura 1- Mapa de localização de Campos dos Goytacazes. Disponível em: 
http://www.ibbetania.com/wp-content/uploads/2009/04/campos_norj.jpg>. Acesso em: 15 jul. 2010.  
 

Apesar da cidade já ter no século XIX alguma estrutura urbana, com belos 

exemplares de arquitetura de origem colonial, na área rural se destacavam 

construções de grande imponência. Tal fato se deve, principalmente, em função de 

se encontrarem no campo as principais fontes de riqueza da região. Caminhavam 
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paralelamente duas atividades rurais distintas: a criação de gado vacum e em maior 

intensidade ao longo dos tempos, o plantio da cana-de-açúcar. 

 

Dentre outros colonizadores desta região, estiveram presentes os Beneditinos e 

Jesuítas, quando de sua permanência no Brasil. Os Jesuítas, além da construção de 

um colégio, prédio ainda hoje existente em seu estilo típico, possuíam terras nas 

quais se dedicavam à criação de gado, e plantio da cana-de-açúcar para moagem 

em engenho próprio.  

 

O pequeno número de imóveis rurais remanescentes do século XIX, alguns já em 

estado de ruína iniciada, fez com que esta pesquisa direcionasse seus estudos para 

a arquitetura rural, em especial as fazendas e solares - sede de engenhos de açúcar 

na região. 

 

Em virtude das atividades rurais, fazia-se necessário que os seus proprietários se 

estabelecessem nestas propriedades a fim de fazer um melhor acompanhamento 

dos trabalhos que ali desenvolviam seus comandados. Estes proprietários rurais, 

conhecidos como “senhores de engenho”, faziam do espaço da fazenda as suas 

residências com seus familiares e criadagem. Carlos Augusto Taunay enumera as 

atribuições necessárias ao bom desempenho de um “chefe de estabelecimento de 

agricultura”:  

[...] o chefe de um estabelecimento de agricultura no Brasil carecia ser 
homem quase universal. Legislador e magistrado com a escravatura, 
arquiteto para edificar as casas, engenheiro e maquinista para os diferentes 
serviços que pertencem às mesmas artes, naturalista para conhecer os 
vegetais, deve a tantas partes unir ainda luzes da arte médica, veterinária e 
outras muitas; e decerto não houve exageração em dizer-se que quem 
desempenhasse com igual habilidade todas as várias obrigações da sua 
profissão seria digno de que o monarca lançasse mão dele e lhe confiasse 
um ministério; porém, se esta conclusão pode ser algumas vez justa, é 
mormente quando se aplica ao diretor de um engenho de açúcar.1 

 

Quanto ao engenho, propriamente dito assim como a produção do açúcar, deve-se 

ressaltar que este produto era obtido através de processos bastante rudimentares de 

moagem da cana. Os primeiros engenhos brasileiros eram pequenos. A maioria era 

do tipo trapiche movido por cavalos ou bois, somente alguns movidos à força 

                                                 
1 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. p.105. 
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hidráulica, devido ao seu alto custo, pois os mesmos deviam possuir “oficinas 

perfeitas”, com grande número de escravos e canaviais próprios2. Os engenhos 

movidos por bois, costumavam ser mais seguros para aqueles que o manuseavam, 

pois estes são animais mais lentos e dóceis, o que já não acontecia com as mulas e 

cavalos que por serem mais agitados causavam acidentes às vezes até com a perda 

de membros daqueles que estivessem em contato direto com a moenda. Já os 

engenhos que usavam força hidráulica eram conhecidos como engenhos reais, 

provavelmente em virtude de seu tamanho e produtividade3.  

 

Segundo Caio Prado Júnior, eram considerados engenhos os locais que 

compreendiam construções e instalações como moenda, caldeira, casa de purgar, 

além da casa do senhor de engenho. A senzala dos escravos e as instalações 

acessórias como oficinas, estrebarias e as instalações suntuárias também faziam 

parte do local4. Já as usinas eram locais que possuíam equipamentos compactos e 

com uma homogeneidade que os engenhos não possuíam, facilitando suas 

dimensões e tamanhos exigindo um menor capital e permitindo uma maior 

atualização de sua maquinaria 5.  

 

Os senhores de engenho mais abastados possuíam uma grande quantidade de 

escravos, sem os quais se tornava impossível a produção do açúcar. Além destes 

escravos, se fazia presente uma pequena quantidade de profissionais com alguma 

qualificação, estes, quase sempre, vindos da Europa. Estes profissionais eram em 

geral carpinteiros, ferreiros, e o mais importante deles - o mestre do açúcar6. Este 

último era o grande responsável pela qualidade do produto ali produzido, o que dava 

ao mesmo um grande prestígio com o senhor de engenho: “[...] porque em sua mão 

está o rendimento e o ter o engenho fama, pelo que são tratados com muitos mimos 

[...]”7. 

                                                 
2 PINTO, J.R.P. O Ciclo do Açúcar em Campos. Campos dos Goytacazes: Edição do Autor. Erca 
Gráfica e Editora, 1995. p.50 
3 SCHWARTZ, S.B. Segredos Internos: engenho e escravos na sociedade colonial, 1550-1834. 
Tradução Laura Teixeira Motta, São Paulo: Editora Schwarcz, 1988. p.109. 
4 JÚNIOR, C. P., 1977, apud GOMES G. Engenho e Arquitetura. Recife: Massangana, 2006. p.118 
5 PINTO, J.R.P. O Ciclo do Açúcar em Campos. Campos dos Goytacazes: Edição do Autor. Erca 
Gráfica e Editora, 1995. p.139. 
6 LEMOS,C.A.C. Arquitetura Brasileira. São Paulo. Arte e Cultura, 1979. p.108. 
7 SCHWARTZ, S.B. Segredos Internos: engenho e escravos na sociedade colonial, 1550-1834. 
Tradução Laura Teixeira Motta, São Paulo: Editora Schwarcz, 1988. p.38. 
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Esta pesquisa se apresenta com a proposta de realizar um estudo descritivo e 

comparativo através de levantamentos cadastrais detalhados e análises 

aprofundadas acerca de três remanescentes destas edificações rurais solarengas. 

Tais exemplares (Solar dos Ayrizes, Solar da Baronesa do Muriaé e Solar de Santo 

Antônio), pela sua importância histórica e arquitetônica, estão relacionados como 

bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

Além destes três solares, apresentamos outros levantamentos cadastrais de 

construções similares encontradas na região como forma de auxílio para os nossos 

estudos comparativos. 

 

Os três imóveis encontram-se sem qualquer ocupação e com avançados estados de 

degradação, necessitando de obras emergenciais sem as quais, mais cedo ou mais 

tarde, ficarão à beira da ruína.  

 

O último a ter alguma ocupação (Solar de Santo Antônio) é sede do Asilo do Carmo, 

instituição de abrigo de pessoas idosas e, apesar de nos dias de hoje já estar 

inserido na malha urbana da cidade de Campos dos Goytacazes, encontra-se 

interditado há cerca de sete anos pela Defesa Civil do município por apresentar 

diversos problemas estruturais, encontrando-se inclusive escorado pelo seu lado 

externo. 

 

O Solar dos Ayrizes é aquele que se encontra em pior situação apesar de obras 

emergenciais implementadas pelo IPHAN, nos anos de 2004 e 2005. Também 

apresenta sérios problemas estruturais. 

 

O Solar da Baronesa do Muriaé, apesar de estar sem ocupação há 

aproximadamente 10 anos e ser o mais afastado do centro urbano, é aquele que 

ainda se encontra em melhor situação estrutural, devido a obras implementadas nos 

anos de 1977/1978. 

 

Os três imóveis são propriedades particulares, sendo o Solar dos Ayrizes de pessoa 

física e os Solares da Baronesa do Muriaé e Santo Antonio, de Instituições. 

Apresentam problemas semelhantes: destruição do telhado, muitas vezes por 
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ataques de térmitas, que ocasionam a descida de umidade destes telhados fazendo 

com que se agravem cada vez mais os seus estados de conservação. 

 

Considerando as condições em que se encontram estes bens patrimoniais, tem este 

trabalho a intenção de enriquecer o acervo de documentos acerca da arquitetura 

tradicional rural brasileira, especificamente a da região de Campos dos Goytacazes. 

A documentação histórica disponível referente a estes prédios não é numerosa e 

encontra-se dispersa, não sendo aquela desejável por todo pesquisador, porém 

pode ser analisada dando um entendimento satisfatório do que se passou no séc. 

XIX nesta região, principalmente no que diz respeito à arquitetura. 

 

É grande o abandono, o descaso, e ainda, o desencontro de idéias daquelas 

pessoas e Instituições que deveriam dar uma efetiva proteção a estes imóveis. Seus 

proprietários, quando dispõem de recursos, não oferecem uma adequada 

conservação, ou quando assim realizam são insuficientes ou de maneira diversa das 

preconizadas pelos órgãos de tombamento. Os poderes públicos federal, estadual e 

municipal envoltos em outras questões políticas que não a de preservação do 

patrimônio histórico cultural em geral, pouco se dedicam a esta causa, dificultando o 

processo de preservação dos bens por eles mesmos tombados. As leis de incentivos 

fiscais para a preservação do patrimônio histórico cultural têm pouca ou quase 

nenhuma aplicabilidade na região, porém sem podermos afirmar ao certo de onde 

vem a falta do interesse, se do empresariado, ou dos próprios poderes constituídos.  

 

Diversos trabalhos sobre a arquitetura rural brasileira podem ser pesquisados em 

suas peculiaridades regionais e de datas, o que não se pode dizer a respeito da 

arquitetura rural do Norte Fluminense, especificamente a que ocorreu no século XIX 

na região de Campos dos Goytacazes. A região teve destaque na produção nacional 

da cana-de-açúcar, tendo contado para isso com a construção de inúmeros 

engenhos e seus solares, que nos dias de hoje se encontram em reduzido número, 

podendo destacar entre estes os de maior importância histórica, os que aqui nos 

detemos a estudar. 
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Portanto, entendemos ser de grande importância para a pretensão da permanência 

de um registro vivo da arquitetura rural da região de Campos dos Goytacazes, a 

preservação destas edificações. 

 

Este estudo tem como objetivo geral fomentar a preservação do patrimônio histórico 

edificado na cidade de Campos dos Goytacazes e região, da forma e de acordo com 

o que preconizam os documentos internacionais de preservação assim como a 

legislação federal e estadual pertinente. Apesar da relevância histórica e de terem 

sido engenhos de açúcar de pessoas abastadas e influentes na região, acrescido ao 

fato de serem imóveis tombados pelo patrimônio histórico nacional, não 

encontramos de forma sistematizada documentação relacionada a estas 

construções. Também não se tem conhecimento da existência de levantamentos 

cadastrais ou de projetos de intervenção/adequação nestes solares, fazendo com 

isso que esta pesquisa venha a contribuir para fomentar o material cadastral 

necessário para uma preservação mínima além de sistematizar a documentação da 

casa senhorial na região, no séc. XIX. A pesquisa desenvolvida poderá colaborar 

com as autoridades competentes e seus prepostos que venham a restaurar as obras 

em questão e outras tombadas na região Norte Fluminense, assim como com os 

estudiosos e amantes da arquitetura tradicional brasileira. Para tal fim, demos ênfase 

ao levantamento de dados cadastrais, históricos e iconográficos dos bens, com 

estudo individualizado de cada imóvel e suas peculiaridades, além de mapeamento 

e registro dos danos descrevendo seu estado atual de conservação. Com tais ações 

almejamos contribuir para a constituição de um modelo construtivo, histórico e 

estilístico dos solares de engenhos de açúcar da região norte do estado do Rio de 

Janeiro analisando concomitantemente as influências políticas, sócio-econômicas, 

na arquitetura predominante da época. 

 

O presente trabalho pretende discutir uma similaridade das tipologias adotadas nos 

diferentes solares, uma vez que os três exemplares pesquisados foram construídos 

na primeira metade do século XIX, apresentando, em primeira análise, inspirações 

neoclássicas em suas fachadas. A discussão buscará com maior ênfase comparar 

as tipologias descritas por Geraldo Gomes em sua obra “Engenho e Arquitetura”, 

dedicando-se a Pernambuco e Augusto C. da Silva Telles em “O Vale do Paraíba e a 

Arquitetura do Café” dedicada às construções do médio Vale do Rio Paraíba do Sul. 
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Foram realizados levantamentos cadastrais em outras construções de similaridade 

aos três solares, a fim de servirem como comparativos e enriquecimento desta 

pesquisa. 

 

Além de Gomes e Telles, serão usados como referências bibliográficas da pesquisa, 

outros autores que abordam a arquitetura rural como forma geral no Brasil, visando a 

um maior embasamento do tema, estudando seus materiais e métodos, dentre estes 

destacamos Luiz Saia, Carlos Lemos e Vladimir Benincasa. 

 

Autores da época que descrevem com mais clareza a situação da planície goytacá 

serão usados como referência histórica do local, entre eles Alberto Frederico de 

Moraes Lamego, Alberto Ribeiro Lamego, Júlio Feydit, Horácio de Souza, Alexandre 

Teixeira de Melo e Augusto de Carvalho. Alguns destes citam em suas obras as 

características dos solares rurais de Campos, descrevendo a estrutura externa 

destes, cômodos internos, mobiliários. 

 

Foram pesquisados documentos primários como o Almanak Laemmert, relatórios 

provinciais, jornais e iconografias da época, plantas, e relatos de viajantes que 

possam descrever situações vividas na cidade e na área rural ou até mesmo no 

interior destes solares trazendo através do cruzamento de informações maiores 

evidências acerca da pesquisa empreendida. 

 

As próprias edificações serviram de fontes, uma vez que realizado um levantamento 

dos dados cadastrais poderão estes ser comparados entre si, podendo servir de 

conclusões referentes à tipologia empregada nestas construções. Portanto foram 

necessárias visitas de campo com propósitos investigativos para o desenrolar das 

atividades, tendo sido realizado um levantamento fotográfico atual destes locais que 

serviram como elementos complementares. Estes cadastros foram feitos com o uso 

da tecnologia disposta nos dias atuais, principalmente por meios digitais, visando à 

maior abrangência da matéria por toda pessoa interessada.  

 

Após o levantamento cadastral, foram geradas plantas e elevações que contribuíram 

na comparação das amostras para a determinação daqueles elementos que se 

encontram presentes ou eventualmente ausentes, dada uma tipologia determinada, 
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na intenção de classificá-los cronologicamente e de maior ou menor dotação de 

elementos arquitetônicos constituintes. 

 

A pesquisa se constitui numa combinação de todas as fontes enriquecendo e 

complementando as informações contidas em cada uma delas com a intenção de se 

obter uma maior quantidade de informações e referências relacionadas aos bens 

estudados. 
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1.1 Campos dos Goytacazes e a cana-de-açúcar 
 

A cidade de Campos dos Goytacazes tem em seu nome a tribo que habitava a 

região quando os primeiros portugueses tentaram colonizá-la, além da característica 

geográfica predominante na região que são os campos. Os Goytacazes eram índios 

inteligentes, porém ferozes, não permitindo seu domínio até meados do século XVII. 

Seu nome está, dentre alguns significados, relatado como "corredores da mata" ou 

ainda "índios nadadores". Nadadores, pois o que hoje é uma enorme planície 

cortada por alguns pequenos rios ou córregos era, naqueles dias, o delta do rio 

Paraíba do Sul, sendo as casas destes indígenas construídas sobre palafitas  

[...] A árvore com seus galhos acolhedores, salvando-lhes consecutivamente 
a vida em repetidas cheias, teria feito germinar a idéia de cabanas 
sustentadas por um tronco, e a arte de construí-las evolveria8 com o tempo. 
Daí a transportá-las para o meio das lagoas, com alimento em volta e ao 
abrigo dos contrários, era um passo a dar. Mas com ele cresce um senso de 
confiança própria e de intangibilidade. Os ataques são mais seguros com a 
certeza de um abrigo inexpugnável em caso de derrota9  
 

Pêro de Góis, primeiro donatário da capitania de São Tomé desembarca no ano de 

1538 ao sul do rio Itabapoana trazendo consigo mudas de cana-de-açúcar e 

cabeças de gado, sendo expulso pelos índios em 1545, ficando a capitania durante 

anos abandonada. Somente em princípios do século seguinte, seu filho Gil de Góis 

retoma a iniciativa de colonização, durando também poucos anos. Em 1619, Gil de 

Góis, após um ataque indígena à colônia por ele fundada, renuncia, passando a 

capitania ao domínio da Coroa10. 

 

Com o estabelecimento dos jesuítas em 1619, e de seu êxito com os indígenas é 

que nasceu a cobiça da terra. Em 1627 os "Sete Capitães" requereram e obtiveram 

sesmarias na capitania abandonada. Alguns destes eram senhores de engenhos na 

Guanabara que haviam lutado contra franceses, tamoios e tupinambás, tendo saído 

vitoriosos em fins do século XVI. Pode-se dizer que começou aqui a verdadeira 

história da conquista de Campos11. 

 

                                                 
8 Do verbo evolver - Mover-se lenta e progressivamente. 
9 LAMEGO, A. R. O Homem e o brejo. . 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lidador. 1974. p. 87. 
10 LAMEGO, A.F.M. A terra Goytacá: à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: Diário Oficial, 
1943. p. 15. 
11 LAMEGO, A. R. O Homem e o brejo. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lidador. 1974. p. 93. 
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Tendo como líder o capitão Miguel Aires Maldonado, os sete capitães fazem a sua 

primeira viagem passando por Araruama, Cabo Frio e Macaé. Fazem as pazes com 

os índios à beira da Lagoa Feia e, chegando ao cabo de São Tomé, encontraram 

outra aldeia onde viviam onze náufragos portugueses, sendo estes a primeira notícia 

de presença da etnia branca na planície. Estes deram aos sete capitães notícias de 

grandes pastagens nativas no interior, ao contrário do litoral que contava somente 

com areais12. 

 

Na segunda viagem em 1633, fazem a divisão de suas terras com marcos de pedra 

desde o litoral até a serra. Erguem dois currais, um na localidade de Campo limpo e 

outro no Cabo de São Tomé, nascendo então definitivamente a pecuária em 

Campos, que tinha como finalidade única o abastecimento de gado para o Rio de 

Janeiro. Desta forma, afirma Alberto Lamego: 

Assim como indicamos a data certa da introdução da cana-de-açúcar na 
terra goitacá - 14 de agosto de 1539 - também podemos fixar a data 
verdadeira da entrada ali, das primeiras cabeças de gado e levantamento 
do primeiro curral - 08 de dezembro de 163313. 
 

Porém, devido ao fracasso da primeira tentativa do cultivo da cana-de-açúcar, só no 

ano de 1652 é que se noticia o primeiro engenho de açúcar em Campos. Este foi 

erguido pelo general Salvador Correia de Sá e Benevides, que como governador do 

Rio de Janeiro, e tendo a notícia da fertilidade das terras, forçou aos sete capitães 

que na escritura de composição, lavrada em 09 de março de 1648, incluíssem os 

padres beneditinos, os jesuítas assim como também o seu próprio nome na partilha 

das terras. Proprietário de outros cinco engenhos no Rio de Janeiro, passa a cultivar 

a cana-de-açúcar em Campos nas lavouras trabalhadas por escravos trazidos de 

suas fazendas assim como diretamente da África. O engenho era primitivo, com 

moendas de madeira e tocado por animais. Os Frades do mosteiro de São Bento 

assim como os Jesuítas da Fazenda do Colégio também seguiram o mesmo 

exemplo de cultura da cana-de-açúcar, porém os herdeiros dos sete capitães se 

dedicavam exclusivamente à criação de gado, no que eram especialistas, tendo 

grandes rebanhos cobrindo toda a região14. 

 

                                                 
12 LAMEGO, A. R. O Homem e o brejo. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lidador. 1974. p. 94. 
13 LAMEGO, A.F.M. A terra Goytacá: à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: Diário Oficial, 
1943. p. 25-26. 
14 Ibid., p. 26. 
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A partir de princípios do século XVII se dá o aumento significativo no número de 

engenhos na planície Goytacá, período em que foi fundada a Vila de São Salvador 

de Campos dos Goytacazes, em 29 de maio de 1677. De trinta e quatro engenhos 

no início deste século, passou-se em 1783 para duzentos e vinte e três15 e, em 1828 

chegou-se a um total de 700 engenhos e engenhocas nesta região16. Muitos eram 

tão pequenos que não chegavam a ter cobertura e tão pouco escravos, ficando as 

atividades destinadas à própria família do senhor de engenho. Eram cidadãos de 

pouquíssimos recursos e instrução e que viviam em casas que faziam parte da 

própria fábrica.  

 

Em 1827 surge o primeiro engenho a vapor na região. A partir de então, as 

mudanças já são um pouco mais rápidas fazendo com que em 1834 sejam quatro os 

engenhos a vapor17. Tem-se início a "idade da máquina", tendo a Vila de São 

Salvador se tornado cidade em 28 de março de 1835. As moendas de ferro 

substituem os rolos de madeira ou pedra, ficando a maioria dos senhores de 

engenho impotentes ante as fábricas que agora passam a existir. Os senhores de 

engenho, que estão em seu período áureo, começam a declinar com a construção 

destas usinas. Surgem as importações de aparelhagens francesas, inglesas, belgas 

e americanas. Estas trazem avanços até então inexistentes como defecação a vapor 

com caldeiras a serpentina, emprego de gás sulfuroso, dentre outros. 

 

Poucos são os engenhos grandes, dentre eles o engenho do colégio de propriedade 

de Joaquim Vicente dos Reis, antiga propriedade Jesuíta arrematada por leilão em 

178118. A sede desta fazenda, com construção finalizada em 1716, localiza-se na 

estrada de acesso ao distrito de Tócos encontrando-se em bom estado de 

conservação, fazendo parte dos cinco imóveis tombados pelo IPHAN no município 

de Campos dos Goytacazes. São poucos engenhos produzindo muito e muitos 

engenhos produzindo pouco. Enquanto a Fazenda do Colégio produzia mais de 

8000 arrobas de açúcar por ano, outros 245 engenhos produziam em torno de 525 

arrobas em média. Nos anos seguintes, este negócio se torna muito lucrativo 

                                                 
15 LAMEGO, A.F.M. A terra Goytacá: à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: Diário Oficial, 
1943. p. 27. 
16 Ibid., p.31. 
17 LAMEGO, A. R. O homem e o brejo. 2a ed., Rio de Janeiro: Editora Lidador, 1974. p 149. 
18 SAINT HILAIRE, A. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 2004. p. 206. 
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tomando grande impulso, em detrimento da criação de gado que diminui 

consideravelmente19. 

 

Com a abundância do açúcar, começa a haver uma mudança de hábitos do cidadão 

campista. Aqueles que viviam em seus casebres sem nenhum luxo - " morando em 

casebres inferiores aos dos camponeses alemães mais pobres. Casas térreas de 

barro e nem ao menos caiadas. Verdadeiros mucambos"20, passam agora a conviver 

com sedas, cetins, arreios de prata e perfumes que vêm direto da Europa. Passa a 

existir a figura do mascate que traz às suas portas mercadorias importadas para o 

deleite de suas filhas e esposas. 

 

No período de 1877 a 1885, surgem, na região, 17 usinas e 06 grandes engenhos. 

Dentre estas há que se destacar o primeiro engenho central construído no Brasil - 

Quiçamã, inaugurado em 12 de setembro de 1877 no vizinho município de Macaé, e 

ainda a Usina Barcelos inaugurada em 1878, com a presença do Imperador D. 

Pedro II e Imperatriz no vizinho município de São João da Barra21. 

 

Há muita fartura nas fazendas, onde os grandes solares irradiam os requintes da 

civilização. É notável a diferença de 50 anos antes, quando não existia qualquer tipo 

de informação ou cultura nos engenhos e engenhocas distribuídos pela planície que 

eram incapazes de qualquer aperfeiçoamento. Agora, porém, os senhores de 

engenho passam a se educar em nível superior, com seus filhos indo estudar nas 

capitais brasileiras e também na Europa. As usinas assim transformam a economia 

regional, surgindo a época da aristocracia rural enriquecida pelo açúcar. Entre 

barões e viscondes, há cerca de trinta titulares na região22. 

 

Campos é visitada quatro vezes pelo Imperador e uma vez pelos Príncipes 

Imperiais. Em 1847, pela primeira vez, D. Pedro II vai a Campos e recebe da 

Câmara de Vereadores a chave da cidade, esta em ouro ofertada pelo Barão da 

Lagoa Dourada. No ano de 1874, D. Pedro II se hospeda por dois dias na Fazenda 

                                                 
19 LAMEGO, A. F.M. A Terra Goytacá. : à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: Diário 
Oficial, 1943. p. 28-29. 
20 FREYRE, Gilberto: Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 6 ed, 
1981. pág. 33. 
21 LAMEGO, A. R. O homem e o brejo. 2a ed., Rio de Janeiro: Editora Lidador, 1974. p 150. 
22 Ibid., p 151. 
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do Dr. José Bernardino Batista Pereira de Almeida Sodré, juiz de direito e ministro da 

fazenda e da justiça. Em 1878, está presente na inauguração da Usina Barcelos. Em 

24 de junho de 1883, pela última vez, o Imperador esteve em Campos, ocasião em 

que inaugura a luz elétrica, tendo sido esta a primeira cidade da América do Sul a 

dispor de tal serviço23. 

 

Em 1914, existiam 33 usinas produzindo 70.952.340 quilos de açúcar. Já em 1929, 

nova crise se abateu devido a mercados externos e internos: na Europa, voltou a 

paz e com ela o fabrico do açúcar de beterraba. Em Campos, começaram as 

falências que sacrificaram, sobretudo, as pequenas usinas, que foram absorvidas 

pelas maiores. Apesar da altíssima produção em 1929, chegando a 126.121.000 

quilos de açúcar, correspondente à metade da produção de todo o estado de 

Pernambuco, a pobreza é marcante. O campista foi historicamente um monocultor 

incapaz de abandonar esta cultura. Só com a criação do Instituto do Açúcar e do 

Álcool em 1933 por Getúlio Vargas surgiu um órgão que fiscalizava a produção e 

comercialização do açúcar.  

 

A partir de então foram poucos os relatos de grande produção. Em 1953 ultrapassa-

se a marca de 5.000.000 de sacas de 60 kg açúcar. Novamente vieram as falências 

de grande número de usinas chegando a um número não superior a 10 em 2002, 

tendo sido fechadas sete usinas entre 1990 e 1996 na região. Hoje, são somente 

duas usinas moendo cana-de-açúcar em um raio aproximado de 100 km ao redor de 

Campos dos Goytacazes. 

 

Hoje este solo de "massapê" que tanto produziu cana-de-açúcar por suas 

propriedades favoráveis a esta agricultura, é matéria prima de outra atividade que 

muito cresceu, apesar da quase indiferença com a mesma em tempos passados, 

que é a produção de tijolos e telhas cerâmicas.  

“As melhores terras para a cana são, como já dissemos, as de massapé de 
cor escura, untuosas e porosas, sem mistura de pedregulho, areia ou barro, 
e que foram levadas pelas aluviões paras as vargens próximas aos rios e 
montes; algumas vezes, a oportunidade das chuvas e boa exposição 

                                                 
23 CASADEI, T. de O. D. Pedro II na Planície Goitacá. As viagens do Imperador ao norte da 
Província do Rio de Janeiro. 1985 p.76.  
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compensam a mediocridade dos terrenos destinados à cultura deste 
preciosíssimo vegetal.”24 

 

Em 1785, eram "51 olarias, que também fazem tijolos para o gasto e exportação.25", 

hoje passam de 100, exportando diariamente para outros centros uma quantidade 

superior a 800.000 peças destes materiais. 

 

Além desta atividade, assim como a pequena produção em relação às produções 

históricas de açúcar e gado Campos dos Goytacazes é hoje reconhecida 

internacionalmente como maior produtor brasileiro de petróleo, o que rende aos 

cofres do município quantias elevadas na captação dos royalties, cabendo à 

prefeitura desta cidade a correta aplicação dos mesmos. 

                                                 
24 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. p. 110. 
25 LAMEGO, A. R. O homem e o brejo. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Lidador, 1874. p. 115. 
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2 ARQUITETURA RURAL BRASILEIRA 

 

Diversos movimentos migratórios do século XIX contribuíram para o aumento da 

distribuição populacional na colônia. Tais fatos foram ocasionados, dentre outros 

motivos, pela diminuição da capacidade produtiva do ouro, pelo início do cultivo do 

café, assim como pela facilidade trazida com a abertura dos portos26. Este último 

proporcionou a importação, cada vez maior, de máquinas e equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das atividades agrícolas e seus transportes. 

 

O assunto é vasto, permitindo o aprofundamento em diversos tópicos. São diversas 

agriculturas, em geografias e climas distintos, onde viveram e se desenvolveram 

diferentes culturas. Assim é que vários autores já se debruçaram no tema – 

arquitetura rural brasileira, alguns se dedicaram à arquitetura fluminense e no nosso 

entender, nenhum se deteve especificamente à arquitetura rural do Norte 

Fluminense, que tem sua origem no cultivo da cana-de-açúcar. 

 

Uma das primeiras referências, importante elemento na descrição da arquitetura 

rural é a obra de Gilberto Freyre. Em Casa Grande e Senzala, descrevendo sobre a 

disposição das construções formadoras do complexo construtivo denominado 

engenho de açúcar, Freyre afirma: “A casa grande, completada pela senzala, 

representa todo um sistema econômico, social, político [...]27”. Com conhecimentos 

acerca das diversas relações humanas, usos e costumes dos que habitam aqueles 

espaços, Freyre as descreve com propriedade, alicerçado na sua formação de 

sociólogo e antropólogo. Coloca ainda a questão do abandono de sólidas 

construções, muitas vezes até argamassadas com o sangue e suor dos escravos: 

“[...] casas enormes edificadas para atravessar séculos começaram a esfarelar-se de 

podres por abandono e falta de conservação [...]28” Relacionando a arquitetura da 

colônia com a arquitetura do reino, Freyre coloca:  

[...] não foi nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas uma 
expressão nova, correspondendo ao nosso ambiente físico e a uma fase 
surpreendente, inesperada, do imperialismo português: sua atividade 
agrária e sedentária nos trópicos; seu patriarcalismo rural e escravocrata 
[...]29. 

                                                 
26 LEMOS, C.A.C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979. p. 103 
27FREYRE, G. Casa-Grande e Senzala. São Paulo: Global Editora, 2006. p. 36. 
28Ibid., p. 38 
29Ibid., p. 35. 
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Sobre a arquitetura rural, mais especificamente o tratamento de seus ambientes 

construídos sob o ponto de vista da técnica citamos a obra “O vale do Paraíba e a 

Arquitetura do Café” de Augusto C. da Silva Telles. Inicialmente o autor determina 

três trechos para o vale do Paraíba, sendo o médio Paraíba aquele em que ele mais 

se detém e o baixo Paraíba descrito como sendo de São Fidélis - RJ até a foz deste 

rio30, o de maior importância para a presente pesquisa, por aí se encontrarem 

inseridos os nossos objetos de estudo. O autor traz classificações das sedes de 

fazendas daquele trecho do vale, primeiramente quanto à forma de sua projeção 

horizontal ou planta baixa. São cinco os padrões, que passamos a demonstrar 

através de figuras apresentadas por Telles.  

 

1 - Três módulos, sendo um frontal e dois outros dispostos perpendicularmente 

formando um U, definindo um pátio atrás da edificação (Figura 2);  

 
Figura 2 - Fazenda Castelo, Resende, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

2- Atrás do primeiro módulo, somente uma ala posterior (Figura 3); 

                                                 
30TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro. Capivara, 2006. 
p.11. 
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Figura 3 - Fazenda Pau d’Alho 2, Valença, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

3- Com alas posteriores se interligando formando um pátio interno (Figura 4); 

 
Figura 4 - Fazenda Cachoeira do Mato Dentro, Vassouras, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
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4- Simples retângulos (Figura 5); 

 
Figura 5 - Fazenda Aurora, Juiz de Fora, MG. Plantas dos dois pavimentos. Fonte: TELLES, A. C 
da S. 2006.  
 

5- Retângulo principal é acoplado a outros menores, a ele interligado diretamente ou 

ligados através de uma galeria (Figura 6). 

 
Figura 6 - Fazenda Santa Cecília, Miguel Pereira, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

A segunda classificação descrita por Silva Telles é uma análise quanto às fachadas 

dos prédios. Neste quesito, faz uso da proposta feita por Joaquim Cardoso em seu 

artigo publicado “Um tipo de casa rural do Distrito Federal e do estado do Rio31”. 

Esta classificação se dá em sete divisões com algumas subdivisões. 

 

                                                 
31CAVALCANTI, L. Modernistas na Repartição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: Minc- IPHAN, 2000. 
p. 115. 
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1- Frontarias de sobrados ou de pisos acima de porão alto, com sequências de vãos 

em cada piso, sem escada externa saliente da fachada (Figura 7); 

 
Figura 7 - Fazenda Secretário, Vassouras, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

2- Variante do primeiro tipo. Escadas à frente ao centro da fachada, podendo ser 

subdividido em: 2- a)- escadas em sentidos opostos, coladas na fachada (Figura 8). 

2- b)- única escada perpendicular à fachada (Figura 9); 

 
Figura 8 - Fazenda São Lourenço, Juiz de Fora, MG. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 

  
Figura 9 - Fazenda Boa Vista, Bananal, SP. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006.  
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3- Edificação térrea com seqüência de vãos na fachada (Figura 10). Aqui vale dizer 

que, a princípio, é questionável o fato de Silva Telles apresentar esta sede de 

fazenda como um exemplar de edificação térrea, pois a própria figura nos faz uma 

outra afirmação – com parte da construção em dois pavimentos. Tal dúvida é 

desfeita por Telles na página 154, na qual afirma que a sede “é uma edificação 

térrea, sobre um embasamento baixo, composta de dois corpos, sendo o principal 

certamente o mais antigo, inicial”, e o outro corpo – certamente mais recente, é 

apoiado em um porão habitável. Portanto entende-se que somente o bloco inicial 

pode ser caracterizado como edificação térrea. 

 
Figura 10 - Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

4- Casas com alpendres entalados na edificação e abertos para o exterior, ou 

protegidos por caixilharia de vidraças (Figura 11); 

 
Figura 11 - Fazenda do Governo - atual Maravilha, Paraíba do Sul, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 
2006. 
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5- Casas onde o piso superior é centrado e mais estreito do que os inferiores (Figura 

12); 

 

 
Figura 12 - Fazenda Santa Justa, Rio das Flores, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

6- Casas com influências do Romantismo. Telhado em forma de chalé voltado para a 

fachada, piso residencial contornado por avarandados. (Figura 13); 

 
Figura 13 - Fazenda Forquilha, Rio das Flores, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 

7- Casas compostas à feição do Neoclássico, sendo subdividido em: 7- a)- poucos 

elementos neoclássicos inseridos em conjunto de feição vernacular. Exemplo: 

pórtico central com frontão, platibanda encobrindo o beiral do telhado, inserção de 

frontões clássicos acima da cimalha de beiral (Figura 14). 7- b)- Neoclassicismo 

mostra-se mais evidente com platibanda encobrindo o telhado e toda a estruturação 

das fachadas organizadas a partir de colunatas compostas por colunas clássicas32. 

                                                 
32TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro: Capivara, 2006. 
p.107- 110. 
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Figura 14 - Fazenda Florença, Valença, RJ. Fonte: TELLES, A. C da S. 2006. 
 
O arquiteto Geraldo Gomes, em sua obra “Engenho e Arquitetura”, faz uma 

descrição de engenhos de açúcar do estado de Pernambuco. Baseia sua tese de 

doutorado em análises iconográficas, principalmente as herdadas do período de 24 

anos em que o estado esteve invadido pelos holandeses, sendo esta documentação 

a mais antiga de que se dispõe sobre as casas de vivenda dos engenhos “que tem 

seu carro-chefe na pintura de Frans Post”33. Utiliza-se também da análise dos locais 

remanescentes dos engenhos de açúcar naquele estado, definindo uma tipologia 

morfológica e cronológica. Gomes faz uma identificação de tipos e não de 

ocorrências excepcionais separando-os em oitos grupos e alguns subgrupos. 

Diferentemente da classificação empreendida por Telles, que trabalha as plantas 

baixas e as fachadas de forma separada, Gomes propõe uma descrição de todo o 

conjunto, isto é, considerando fachadas e plantas baixas de maneira concomitante 

acrescido da análise do sistema construtivo adotado. 

 

O grupo I denominado casas “nortenhas” devido ao parentesco com as casas rurais 

do norte de Portugal, tendo como característica: dois pavimentos com o pavimento 

superior apoiando-se em esteios de madeira ou colunas de alvenarias de tijolos; 

vedação em pau-a-pique, alvenaria de tijolos ou adobe; planta geralmente 

                                                 
33 GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006. p.17. 
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retangular; cobertura em telha de barro sobre estruturas de madeira em quatro 

águas onde, eventualmente, há prolongamento de uma ou mais águas para 

cômodos salientes; piso de pavimento superior em pranchas de madeira sobre vigas 

do mesmo material e edificações sem forro34. Ainda dentro deste grupo podemos 

encontrar três variantes: Ia) provavelmente o mais antigo de todos os tipos 

identificados, onde eram acrescentadas às características já citadas: varandas 

entaladas no pavimento superior, no meio ou em uma das extremidades da fachada; 

pavimento térreo total ou parcialmente vazado; escada interna; pequeno número de 

vãos tanto no pavimento superior quanto no inferior. Ib) difere do anterior pela 

presença de uma torre justaposta à casa Ic) escada externa normalmente coberta 

pelo prolongamento de uma das águas do telhado dando acesso a uma pequena 

varanda ao longo da fachada principal (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Casa-grande do engenho Passassunga, Bom Jardim, PE.. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 
O Grupo II, designado de solares por serem semelhantes às casas rurais e urbanas 

de todo Portugal. Tem como características básicas: dois pavimentos; sistema 

construtivo de alvenaria de tijolo ou pedra; planta geralmente retangular; cobertura 

em telha de barro sobre estruturas de madeira em quatro águas onde eventualmente 

há prolongamento de uma ou mais águas para cômodos salientes; piso de 

pavimento superior em tábuas de madeira apoiadas em pranchas do mesmo 

material35. O Grupo IIa) Possui escada interna; alpendres são raros e quando 

                                                 
34 GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006. p 187 
35 Ibid., p 191. 
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existem são pequenos e mais parecem acréscimos; quando situados a meia encosta 

têm pavimento térreo com menor área do que do pavimento superior (Figura 16). 

 

 
Figura 16 - Casa-grande (destruída) do engenho Salvador. Jaboatão dos Guararapes. 
Fonte: Departamento de Iconografia da Fundação Joaquim Nabuco 

 
O grupo IIb) é implantado a meia encosta e seu pavimento térreo é sempre menor 

do que o superior; além da escada ser externa e conduzir quase sempre a um 

alpendre, que pode se desenvolver ao lado de uma ou duas fachadas criando-se 

uma galeria no pavimento térreo (Figura 17). 

 
Figura 17 - Casa-grande do engenho Caraúbas, Paudalho, PE.  Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

As casas classificadas como IIc) têm como características plantas em L; dois 

pavimentos em uma das pernas do L e um na outra; são construídas em meia 

encosta; não possuem alpendres (Figura 18). 
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Figura 18 - Planta baixa do Engenho Gaipió em Ipojuca – PE. Fonte: PPSH da Fiam. 1981. 
 

As casas que compõem o grupo III, que poderiam ser chamadas de sobrados sobre 

arcadas possuem como características: dois pavimentos; são construídas em 

alvenaria de tijolo, de pedra ou mista; a estrutura de sua cobertura é de madeira e o 

recobrimento em telhas de barro; o piso do pavimento superior é de tábuas de 

madeira pregadas em vigas do mesmo material e por fim o pavimento térreo se 

constitui parcial ou totalmente de arcos de alvenaria de tijolos. Este grupo também é 

dividido em subgrupos36. O subgrupo IIIa) é provavelmente o mais antigo dos 

engenhos remanescentes; tem seu núcleo central retangular em alvenaria de pedra; 

cercado por arcadas em pelo menos três dos seus lados (Figura 19).  

 
Figura 19 - Casa-grande do engenho Gurjaú de Cima, Moreno, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 

                                                 
36 GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006. p 193.  
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No subgrupo IIIb) as casas têm todo o pavimento térreo em arcadas de alvenaria de 

tijolo, tanto as paredes periféricas como as internas do pavimento superior se 

apóiam em arcos plenos no pavimento térreo (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Casa do Sítio do Barbalho, Recife, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

Já no subgrupo IIIc) as casas têm arcadas somente na fachada principal do 

pavimento térreo, lembrando algumas casas de câmara e cadeia do período colonial 

(Figura 21). 

 
Figura 21 - Casa-grande do Engenho Monjope, Igarassu, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
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O grupo IV constitui-se exclusivamente de casas construídas a partir da segunda 

metade do século XIX, sendo designados de falsos bangalôs37 que têm como 

características: um só pavimento; cobertura com estrutura de madeira e 

recobrimento de telhas de barro; telhado em quatro águas, mais alto que os telhados 

dos alpendres; plantas retangulares; alpendres em U com cobertura independente 

do corpo central da casa; paredes periféricas geralmente em alvenarias de tijolo; 

paredes internas mais finas que as periféricas que nunca vão até o teto (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Casa-grande do Engenho São Sebastião, Itambé, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

O grupo V, conhecido como bangalô, possui um só pavimento; cobertura com 

estruturas em tesoura de madeiras e recobrimento em telha de barro; telhado em 

quatro águas, contínuo, cobrindo tanto o corpo principal da casa como os alpendres; 

alpendres com planta em U ou em L; plantas retangulares cujos aposentos fechados 

têm no conjunto uma planta em T; paredes periféricas em alvenarias em tijolo, mais 

espessas que as internas, estas mais finas, às vezes em taipa e que nunca vão até 

o teto; escada de acesso ao patamar que suporta a casa em forma de semi-

circunferência concêntricas em alvenaria de tijolos (Figura 23) 38. 

 

                                                 
37 GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006. p. 202. 
38 Ibid.,. p. 206. 
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Figura 23 - Casa-grande do Engenho Santa Helena, Água Preta, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

O Grupo VI é pequeno, porém composto por casas notáveis por suas grandes 

dimensões, construídas na segunda metade do século XIX, tendo como 

características, além das constantes no grupo V: dois pavimentos podendo o térreo 

ser parcial; espaços sob os alpendres eram utilizados ora para porão, que avançava, 

ora por galerias (Figura 24)39. 

 

 
Figura 24 - Casa-grande do Engenho Sapucaji, Água Preta, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 
As casas do grupo VII são denominadas de chalés onde a utilização muito frequente 

de janelas e portas com bandeiras ogivais, característico do ecletismo do fim do séc 

XIX e início do XX, indica a época destas construções. Têm como característica: um 

pavimento e eventualmente um pequeno porão aproveitando o desnível do terreno; 

                                                 
39 GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006. p 207. 
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estrutura em alvenaria de tijolo nas paredes periféricas e nas paredes divisórias 

internas que não vão até o teto, suportam as terças através de pontaletes de 

madeira; estrutura da cobertura em terças, caibros e ripas de madeira e 

recobrimento com telhas de barro tipo canal; cobertura em duas águas, reservando-

se a empena, quase sempre fazendo parte da fachada principal, para a inscrição de 

datas, desenhos e denominações, em baixo relevo nos seus tímpanos; alpendres 

com telhados independentes da cobertura do núcleo das casas, desenvolvendo-se 

paralelamente às duas fachadas opostas ou em forma de U. Estas casas não são 

muito grandes e as plantas de maneira geral são retangulares, podendo ser 

reconhecidos os acréscimos posteriores. Em alguns casos, principalmente nos 

casos de alpendre em U, encontramos plantas em T, com aposentos nas 

extremidades dos alpendres laterais, como nas casas denominadas bangalôs, 

podendo indicar a precedência dessas últimas (Figura 25) 40.  

 
Figura 25 - Casa-grande do Engenho Jundiá, Vicência, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

O grupo VIII, composto por casas tão recentes quanto às do grupo VII, tem como 

sua característica básica a presença de um pátio interno (Figura 26) 41. 

                                                 
40GOMES, G. Engenho e Arquitetura. Recife: Ed. Massangana, 2006.p. 211. 
41 Ibid., p 213. 
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Figura 26 - Casa-grande do Engenho Bastiões, Ribeirão, PE. Fonte: GOMES, G. 2006. 
 

Vladimir Benincasa em sua obra “Velhas fazendas: arquitetura e cotidiano nos 

campos de Araraquara 1830 – 1930” cita a contribuição portuguesa nos séculos XVI 

e XVII em relação às técnicas construtivas e aspectos formais das edificações, 

informando as duas vertentes de influência: a do Norte e a do Sul de Portugal. Ao 

norte, região montanhosa e de clima frio, tem-se uma arquitetura baseada no corte 

da pedra onde a casa é fragmentada composta por várias construções agrupadas 

em torno de um pátio central, chamado de eira. Neste local eram estocados e 

trabalhados os produtos agrícolas, instrumentos, ferramentas e os veículos. Esta 

casa possui geralmente dois pavimentos: um inferior destinado à guarda dos 

animais, currais, pocilgas, adegas entre outros; e a parte superior destinada ao uso 

familiar, contendo dormitórios, salas e a cozinha. Do sul, planície de clima quente, 

veio a arquitetura de terra, do adobe cru seco ao sol, da taipa de pilão, dos tijolos de 

barro cozido. Nesta região, os complexos rurais, chamados montes, congregam 

sobre o mesmo teto várias funções: os cômodos de habitação e os de serviço. Os 

pátios, quando existiam, eram para funções específicas e não para circulação42. 

 

Benincasa cita as influências recebidas pela arquitetura rural mineira. Quase sempre 

a meia encosta muito pouco se utilizou da arquitetura de taipa de pilão, 

provavelmente explicada pela não adaptação desta técnica a terrenos acidentados, 

já que há necessidade prévia de terraplenagem de modo a conter as 

impetuosidades enxurradas no período das chuvas, que poderiam acarretar ação 

                                                 
42 BENINCASA, V. Velhas Fazendas: Arquitetura e cotidiano nos campos de Araraquara 1830-
1930. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2003 p. 85. 



 

 

46 

 

erosiva de suas paredes externas. Devido à abundância de madeira e pedras, a 

casa mineira se desenvolveu sobre as técnicas das gaiolas de madeira herdadas da 

cultura portuguesa, com fechamentos dos vãos em taipa de mão ou adobe43. 

 

Luis Saia, em Morada paulista, se dedica com maior ênfase em descrever a 

arquitetura bandeirista ocorrida na região da cidade de São Paulo e municípios 

circunvizinhos, interessando – se nos estudos sobretudo dos exemplares 

seiscentistas44. Quanto à maneira de se escolher o local da construção e ao modo 

de agenciamento da mesma, Saia coloca em primeiro lugar a preferência por locais 

à meia altura da paisagem, em certos casos recaindo a escolha sobre um local 

situado em pequeno vale. Todos os exemplares se encontram sobre plataformas, 

que se não existissem poderiam ser construídas com bases de pedra45. Sobre esta 

plataforma alicerçada em taipa de pilão com uma profundidade média de 50 cm, 

sobem as paredes também desta técnica com espessura variando entre 40 e 60 

cm46. Citando o esquema da planta bandeirista, Saia descreve que a planta define 

claramente uma faixa fronteira tomada pelo alpendre central tendo de lado a capela 

e do outro o quarto de hóspedes. Atrás desta faixa e conservando de certo modo as 

mesmas divisões da fachada, distribuem-se lateralmente os quartos de dormir, tendo 

ao centro uma sala terminada por alpendre ou por pequenos compartimentos de uso 

secundário, sendo esta planta desenvolvida em um retângulo obedecendo a um 

esquema fechado e rígido47. (Figura 27) 

                                                 
43 BENINCASA, V. Velhas Fazendas: Arquitetura e cotidiano nos campos de Araraquara 1830-
1930. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2003. p. 97. 
44SAIA, L. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 66. 
45Ibid., p.69. 
46Ibid., p. 80. 
47Ibid., p. 70-71. 
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Figura 27 - Sítio do Calu. Embú, SP. Fonte: SAIA, L. 2005. 
 

Saia estabelece um esquema para a residência dos fazendeiros seiscentistas que 

depende da inteira separação da família e do trabalho e se desenvolve com:  1) 

criação de uma faixa de caráter social composta de alpendre-capela-quarto de 

hóspedes e que antecede a área intima; 2) residência familiar surgindo em 

conseqüência e adotando o esquema construtivo da taipa de pilão: a) escolha de 

uma plataforma plana para o embasamento; b) desenvolvimento da planta dentro de 

um retângulo; c) paredes de taipa constituindo ao mesmo tempo estrutura e 

elemento de vedação; d) aproveitamento dos forros dos quartos para 

compartimentos de uso variável; e) telhado de quatro águas com cobertura de telha 

canal (estes, diferentemente dos modelos analisados em Campos dos Goytacazes, 

médio vale do Paraíba e Pernambuco) não contam com estrutura em tesoura em 

sua forma clássica48; f) separação da família dos demais, feita pela faixa onde ficam 

a capela o alpendre e o quarto de hóspedes; g) desenvolvimento da área que cabe à 

família em torno de uma sala ou varanda. Outras peculiaridades são descritas por 

Saia como a ausência de cozinhas na grande maioria destas construções. 

Comparando características do sítio Calu com as demais construções pesquisadas 

descreve o autor: “[...] entre todos este é o único caso onde vemos surgir um 

compartimento que pode ser interpretado como cozinha [...]49”. Outro importante 

                                                 
48 SAIA, L. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 87. 
49 Ibid., p. 77. 
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aspecto pesquisado por Saia, e não pelos demais autores pesquisados, diz respeito 

às pinturas adotadas naquelas construções. Afirma inicialmente serem poucos os 

elementos merecedores de crédito com que se podem contar, tendo em vista o lapso 

de tempo decorrido. Destaca, porém, que quer sejam paredes externas ou internas, 

ambas recebiam sempre uma pintura branca50, de cal ou tabatinga, sendo a pintura 

decorativa restrita às capelas, especialmente em seus forros51. 

 

Dos viajantes europeus que percorreram o Brasil à procura de elementos para suas 

pesquisas sobre botânica e sociologia, são encontrados importantes relatos. Como 

estes viajantes percorreram diversas regiões, souberam identificar em cada lugar 

pelo qual passavam as semelhanças e as diferenças de usos, costumes, práticas 

assim como da arquitetura encontrada. Saint Hilaire, Tschudi, Príncipe de Wied-

Neuwid, Ribeyrolles entre outros, transitaram pela planície goytacá descrevendo 

situações encontradas na época nesta região. Em viagem de 1816, Saint Hilaire 

descreve o engenho Pau grande em Paty do Alferes como sendo o mais importante 

engenho de açúcar do Brasil à semelhança do engenho do Colégio dos Jesuítas 

situado na região de Campos 52. De passagem pela planície, navegando pelo rio 

Paraíba em direção ao rio Muriaé, o Príncipe de Wied-Neuwid cita: “[...] há nas 

margens grandes fazendas em que se produz muito açúcar53”. 

 

A dissertação aqui apresentada tirará partido das diferentes abordagens citadas 

sobre a arquitetura rural brasileira, além de outras que surgiram no desenrolar das 

atividades de pesquisa, ainda que ao final não se esgotem as fontes. Porém, será 

dada maior ênfase a Telles, por entender que em sua obra consta um maior número 

de elementos constituintes da tipologia dos objetos de estudo da região de Campos 

dos Goytacazes, como ficará comprovado ao final. 

                                                 
50 SAIA, L. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 2005., p. 96. 
51 Ibid. , p 97. 
52 SAINT HILAIRE, apud, TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de 
Janeiro: Capivara, 2006. p. 31-32 
53 WIED, M. Viagem ao Brasil/ Maxiniliano, Príncipe de Wied- Neuwied; Tradução de Edgar 
Süsseking de Mendonça e Flávio Poppe de Figueiredo. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1989, p.117. 
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3 A ARQUITETURA RURAL CAMPISTA NO SÉCULO XIX 
 

Nos solares de Campos dos Goytacazes e região, todas as atividades que 

envolviam a vida das famílias dos senhores de engenho aconteciam de forma 

bastante concentrada. À frente e acima havia a residência propriamente dita, com 

um grande número de dormitórios, salas e cozinha. Em sua parte térrea ou de porão, 

geralmente estavam presentes abrigos para visitantes, a criadagem, os serviços 

como estrebarias, oficinas, depósitos e armazéns, como afirma Silva Telles: 

[...] esses sobrados repetiam a estrutura dos demais existentes por quase 
todo o Brasil, nos quais o térreo era utilizado para abrigo de visitantes, dos 
escravos, para depósitos, enquanto a família só dispunha do sobrado54 
 

Mais ao fundo, em geral, tinha-se o engenho de açúcar, que nesta região, como será 

descrito caso a caso, não é possível precisar a localização exata deste. 

 

É notável nestes solares a presença da capela aparecendo incorporada ao corpo 

principal da edificação, demonstrando a fé cristã das famílias que o habitavam, 

assim como servindo de elemento controlador de qualquer rebeldia porventura 

imaginada pelos escravos. Quanto a estas capelas, vale ressaltar que se tratavam 

dos espaços de maior valor artístico, tanto escultórico como pictórico das 

construções, apesar da existência de outros espaços com apurado nível de riqueza 

e suntuosidade. Estavam presentes balaústres trabalhados em madeira ou ferro, 

pinturas murais – às vezes com detalhes em dourado, colunas de alvenaria 

revestidas com motivos diversos55. Aspecto também marcante em relação às 

capelas diz respeito aos balcões, presentes, muitas vezes, a fim de fazer com que 

as filhas destes senhores de engenho pudessem acompanhar as missas sem serem 

notadas ou vistas por aqueles que viessem de fora da casa para o culto de fé cristã. 

Este cenário era típico para quase todas as fazendas de cana-de-açúcar da região. 

 

Analisando os aspectos externos destas construções percebe-se a predominância 

das seguintes características: 

1. Fachadas simétricas caiadas sem nenhuma pigmentação ou eventualmente 

pintadas com pigmentos naturais em tons de ocre; 

                                                 
54 TELLES, A. C. da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro. Capivara. p. 58-
59 
55 LAMEGO, R L. O Homem e o Brejo. Rio de Janeiro: Lidador, 1974. p.167. 
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2. Esquadrias com suas marcações de estruturas (umbrais, peitoris e vergas) ou 

ainda cunhais e lesenas de alvenaria de tijolo maciço; 

3. Poucos detalhes decorativos - cimalhas em argamassa também pouco 

trabalhadas; 

4. Poucos trabalhos em madeira (quase que restrito às esquadrias) em ferro fundido 

(alguns gradis ou peitoris) e ainda em pedras; 

5. Telhados em telha capa e canal com rara utilização de calhas; 

6. Presença de pátios internos, em alguns casos sem o fechamento do quadrilátero 

do pátio. 

 

Ao se tratar do interior destas construções, pode-se perceber a diferença de esmero 

no acabamento empregado nos pavimentos: 

1. Na parte térrea ou de porão, quase não se tem pintura, a não ser a caiação das 

paredes; 

2. Ainda na sua parte térrea ou de porão alto, não se tem forro, e os pisos ou são 

de terra batida, argamassados ou ainda com piso cerâmico tipo tijoleira; 

3. No pavimento superior, tem-se piso em tábua corrida apoiada em barrotes de 

madeira que além de sustentar estes pisos fazem também a sustentação dos 

forros do pavimento térreo e ou porão quando possuem; 

4. Também no pavimento superior, tem-se forro em madeira, às vezes com 

detalhes decorativos, podendo se apresentar do tipo saia e blusa, ou em gamela. 

5. Somente no pavimento superior, tem-se a presença de alguns trechos com 

pintura artística ou decorativa. 

 

A falta de refino encontrada hoje nos pavimentos térreo ou de porão alto destas 

edificações pode ser atribuída à exigência de utilização destes locais como 

ambientes de trabalho, depósito ou abrigo de escravos. Ademais, entende-se ainda 

que para os poucos locais que pudessem receber algum tipo de decoração, espaços 

estes que serviriam de acesso ao pavimento superior ou habitável, estas já tenham 

se perdido com o passar dos anos e da situação de pouco zelo apresentado nos 

casos pesquisados. 

 

O sistema construtivo adotado predominante é composto basicamente de estrutura 

de madeira com enchimentos de alvenaria de adobe ou tijolos maciços. É rara a 
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presença de pau-a-pique, não tendo sido anotada a presença de alvenaria de taipa 

de pilão assim como alvenaria em pedra.  A ausência de alvenarias de pedras, ou 

mesmo o pequeno número de cantarias, é atribuída ao fato de na época destas 

construções haver dificuldade de obtenção do material nesta região, como cita 

Lamego: 

[...] Em toda a planície não há uma pedra e embora a cordilheira e o morro 
do Itaoca tenham bons granitos e gnaisses, a carência de transporte nos 
primeiros séculos tornavam difícil o seu emprego56. 
 

Já o barro era encontrado com facilidade e havia a presença de olarias que faziam 

não só tijolos para as casas e Solares como também para a construção dos 

engenhos57 

 

Os exemplares aqui apresentados são remanescentes de um número bem maior, 

que com o passar dos tempos ficou à mercê de toda sorte, não resistindo às 

intempéries além da própria ação destruidora do homem. Exemplo disto é o caso do 

Solar do Visconde que, apesar de constar na lista de bens tombados pelo IPHAN 58, 

não se tem informação de data de sua demolição, possivelmente logo após o 

processo de tombamento do mesmo que se deu na década de 1940. Tal afirmação é 

corroborada pelo desaparecimento da sede da Fazenda do Limão que também foi 

objeto de destruição humana, provavelmente na virada do século XIX para o século 

XX. 

 

Além dos nossos objetos de estudo, podemos citar outros exemplares tais como as 

fazendas Barra do Sul, Santa Maria, da Pedra e Capivari, também remanescentes 

do século XIX. Desta forma, passamos a apresentar cadastro ou informações 

básicas destas quatro outras sedes de fazendas para que com isso tenhamos mais 

dados com os quais possamos tratar a problemática do caso dos três solares desta 

pesquisa. Vale dizer que buscamos exemplos mais próximos da realidade já 

percebida nos três imóveis objetos de nosso estudo, como a época da construção – 

século XIX, e a tipologia apresentada pelas fachadas, ambas aliadas a um maior 

número de elementos constituintes ditos originais, tais como alvenarias, telhados e 

                                                 
56 LAMEGO, R L. O Homem e o Brejo. Rio de Janeiro: Lidador, 1974. p. 159 
57 Ibid., p.160. 
58Bens Tombados. Arquivo Noronha Santos. Iphan. Disponível em: 
<http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm>. Acesso em 31/08/2010. 
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esquadrias. Para considerar um número mínimo de solares contribuintes destes 

dados pesquisados desconsideramos os limites territoriais do município de Campos 

dos Goytacazes, até mesmo porque com este procedimento estaria a pesquisa 

reduzida a somente uma construção analisada. Assim, a Fazenda da Pedra 

localizada no município de São Fidélis (Figura 43), a Fazenda Capivari no município 

de Quissamã (Figura 51), ambas confrontando com o município de Campos dos 

Goytacazes, e ainda a Fazenda Santa Maria no município de São João da Barra 

(Figura 36), esta mais afastada - distando cerca de 15 km do limite com o município 

de Campos dos Goytacazes, foram inseridas como parte deste estudo, pois 

entendemos que os limites municipais são mais fronteiras administrativas do que 

culturais. As demais, Fazenda Barra do Sul e Fazenda do Limão, localizam-se 

dentro do município de Campos dos Goytacazes, apesar desta última não mais ter 

de pé a construção remanescente do século XIX. 
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3.1 Fazenda Barra do Sul 
 

A sede da fazenda Barra do Sul, de propriedade do Sr. José Carlos Menezes, 

advogado e produtor rural, fica localizada há aproximadamente 15 km do centro 

urbano da cidade de Campos dos Goytacazes, nas proximidades da Lagoa Feia 

(Figura 28). 

 

 
Figura 28 - Mapa de localização da Fazenda Barra do Sul, Campos dos Goytacazes, RJ - 
Adaptado. Disponível em:< http://www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm>. Acesso em 15 jul. 
2010. 
 

Adquirida em 1939 pelo Sr. Renato Nunes Machado, sogro do atual proprietário, a 

fazenda tem como principais atividades a criação de gado para produção leiteira 

bem como cultivo da cana-de-açúcar, sendo desenvolvidas mais recentemente em 

menor escala atividades de piscicultura. Em sua fachada principal é notável a 

inscrição - 1847 - como data da construção deste solar. Porém, ainda com os 

recursos atuais de informática disponíveis para aproximação e uma melhor 

visualização do trecho através da fotografia de época encontrada datada de 1939 

(Figura 29), esta inscrição não pode ser vista, o que nos leva a crer que tenha sido 

inserida por ocasião das obras realizadas neste ano de 1939, quando da compra 

desta fazenda pelo Sr. Renato, conforme nos relata o Sr. José Carlos.  

 

 



 

 

54 

 

 
Figura 29 – Reforma de 1939, Fazenda Barra do Sul. Campos dos Goytacazes, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do Sr. José Carlos Menezes. Reprodução do autor. 
 

Quanto à propriedade anterior da fazenda, o Sr. José Carlos nos informa a 

existência de dois marcos de pedra característicos das posses jesuíticas, 

encontrados ao lado da sede (figura 30), o que sinaliza para a possível propriedade 

destes religiosos, até mesmo porque esta sede dista aproximadamente 10 Km do 

colégio que estes religiosos mantiveram nesta região nos séculos XVII e XVIII. 

 

 
Figura 30 - Marco Jesuítico, Fazenda Barra do Sul. Campos dos Goytacazes, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do autor. 
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O Sr. José Carlos Menezes, natural de Niterói – RJ, descreve-nos a trajetória da 

sede da fazenda desde o ano de 1965, ocasião que, por matrimônio com a Sra. 

René, herdeira destas terras, toma para si a administração desta propriedade. 

 

Entre os anos de 1965 e 1967, quando de mudança de Niterói para Campos dos 

Goytacazes, o Sr. José Carlos realizou reformas no solar para que este comportasse 

o bem viver do mesmo juntamente com sua família para os padrões de conforto da 

época (construção de banheiros, instalação de aparelhos de ar condicionado, etc.) já 

que nesta ocasião este era o seu local de moradia, o que já não acontece nos dias 

atuais. 

 

Questionado sobre as características físicas e sistema construtivo deste solar, o Sr. 

José Carlos nos responde ser toda esta erigida em tijolos cerâmicos, sem ter sido 

notada qualquer presença de alvenaria de pedra ou adobes, sendo somente por 

este percebida a existência de uma parede de taipa de mão que ficava no pavimento 

habitável onde hoje existe o banheiro da suíte do casal, que foi retirada pelo mesmo 

por ocasião das obras deste banheiro. Os tijolos maciços encontrados neste solar 

têm dimensões aproximadas de 10x19x29cm. Tal verificação pode ser feita, pois o 

Sr. José Carlos deixou à mostra um testemunho da construção existente. Quanto à 

construção, é importante notar que somente as escadas de acesso ao pavimento 

habitável são construídas em gnaiss bruto de aspecto condizente com o que se 

poderia chamar de original da obra. 

 

Apesar de obras realizadas em diversas épocas, das quais se podem destacar a 

realizada em 1939 e a de 1967, além de outras pequenas intervenções com o 

passar dos tempos, muitos dos elementos originais continuam preservados. Estes 

elementos, de maneira geral, não se opõem aos anotados nesta pesquisa. O 

aspecto geral de construção rural nesta região durante o século XIX está mantido. 

Sua alvenaria de tijolos maciços; seus pisos, barrotes e forros de madeira – sendo 

alguns em gamela; a marcação simétrica da fachada; janelas de linhas simples; 

escadas da fachada lateral e principal permaneceram volumetricamente 

semelhantes; cobertura em estrutura de madeira com telhas cerâmicas tipo capa e 

canal de aspecto original. 
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Apesar da manutenção do aspecto geral da construção, deve-se dizer que sua parte 

interna sofreu maiores modificações, onde, por adequações necessárias a uma 

melhor utilização, foram inseridos acabamentos e equipamentos contemporâneos, 

alterados vãos e até mesmo paredes, como é o caso de banheiros que foram 

inseridos na construção, bem como a inserção de janelas no pavimento de porão 

(Figura 31). Esta última afirmação pode ser confirmada comparando-se a figura 31 

com a figura 29 – esta em 1939, não conta com as janelas vistas na figura 31. 

 

 
Figura 31 – Janelas inseridas no porão na fachada principal, Fazenda Barra do Sul. Campos dos 
Goytacazes, RJ. 2010. Fonte: Acervo do autor. 
 

Neste espaço do porão, onde no passado recente se localizava a garagem de 

automóveis, hoje se encontra uma grande área de convívio com diversas atividades 

como salão de jogos, tv, música, dança etc. Para o aumento do pé direito neste 

local, conta-nos o Sr. José Carlos, foi retirada uma camada de terra de 

aproximadamente 30 cm.  

 

Desde setembro de 2008, o Sr. José Carlos tem recebido por iniciativa própria 

escolas de ensino básico da região com alunos em excursões a fim de conhecerem 

o ambiente rural não só atual como do passado e suas peculiaridades. Para isto, faz 
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uso de algumas engenhocas típicas do século XIX, para a moagem da cana-de-

açúcar (Figura 32). 

 

 
Figura 32 - Engenhoca para moer cana de açúcar. Campos dos Goytacazes, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do autor. 
 

Fazendo uma análise tipológica da construção, segundo as propostas de Silva 

Telles na obra ‘O vale do Paraíba e a arquitetura do café’, conforme apresentadas 

nesta pesquisa nas figuras 02 a 14, podemos observar: 

 

Quanto à forma de sua planta baixa, este solar pode ser inserido no segundo 

padrão, isto é, um retângulo frontal acrescido de apenas um corpo 

perpendicularmente acoplado aos fundos, tendo esta construção uma área 

construída total de 850,00 m² (Figuras 34 e 35).  

 

Quanto à sua fachada, ainda segundo Silva Telles, este solar pode ser inserido 

também no segundo padrão, que é o que possui pisos acima de porão alto, com 

sequências de vãos em cada piso, com escada à frente, fazendo parte neste caso 

do segundo subtipo, isto é, com escada única perpendicular à fachada da casa 

(Figura 33). 
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Figura 33 – Fachada Principal, Fazenda Barra do Sul. 2010. Levantamento do autor. 

Figura 34 – Planta Baixa Porão alto, Fazenda Barra do Sul. 2010. Levantamento do autor. 
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Área Total Construída = 849,66 m² 
 
 
Legenda: 
1. Salão/Sala                                                            7. Pátio 
2. Quarto/ Alcova                                                     8. Função desconhecida 
3. Depósito/ Serviço                                                 9. Copa 
4. Circulação                                                           10. Hall 
5. Cozinha                                                               11. Closet 
6. Banheiro                                                              12. Lavanderia 
 

Figura 35 – Planta Baixa Pavimento habitável, Fazenda Barra do Sul. 2010. Levantamento do autor. 
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3.2 Fazenda Santa Maria 
 

A sede da fazenda Santa Maria, de propriedade do Sr. Ari Pessanha Monteiro, 

empresário do ramo da construção civil e produtor rural, fica localizada há 

aproximadamente 20 km do centro urbano da cidade de Campos dos Goytacazes, à 

margem da rodovia BR 356 no município de São João da Barra, distando desta 

última cidade aproximadamente 15 Km. (Figura 36). 

 

 
Figura 36 - Mapa de localização da Fazenda Santa Maria, São João da Barra, RJ - Adaptado. 
Disponível em:< http://www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm>. Acesso em 15 jul. 2010. 
 

Hoje, a fazenda tem como principais atividades a criação de gado, bem como cultivo 

da cana-de-açúcar, servindo ainda em pequena parte como local para 

armazenamento de máquinas e materiais de construção utilizados na execução de 

serviços de terraplanagem e pavimentação de ruas. 

 

A casa, vista a partir da BR 356, apresenta elementos típicos encontrados em 

grande parte das construções rurais no século XIX na região de Campos dos 

Goytacazes. O telhado, com telhas capa e canal, e as esquadrias do tipo guilhotina, 

se não originais, ao menos têm este aspecto, além de sua fachada “caiada” de 

branco. Além destas, somente a cimalha sob o telhado pode ser entendida como 

elemento decorativo da edificação (Figura 37). 
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Figura 37 - Fachada lateral direita, Fazenda Santa Maria. São João da Barra, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do autor 
 

A varanda, que na fachada lateral direita é pouco notada, quando observada de 

frente ou pela fachada lateral esquerda, causa um grande desconforto devido a 

incompatibilidade do seu aspecto com o estilo oitocentista original. Esta varanda, 

construção característica dos anos 1930 a 1950, em concreto armado, com 

vigamento reto simulando um abatimento de arco nos encontros com os pilares, 

priva o observador das fachadas frontal e lateral esquerda de toda possibilidade de 

uma visão histórica que é ainda possível de se vislumbrar na fachada lateral direita, 

adulterando significativamente o aspecto final da construção (Figura 38). 

 

 
Figura 38 - Fachadas lateral esquerda e frontal, Fazenda Santa Maria. São João da Barra, RJ. 
2010. Fonte: Acervo do autor 
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Apesar de esta varanda ser o acréscimo à construção remanescente do século XIX 

que mais a descaracteriza, é também notável uma série de outras intervenções, 

entre elas instalações ao redor da casa principal tais como garagem de automóveis, 

área de lazer, torre com caixa d’água, capela, varanda à saída da cozinha, etc, todas 

intervenções com idades inferiores a vinte anos. Entendemos também que a parte 

posterior (marcada em planta nas figuras 41 e 42) não se trata de remanescente da 

construção original visto que neste trecho as espessuras de paredes encontradas 

diferem das demais encontradas em cada pavimento da construção original. Esta 

presunção poderia ser melhor corroborada por prospecções estratigráficas que, 

infelizmente, não puderam ser feitas. 

 

Portanto, entendemos ter sido a tipologia da planta inicial a que se apresenta em 

forma de retângulo único, sendo este, segundo o que preconiza Silva Telles, o tipo 

IV. 

 

 
Figura 39 - Fachadas lateral direita e de fundos, Fazenda Santa Maria. São João da Barra, RJ. 
2010. Fonte: Acervo do autor 
 

Quanto à analise das fachadas, apesar da inserção da varanda circundante ter 

alterado o estado original da construção, acreditamos ter sido este o caso descrito 

por Silva Telles como tipo II, em seu subtipo II, isto é, piso acima de porão alto com 

sequência de vãos em cada piso, com escada única perpendicular à fachada. Dentro 

do âmbito desta hipótese, presumimos a possibilidade que tenha havido uma 

varanda ou alpendre em estrutura de madeira, onde hoje existe a varanda frontal 
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(Figura 40). Porém, não se pode dizer que este tenha sido durante toda a existência 

desta casa o acesso ao pavimento habitável. Poucos exemplos ocorreram no século 

XIX, onde a construção tinha seu acesso feito pela fachada de menores dimensões. 

O que predominava era a fachada maior ficando voltada para o acesso principal, 

onde a marcação do conjunto de esquadrias e a extensão da fachada expressavam 

maior grandeza e ostentação à construção. Provavelmente sua forma original 

pudesse ter o acesso feito pelo que é hoje considerada a fachada lateral direita. Vale 

dizer que estas afirmações são feitas considerando tão somente as tipologias 

estruturadas pelos teóricos citados nesta pesquisa, já que não vieram à tona 

iconografias e documentos reveladores, ou mesmo anotação de informações por 

ocasião dos levantamentos cadastrais da construção. Ainda nesta última hipótese, 

poderia ser inserida a análise da fachada segundo a descrição de Silva Telles como 

o mesmo tipo citado, isto é tipo II, em seu subtipo II. 

 

No que diz respeito às características internas, podemos dizer que esta construção 

se mostra bastante alterada. Apesar de alguns elementos originais preservados, tais 

como piso em assoalho de madeira e forro também em madeira tipo saia e blusa em 

grande parte da construção, outros tantos foram inseridos para o “bem viver” de 

seus proprietários. Dentre estes podemos destacar o grande número de banheiros 

(oito) sendo seis anexados às suítes, além dos banheiros que se encontram na 

sauna. Estes banheiros são dotados dos confortos contemporâneos como 

aquecimento, vidros temperados, revestimentos cerâmicos, etc., sendo notados em 

todos os quartos a presença de aparelhos de ar condicionado tipo split. Os quartos e 

salas no pavimento habitável encontram-se pintados com tinta à base acrílica em 

cores diversas com arremates de roda-teto em papel de parede com motivos 

decorativos. Tal situação difere do pavimento de porão alto, que possivelmente pelo 

baixo pé direito, não conta com o acabamento de roda-teto. Apesar da escada 

existente na parte interna não ser original da época em que esta casa foi construída, 

acreditamos que este possa ter sido o local onde sempre existiu um acesso vertical 

interior. 

Devido ao requinte que se pretende mostrar, com a colocação de forro até mesmo 

nos locais onde se utilizam como depósitos ou serviços, não foi possível perceber 

estruturas de barroteamento de forro ou piso, assim como o sistema construtivo que, 

pela observância da ampla maioria das construções regionais no século XIX terem 
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sido erigidas em tijolo maciço, podemos arriscar ter sido esta tecnologia observada 

também nesta construção.  
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Legenda: 
1. Salão/ Sala                                            6. Banheiro 
2. Quarto/ Alcova                                       7. Pátio 
3. Depósito/ Serviços                                 8. Função Desconhecida 
4. Circulação                                              9.Copa 
5. Cozinha                                                 10. Sauna 

 

Figura 40 – Fachada Principal, Fazenda Santa Maria. 2010. Levantamento do autor. 

Figura 41 – Planta Baixa Porão alto, Fazenda Santa Maria. 2010. Levantamento do autor. 
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Figura 42 – Planta Baixa Pavimento habitável, Fazenda Santa Maria. 2010. Levantamento do autor. 

Área construída atual = 779,02m² 
Área acrescida = 320,05m² 
Área “original” = 458,97m² 
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3.3 Fazenda da Pedra 
 
A Fazenda da Pedra, de propriedade do empresário Renato Abreu, fica localizada 

no município de São Fidélis confrontando-se com o município de Campos dos 

Goytacazes (Figura 43). Nos dias de hoje, seu acesso se dá pela rodovia RJ 158, 

trecho Campos - São Fidélis sendo o solar de nosso estudo localizado à margem 

direita do Rio Paraíba do Sul sobre um platô natural de pedra - quase que 

perfeitamente nivelado, distando aproximadamente 200 metros da margem deste rio. 

 

 
Figura 43 - Mapa de localização da Fazenda da Pedra, São Fidélis, RJ - Adaptado. 
Disponível em:< http://www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm>. Acesso em 15 jul. 2010. 
 

Considerada a situação geográfica da fazenda assim como as vocações agrícolas 

(cana-de-açúcar/café) existentes nesta região no século XIX, pode-se dizer que esta 

fazenda não só se encontra no limite geográfico dos municípios como também no 

limite destas vocações agrícolas. A jusante tem-se uma planície com predominância 

do cultivo de cana-de-açúcar e a montante, um início de região montanhosa com 

cultivo de café. Pode-se dizer também que, como afirma Silva Teles, esta fazenda se 

encontra no limite entre o 2º e o 3 º trechos do Vale do Paraíba59. Vale lembrar que 

Silva Teles nomeia o primeiro trecho como Alto Paraíba que vai das nascentes até a 

região de Queluz e Resende, o segundo trecho – Médio Paraíba entre Resende e 

São Fidélis e o terceiro trecho – Baixo Paraíba deste ponto até a foz. 

 

                                                 
59
 TELLES, A. C. da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro: Capivara, 2006, 

p. 11-12 
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Esta fazenda tem hoje como principais atividades agrícolas o plantio de cana-de-

açúcar, a criação de gado e ,ainda, o plantio de frutas para a fabricação de sucos 

em fábrica própria do Sr. Renato Abreu. 

 

Em encontro com o Sr. Renato Abreu60, este nos afirmou que adquiriu esta 

propriedade no ano de 2000, tendo em seguida realizado obras de reforma. O Sr. 

Renato nos informou ainda que comprou a fazenda ao Embaixador Edmundo Penna 

Barbosa da Silva, que herdara do senhor Rafael Crisóstomo de Oliveira por casar-se 

com uma de suas filhas, a Sra. Ligia. Informa ainda que o Sr. Rafael teria comprado 

esta fazenda no ano de 1900 através de leilão público. Antes do Sr. Rafael esta 

fazenda pertenceu, em 1883, ao Barão de Azeredo Coutinho – Sebastião da Cunha 

de Azeredo Coutinho já que em 24 de junho daquele ano nos relata Thalita 

Casadei61, esta fazenda recebeu D. Pedro II para almoço em viagem que o 

Imperador fazia de São Fidélis para Campos, onde neste mesmo dia, à noite, viria a 

inaugurar a luz elétrica da cidade. 

 

Entretanto, mesmo após algumas obras de reforma, diversos elementos 

constituintes da arquitetura rural do século XIX nesta região ainda se apresentam 

neste solar. O telhado se mantém com aspecto original com sua estrutura de 

madeira e telhas tipo capa e canal, sendo em nove águas; os pisos internos são de 

assoalho de madeira apoiados sobre barroteamento – grande parte ainda original; 

forros também em madeira; esquadrias e fachadas não apresentam modificações 

significativas. No caso do telhado, se observado mais atentamente, podemos 

verificar que passou por reparos que fizeram com que a varanda frontal se 

apresentasse com telhas visivelmente mais “limpas” que as existentes no corpo 

principal da casa. 

 

Observada a planta baixa deste solar (Figura 44), devemos atentar para a existência 

da ala posterior direita onde se encontra a cozinha e demais dependências de 

serviço, que contam com características que se diferenciam das existentes no 

restante da construção - ala frontal e ala esquerda. Enquanto nestas últimas 

                                                 
60 Encontro casual através de terceiros para outras tratativas, em 29 de Julho de 2010. 
61 CASADEI, T. de O. D. Pedro II na Planície Goytacá. As viagens do Imperador ao Norte da 
Província do Rio de Janeiro. 1985. p.76. 
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encontramos piso com barroteamento de madeira e assoalho, a ala direita é 

construída sobre laje de concreto. Como forro, tem-se na ala direita também laje de 

concreto armado ao invés de barroteamento com forro de madeira presente na ala 

frontal e esquerda da construção. Portanto, seguindo o que preconiza Silva Telles 

para o que se apresenta como construção original este solar pode ser inserido no 

segundo padrão, isto é, um retângulo frontal acrescido de apenas um corpo 

perpendicularmente acoplado aos fundos. Se considerado o acréscimo da ala direita 

teremos um corpo frontal com dois superpostos ao fundo, neste caso se 

enquadrando no padrão I.  
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Figura 44 – Planta Baixa Pavimento habitável, Fazenda da Pedra. 2010. Levantamento do autor. 
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Outra observação da planta baixa desta sede de fazenda diz respeito às espessuras 

das paredes. Enquanto a ala posterior esquerda tem as paredes mestras com 

espessura aproximada de 0,50 m, o corpo frontal da construção apresenta 

espessuras de 0,20 m para estas mesmas paredes mestras. Poderia ser o caso de 

construção inicial em retângulo único, neste caso a ala esquerda. Porém não se 

justificaria a parede frontal com espessura em 0,20 m assim como não haveria 

justificativa para a retirada de uma parede de 0,50 m e construção de uma nova com 

0,20 m neste mesmo local (Figura 44). Para esta hipótese ser verdadeira também 

parte da parede “de fundos ou frontal” deste corpo principal primitivo (a que hoje se 

confronta com o corpo principal atual) deveria ter sido retirada. Porém após análise 

mais cuidadosa observamos a possibilidade da construção inicial ter sido realmente 

como citado acima, isto é, corpo frontal (conforme se encontra hoje), com a ala 

esquerda acoplada ao fundo. Explica-se. Como a ala esquerda já se encontra em 

terreno onde o platô natural de pedra começa a sua declividade, justificam-se as 

diferentes espessuras pelo fato desta ala esquerda necessitar de maior resistência 

que as paredes localizadas no corpo frontal que se situam exatamente sobre este 

platô natural de pedra. Ademais vale dizer que a fachada frontal dos dias de hoje é 

voltada de frente para o Rio Paraíba do Sul. Analisadas as tipologias encontradas no 

século XIX, onde notadamente havia uma predominância dos transportes 

Figura 45 – Planta Baixa Porão, Fazenda da Pedra. 2010. Levantamento do autor. 

Área construída atual =771,93 m² 
Área acrescida =  153,61 m² 
Área “original” =  618,32 m² 

Legenda: 
1 Salão/Sala 
2 Quarto/Alcova 
3 Depósito/Serviços 
4 Circulação 
5 Espaço Religioso 
6 Cozinha 

 
7 Banheiro 
8 Pátio Interno 
9 Varanda  
10 Copa 
11 Adega 
12 Lavanderia 
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aquaviários, entendemos ser pouco provável a existência de uma construção onde a 

sua fachada frontal não estivesse voltada para este rio. Portanto, no nosso 

entendimento, a hipótese mais plausível de ter ocorrido é mesmo a de corpo frontal 

com ala esquerda acoplada ao fundo. 

 

Quanto à sua fachada (Figuras 46 e 50), ainda segundo Silva Telles este solar pode 

ser inserido no terceiro padrão, que é o que possui edificação térrea com seqüência 

de vãos na fachada. No caso aqui tratado, a edificação apresenta alpendre com 

escada de acesso única perpendicular à fachada da casa, sendo notável ainda a 

assimetria das janelas em relação ao conjunto da edificação. 

 

 
Figura 46 - Fachada Principal, Fazenda da Pedra. São Fidélis, RJ. 2010. Fonte: Acervo do autor. 
 

Poucos são os vestígios do sistema construtivo adotado nesta construção, 

resumindo-se a um testemunho deixado no muro que passa em torno desta (Figura 

47) onde se pode verificar a medida aproximada de 0,10 x 0,135 x 0,325 m para os 

tijolos maciços, que são assentados acima de muro de pedra argamassado e 

trechos no porão e pavimento térreo onde se podem ver parte desta alvenaria de 

tijolos, por lacunas nos emboços. Este porão se resume a dois cômodos ao fundo da 

ala esquerda, ligados através de vão sem existência de porta, onde o antigo 
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proprietário mantinha uma adega, que ainda hoje guarda uma pequena mostra da 

função que estes cômodos tinham (Figura 45). 

 

 
Figura 47 - Fachada Principal com muro de pedra e tijolo maciço, Fazenda da Pedra. São Fidélis, 
RJ. 2010. Fonte: Acervo do autor. 
 

A construção é dotada de requintes bastante significativos para os costumes do 

século XIX, bem como para os meados do século XX, tendo destaque o sistema de 

comunicação dos cômodos internos à cozinha através de campainha, sistema de 

aquecimento de água à lenha também na cozinha ligada aos banheiros, além de 

caixa d’água em ferro que, segundo o Sr. Renato, há a inscrição - Glasgow 1865, 

indicando a origem escocesa da peça. 

 

Na ala direita, nos banheiros e na calçada circundante da área interna, é marcante a 

presença de pisos de ladrilhos hidráulicos de padrões diversos, evidenciando serem 

peças acrescidas em obras do início do século XX. Estes devem ser separados de 

outros, objeto muito provavelmente da reforma da década de 2000 que são vistos na 

varanda frontal. 

 

Os assoalhos (seção média aproximada de 32 cm) de toda a casa apresentam um 

bom estado de conservação, porém, sob um olhar mais cuidadoso, pode-se 

perceber que parte deste já não mais é remanescente da construção original, apesar 

de perfeitamente integrados entre si. Caso típico pode ser verificado na sala de 
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jantar, que, pelo nosso entendimento, trata-se de trecho todo executado com peças 

novas, podendo ser o caso de remanejamento de peças, isto é, retirada de peças 

isoladas em ambientes distintos, sendo estas trocadas por peças também originais 

para a execução de um só ambiente com peças novas (Figura 48). Estes assoalhos 

são fixados em barrotes de madeira de lei lavrados a machado com seção média de 

0,20X0,23m mantendo um afastamento médio de 0,50m entre eles. Ainda na sala de 

jantar nota - se um barrado de azulejos portugueses com altura aproximada de 

0,75m. 

 

 
Figura 48 - Sala de jantar, Fazenda da Pedra. São Fidélis, RJ. 2010. Fonte: Acervo do autor. 
 

O forro existente no trecho remanescente da construção inicial, é do tipo saia e 

blusa, sendo pintado em branco com detalhes em azul (Figuras 48 e 49). Há que se 

destacar a existência de dois locais onde há vãos fechados com vidros para 

iluminação zenital, um na circulação da ala esquerda e outro em sala sem contato 

direto com a área externa da construção (Figuras 44 e 49). 

 

Parte do mobiliário existente é remanescente do antigo proprietário, sendo algumas 

peças em jacarandá como é o caso do jogo de sala composto por mesa e 22 

cadeiras, mais cristaleira, buffet, diversos objetos em prata (Figura 48), além de uma 

pianola com suas partituras ambas em bom estado de conservação. 
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Figura 49 - Sala com iluminação zenital, Fazenda da Pedra. São Fidélis, RJ. 2010. Fonte: Acervo 
do autor. 
 
No passado, onde hoje se encontra uma cisterna sobre a qual existe um pergulado 

(Figura 44), havia uma piscina que se fazia acompanhar de banheiro onde hoje se 

localiza a capela em devoção a Nª. Sª de Santana. Esta última ficava em construção 

afastada e em nível abaixo da sede da fazenda.  
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Figura 50 – Fachada Principal, Fazenda da Pedra. 2010. Levantamento do autor. 
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3.4 Fazenda Capivari 
 
A sede da Fazenda Capivari, de propriedade do empresário Ari Pessanha Monteiro, 

fica localizada à margem da Lagoa Feia no município de Quissamã distando do 

limite com o município de Campos dos Goytacazes aproximadamente 3,5 km (Figura 

51). Seu acesso se dá pela rodovia RJ 196 sendo na área interna da fazenda, feito 

através de uma aléia de palmeiras (Figura 52). 

 

 
Figura 51 - Mapa de localização da Fazenda Capivari, Quissamã, RJ - Adaptado. 
Disponível em:< http://www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm>. Acesso em 15 jul. 2010. 
 

 
Figura 52 - Acesso interno da Fazenda Capivari. Quissamã, RJ. 2010. Fonte: Acervo do autor. 
 

A fazenda tem hoje como principais atividades agrícolas o plantio de cana-de-açúcar 

assim como a criação de gado bovino. Porém historicamente tem a fazenda Capivari 

como atividade principal a criação de gado, não sendo possível afirmar se ali existiu 

engenho de açúcar no século XIX, ou em qualquer tempo. 
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Os dados históricos informados no Inventário de Bens Culturais Imóveis – Caminhos 

do Açúcar do INEPAC62 dão conta de que a primeira sede da fazenda teria sido ali 

construída a partir do ano de 1749, tendo sido demolida para a construção de uma 

outra datada de 1817. Tal afirmação é evidenciada pela tipologia apresentada pela 

planta baixa da residência. Sua forma inicial, retirado o acréscimo feito pelo atual 

proprietário assim como a varanda de início do século XX, é de um retângulo, com 

características marcantes do estilo construtivo utilizado pelos bandeiristas no século 

XVIII: à frente e ao centro a sala (neste caso, sem varanda entalada), de um lado a 

capela e de outro o quarto de hóspedes ou viajantes, como já explicitado por Luis 

Saia nesta pesquisa às páginas 47 e 48. Em Capivari, a capela e o quarto de 

hóspedes apresentam portas para o exterior e interior da casa, e a capela 

apresenta, além desta porta interna, também uma janela para que, principalmente 

“as de dentro” da casa pudessem acompanhar a missa sem serem notadas. 

 

Analisando os dados cadastrais obtidos e confrontando os mesmos com as 

afirmações feitas no inventário INEPAC, presumimos que a construção de 1749, 

provavelmente não foi totalmente destruída. Possivelmente a construção erigida em 

1817, na realidade manteve as duas alas, capela e quarto de viajantes, em 

pavimento único, talvez tomando parte de uma sala anterior para acréscimo nestes 

ambientes laterais, sendo acrescido nesta ocasião o pavimento superior no corpo 

central da casa, fazendo com que a área construída no pavimento térreo fosse maior 

do que a área construída do pavimento superior. Nesta hipótese a varanda entalada 

na construção, típica da tipologia bandeirista, passa a funcionar como sala a partir 

de 1817. 

 

O atual proprietário executou obras de acréscimos significativas na casa por volta do 

ano de 2005, já que em 2004, por ocasião da edição do inventário do INEPAC, esta 

fazenda pertencia à senhora Maria da Glória Ribeiro de Castro, e hoje, observado o 

estado de conservação da mesma pode-se perceber não se tratar de obra com 

idade inferior a cinco anos. Esta obra retirou o que aparentemente se tratava de 

acréscimo anterior construído na parte de fundos da casa também observado no 

                                                 
62
 Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC. Projeto Inventário de Bens Culturais 

Imóveis: desenvolvimento territorial dos caminhos singulares do estado do Rio de Janeiro. 
Fichas de Inventário. Vol II.Rio de Janeiro: 2004. p. 86 a 89. 
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inventário de 2004 e inseriu novas suítes com todos os requintes dos dias atuais 

(vidros temperados, ar condicionado tipo split, etc.), além de copa e cozinha 

modernas. Acrescida de outras obras ao redor, como garagem de automóveis, salão 

de jogos, área de lazer e uma espécie de “urbanização” com calçamento em 

paralelepípedo, gradis etc., fez com que parte da conservação do ambiente de 

Casa-grande citado no referido inventário, se perdesse, tendo hoje a fazenda uma 

ambiência um pouco mais urbana, ao menos se comparada com as demais 

fazendas desta região. 

 

Outra obra significativa pela qual passou esta casa foi a inserção da varanda frontal 

com terraço superior (Figuras 53 e 54). Com linhas inspiradas no estilo missões 

espanholas, como arco pleno, argamassa de revestimento em estilo rusticado, 

provavelmente seja esta a mesma ocasião em que foram inseridos os pisos em 

ladrilho hidráulico, que se encontram na casa com diversos padrões decorativos. 

Possivelmente estas sejam obras da década de 1940, sendo esta a década em que, 

na cidade de Campos dos Goytacazes, foi erigida a maior parte dos exemplares 

existentes neste estilo construtivo. 

 

 
Figura 53 - Fachada principal e lateral direita da Fazenda Capivari. Quissamã, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do autor. 
 
Entretanto, mesmo após ter passado por diversas obras de grande envergadura 

podemos afirmar que alguns elementos constituintes da arquitetura rural do século 

XIX nesta região ainda se apresentam nesta casa. O telhado se mantém com 

aspecto original com sua estrutura de madeira e telhas tipo capa e canal; os pisos 
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internos do pavimento superior são de assoalho de madeira apoiados sobre 

barroteamento; os forros tanto no térreo como no pavimento superior também são 

em madeira, deixando à mostra o barroteamento existente; esquadrias não 

apresentam modificações significativas, permanecendo do tipo guilhotina. A exceção 

fica por conta da fachada principal com a inserção da varanda já citada. 

 

 
Figura 54 - Fachada lateral esquerda e principal da Fazenda Capivari. Quissamã, RJ. 2010. Fonte: 
Acervo do autor. 
 

Em análise da planta baixa, seguindo o que preconiza Silva Telles para o que se 

apresenta como construção original, esta casa pode ser inserida no padrão IV, isto 

é, retângulo único (Figura 56). Quanto à fachada, insere-se no padrão I, que é 

composto por frontarias de sobrados ou de pisos acima de porão alto, com 

seqüências de vãos em cada piso, sem escada saliente da fachada, porém neste 

caso, sofrendo o acréscimo dos dois volumes laterais – capela e quarto de hóspedes 

(Figura 55).  
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Ainda que o partido adotado na construção inicial tenha sido aquele praticado pelos 

bandeirantes, no qual predominantemente se utilizavam da técnica construtiva da 

taipa de pilão, não podemos afirmar que nesta construção existam paredes 

construídas com esta técnica, apesar da constatação de espessuras de paredes em 

torno de 0,55 m para as paredes mestras. Como somente no pavimento de 

cobertura foi possível verificar a existência de tijolos maciços, deduzimos que esta 

seja a técnica utilizada nesta construção, que mesmo que no passado contasse em 

sua parte interna com alguma parede em taipa de mão, muito provavelmente esta já 

não mais exista tendo em vista o grande número de intervenções já sofridas por esta 

construção, dentre estas podendo ser citados os acréscimos de diversos banheiros, 

bem como instalações elétricas embutidas nas paredes. 

Figura 55 – Fachada Principal, Fazenda Capivari. 2010. Levantamento do autor. 
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Legenda:  
1. Salão/ Sala                                                              7. Banheiro 
2. Quarto/ Alcova                                                        8. Varanda 
3. Depósito/ Serviços                                                  9. Copa 
4. Circulação                                                             10. Hall 
5. Espaço Religioso                                                   11. Pátio 
6. Cozinha                                                                 12. Anexo 
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Figura 56 – Planta Baixa do Pavimento térreo, Fazenda Capivari. 2010. Levantamento do Autor. 

Figura 57 –- Planta Baixa do Pavimento superior, Fazenda Capivari. 2010. Levantamento do autor. 

Área construída atual = 715,54 m² 
Área acrescida =  198,47 m² 
Área “original” =  517,07 m² 
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4 SOLAR DOS AYRIZES 

 

4.1 – Histórico da edificação  

 

O Solar dos Ayrizes fica localizado no município de Campos dos Goytacazes a 

aproximadamente 7 km do centro desta cidade. Para se chegar até o Solar, segue-

se o rumo leste, descendo à margem direita do rio Paraíba do Sul pela rodovia BR 

356, que liga Campos dos Goytacazes ao vizinho município de São João da Barra 

(Figura 58 – letra A).  

 

 
Figura 58 – Vista aérea da cidade de Campos dos Goytacazes com a localização dos três 
Solares. A) Solar dos Ayrizes; B) Solar da Baronesa do Muriaé; C) Solar de Santo Antonio. 
2009. Disponível em: <http:\\earth.google.com>. Acesso em: 15 de jan. 2009. 
 

Saindo da área urbana, percorre-se nesta rodovia uma distância aproximada de 2,0 

Km de onde pode-se ver a construção à direita desta (Figuras 58 e 59). O solar nos 

dias atuais é de propriedade do senhor Nelson Luis Lamego, Químico Industrial e 

proprietário rural, herdeiro após várias gerações, do Comendador Claudio do Couto 

e Souza que foi quem construiu esta edificação no início do século XIX. 
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Figura 59 – Vista aérea Solar dos Ayrizes. Disponível em: <http:\\earth.google.com>. Acesso em: 15 
de jan. 2009.  
 

Trata-se de área rural, toda plana, que nos dias atuais tem como principais 

atividades a criação de gado, e em menor escala, o plantio de cana-de-açúcar. A 

casa fica localizada em área de pasto afastada aproximadamente 40m da rodovia, 

tendo mais ao fundo, a aproximadamente 150m, os canaviais. Existem nas 

proximidades quatro pequenas casas, que fazem parte da fazenda e servem de 

moradia para funcionários desta, além de ruínas de galpões, que serviram de 

garagem de máquinas e implementos agrícolas. Estas construções, mediante 

observação cuidadosa, podem ser excluídas dos nossos estudos, visto que se 

tratam de obras contemporâneas, com esquadrias, telhas e alvenarias próprias do 

século XX. Além da vegetação rasteira, o entorno imediato da construção não conta 

com muitas árvores, somente algumas palmeiras imperiais e à leste, eucaliptos; 

estando mais ao fundo o grande número de espécies arbustivas, sendo algumas 

frutíferas e outras não (Figuras 58 e 59). Saindo do solar, caminhando algo em torno 

de 1.0 km na direção sudoeste, pode-se notar um pequeno trecho remanescente da 

mata atlântica nativa. 
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Figura 60 – Vista do Solar dos Ayrizes a partir da BR 356. Campos dos Goytacazes, RJ. 2006. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

O Solar fica de frente para a rodovia e, também, de frente para o rio Paraíba do Sul, 

pois a rodovia segue margeando este rio até a sua foz, com afastamentos que 

variam de 30 a 3000m. Entre a rodovia e o rio ainda existem os trilhos da ferrovia 

que fazia a ligação de Campos dos Goytacazes com São João da Barra, sendo que, 

com esta posição descrita, a fachada principal fica voltada para o norte. A fazenda, 

devido à importância adquirida em sua existência, dispunha de “estação” de trem à 

frente desta (Figura 61). À frente do Solar, no rio Paraíba do Sul, fica localizada a 

ilha de Ayrizes, local que, segundo relato do Sr. Nelson Lamego63, já serviu para 

prática de esportes desta família, sendo nos dias atuais local de criação de gado. 

Alberto Ribeiro Lamego, seu proprietário anterior, relata a passagem de posse desta 

fazenda dando seus motivos:  

"Residindo no Rio, cedi os meus direitos ao sobrado histórico e à fazenda 
ao meu sobrinho Nelson Lamego, para evitar que com a partilha da herança 
caísse nas mãos de usineiros que o demolissem como mina de tijolos para 
casas de trabalhadores, como os demais."64 

 

                                                 
63
 Os relatos feitos pelo Sr. Nelson Lamego, são frutos de diversos encontros mantidos pelo autor 

com o próprio Sr. Nelson no período compreendido entre os anos 2002 e 2009. 
64 LAMEGO, A. R. Airizes e “A escrava Isaura”. Jornal do Brasil. Fonte: Arquivo Noronha Santos – 
IPHAN. Rio de Janeiro, p.2, 25 nov.1976. 
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Figura 61 - Vista do Solar dos Ayrizes a partir da ferrovia. s/d. Acervo do Sr. Nelson Luis Lamego. 
 

A localização do solar, às margens de um rio navegável, é comum para a época em 

que o mesmo foi construído, pois eram poucos os caminhos terrestres existentes, o 

que é corroborado por implantação semelhante no vizinho Solar da Baronesa, este 

já às margens do rio Muriaé (Figura 58 – letra B). 

 

Fato relevante do ponto de vista da economia regional deve ser citado aqui, pois 

quando da realização da pesquisa de especialização em 2002 onde nosso65 objeto 

de estudo era tão somente o Solar dos Ayrizes, afirmávamos a existência de mais 

quatro ou cinco usinas de açúcar em atividade em um raio de 10 Km, já naquele 

tempo, causando-nos certo estarrecimento. Hoje, este número já se reduziu para 

somente duas usinas, possivelmente em um raio de 100Km, ou mais.  

 

O Solar dos Ayrizes tem como data de construção estimada a virada do primeiro 

para segundo quartel do século XIX. A estimativa quanto à data é baseada nas 

descrições de Alberto Frederico de Morais Lamego e Alberto Ribeiro Lamego. 

                                                 
65 Neste capítulo usaremos em negrito a primeira pessoa do plural quando tratarmos do trabalho 
desenvolvido pelo autor desta pesquisa em nível de Especialização em Restauro e Reciclagem de 
Edificações, juntamente com o colega Arquiteto Antonio José Simas Antunes, que ocorreu no ano de 
2002 no Instituto Metodista Bennett – RJ, sob o título: “Museu do Açúcar de Campos dos 
Goytacazes: Restauro e Reciclagem do Solar dos Ayrizes”  
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Destes, o primeiro em ‘A Terra Goytacá’ apresenta uma biografia do Comendador 

Cláudio do Couto e Souza, seu avô e antigo proprietário desta fazenda. 

 

Nasceu em 19 de outubro de 1806 e deixou Portugal contra a vontade de 
seus pais em 1823 chegando a Campos nesse mesmo ano. 
[...] 
Essa declaração se acha no seu testamento e o legado coube ao seu 
bisneto Dr. Alberto Ribeiro Lamego. 
Seguia a princípio a carreira comercial, onde iniciou a sua fortuna. Entregou-
se depois à lavoura, abrindo a importante fazenda do Destino, em Murundú, 
adquirindo depois a dos Airises, de dona Maria Joaquina do Nascimento, 
filha primogênita do coronel Joaquim Vicente dos Reis e de d. Josefa 
Bernardina do Nascimento, e que se casara em segundas núpcias com o 
Dr. Diocleciano Augusto Cesar do Amaral, pois seu primeiro marido, Capitão 
Paulo Francisco da Costa Viana, tinha falecido em 13 de maio de 1831. 
Neste mesmo ano, aos 19 de dezembro, o Comendador Cláudio casou-se 
no Oratório da Fazenda dos Airises, com d. Maria Francisca de Souza Lima, 
filha de João Manuel de Lima e de Felizarda Maria da Conceição. 
O atual prédio da fazenda dos Airises foi construído pelo Comendador 
Cláudio. Em frente, existia um belo jardim, cercado de gradis de ferro, 
ostentando as suas pilastras magníficas estatuetas portuguesas e é hoje 
monumento histórico. 
[...] 
A antiga morada do Capitão Paulo Francisco da Costa Viana era 
localizada mais perto do rio66 (grifo nosso) 
 

Alberto Ribeiro Lamego em ‘O homem e o brejo’ afirma “[...] Airises, que data de um 

século, de 45 metros de fachada, arquitetura sóbria e equilibrada [...]”67.  

 

Não vemos motivos plausíveis para que um homem de tantas posses viesse a se 

casar em propriedade alheia a não ser que fosse de seu futuro sogro. Também 

entendemos que seria difícil para este homem chegado de Portugal em 1823 como 

comerciante, e tendo após comprado a fazenda em Murundu – ao norte do 

Município de Campos, tivesse adquirido a fazenda Ayrizes antes do ano de 1825. De 

outra forma, apesar da 1ª edição de ‘O homem e o brejo’ ter como data o ano de 

1945, esta é fruto de tese apresentada em congresso brasileiro de geografia em 

Florianópolis no ano de 1940. Portanto, quando em ‘O homem o Brejo’ Lamego fala 

em “construído há cem anos” (Figura 62), podemos prezumir “pouco mais” de cem 

anos. 

 

                                                 
66 LAMEGO, A. F. de M. A terra Goytacá, 1943, Vol. 5. Rio de Janeiro: Diário Oficial p. 503 – 504. 
67 LAMEGO, A. R. O homem e o Brejo, 1ed. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do I.B.G.E, 1945 p. 132. 
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Figura 62 - “Airises, construído há cem anos”. Fonte: LAMEGO, A. R. 1945. 
 

Dentre os personagens presentes na citação de Alberto Lamego há que se destacar 

o Coronel Joaquim Vicente dos Reis que aparece como tendo sido o primeiro 

proprietário da Fazenda Ayrizes no século XIX, tendo sido ainda proprietário de 

inúmeras outras fazendas dentre estas a Fazenda do Colégio, antiga propriedade 

jesuítica que após a expulsão destes foi administrada pelo Rei até que fosse leiloada 

em 178168. A propriedade rural do coronel Joaquim Vicente dos Reis é descrita 

também na obra ‘A Terra Goytacá’ conforme observado no mapa de 1809 na figura 

63. O mapa descreve diversos engenhos e casas, dentre estas a do capitão Paulo 

Francisco da Costa Viana com a letra “M”. 

 

                                                 
68 SAINT HILAIRE, A. de. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil, Belo Horizonte 
Itatiaia 2004. p. 206. 
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Figura 63 - Mapa das terras do Coronel Joaquim Vicente dos Reis, 1809. 
Fonte: LAMEGO, A. F. de M. A Terra Goytacá, 1943, Vol. 2. Rio de Janeiro: Diário Oficial p. 160. 
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No decorrer desta pesquisa não encontramos qualquer relato ou documento que 

comprove a autoria do projeto deste Solar, podendo ser este mais um caso de 

edificação projetada por seu proprietário como descreve Gilberto Freyre "As casas 

levantavam-se quase todas ao sabor dos próprios donos, cada qual ‘arvorado em 

engenheiro’; ‘cada proprietário traça o risco de seu prédio’"69. 

 

Trata-se de construção característica da época dos engenhos de açúcar, onde seu 

proprietário, o Senhor de Engenho, residia, mantinha sua fé e produzia o seu 

sustento. O solar dos Ayrizes possuía, em sua formação inicial, essas 

características, sendo que hoje o engenho que ali existiu, já não existe mais, 

conforme afirma Lamego: “Nos fundos foi edificado o engenho de açúcar, movido a 

máquina, que foi demolido em 1896.”70, restando somente como prova deste 

passado alguns tachos de ferro usados na mistura do “melado” (Figura 64) e pedras 

que serviram de elementos de moagem. 

 

 
Figura 64 – Ala direita do Solar dos Ayrizes com tachos do antigo engenho. Campos dos 
Goytacazes, RJ. 2008. Fonte: Acervo do autor. 
 

A casa tinha em seu pavimento de porão alto a garagem de carros (de bois, 

inicialmente) e barcos a remo, oficina, carpintaria, depósito, gerador de luz, local 

                                                 
69 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos, Rio de Janeiro, Record, 13a edição, 2002. p. 237 
70 LAMEGO, A. F. de M. A terra Goytacá. Vol. 5. Rio de Janeiro: Diário Oficial, 1943, p. 504. 
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para guarda do andor, os acessos ao pavimento superior e à capela que se mantém 

até a presente data. Como ocupação do espaço até a década de 1950, existia no 

pavimento térreo, sala reservada para a seleção de rochas pesquisadas por Alberto 

Ribeiro Lamego, que era engenheiro de minas e historiador. 

 

O Sr. Nelson Lamego nos informa que faziam parte das construções já demolidas, 

de um lado - na ala esquerda as cocheiras, local em que eram criados cavalos de 

corrida e de outro na ala direita, o chamado "fornecimento", que era o armazém do 

senhor de engenho, que servia aos empregados da fazenda conforme podem ser 

observados nas figuras 62 e 65. 

 

 
Figura 65 - Cartão postal da Fazenda dos Ayrizes. s/d. Fonte: Acervo do Sr. Nelson Luis Lamego. 
 

No pavimento habitável ficavam a cozinha, quartos, salas e banheiro, este 

certamente inserido após a construção original. A riqueza de detalhes era marcante 

neste pavimento para os padrões do século XIX, ao contrário da simplicidade do 

pavimento térreo. Todo o pavimento tem piso em tábua corrida de dimensões 

diversas e no banheiro ladrilho hidráulico. Possui forro em tábua corrida, com 

exceção da cozinha, que não apresenta qualquer tipo de forro. As salas possuíam 

pinturas em afresco, móveis em jacarandá e ainda a biblioteca e pinacoteca do 

historiador Alberto Lamego. A coleção de quadros de pintores (Espanhóis, 

Franceses, Holandeses e Ingleses) ficava distribuída desde o térreo até o pavimento 

superior. A biblioteca e o arquivo de Alberto Lamego foram adquiridos pelo município 
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de São Paulo para a Universidade do Estado - U.S.P. Já a pinacoteca foi adquirida 

pelo museu Antônio Parreiras de Niterói (Figura 66). 

 

 
Figura 66 - Aspecto interno com parte da pinacoteca da Fazenda dos Ayrizes. s/d. Fonte: Acervo 
do Sr. Nelson Luis Lamego. 
 

O pavimento habitável já contou com uma varanda na sua fachada de fundos - sul, 

que posteriormente foi retirada (Figura 67). Esta foto além de mostrar em primeiro 

plano o reservatório que fornecia água aos banheiros localizados no pavimento de 

porão alto e pavimento habitável, um sobre o outro, (Figuras 70, 80 e 81) demonstra 

que o lugar era aprazível com vegetação diversa e, talvez, sendo local de 

observação das atividades do antigo engenho demolido em 1896. As portas de 

acesso a esta antiga varanda ainda hoje podem ser vistas no local (Figura 68). 
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Figura 67 - Vista da varanda de fundos do Solar dos Ayrizes. s/d. Fonte: Acervo do Sr. Nelson 
Luis Lamego. 
 

 
Figura 68 – Portas na fachada de fundos, Solar dos Ayrizes. Campos dos Goytacazes, RJ. 2002. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Existe acerca deste solar uma lenda, dizendo ter sido este o local onde se passou a 

história da Escrava Isaura, romance escrito por Bernardo Guimarães, que veio a ser 
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exibido em diversos países sob a forma de telenovela. Porém, afirma-se também 

que tal escritor nunca esteve nesta região, assim como não existe depoimento do 

mesmo declarando a verdade dos fatos; permanecendo, portanto, em aberto a 

realidade desta história. Atribuímos que possam existir estes rumores em função das 

diversas ocasiões em que este solar serviu de locações para filmagens de filmes e 

novelas de época. 
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4.2 – Sistema construtivo  

 
O sistema construtivo adotado no Solar dos Ayrizes é basicamente o de alvenaria de 

adobe ou tijolos cerâmicos maciços e madeiras de lei, ambos, materiais em 

abundância na região, conforme cita Lamego "O terreno era muito fértil e próprio 

para plantação de cana-de-açúcar e, em grande parte, coberto de mato virgem, com 

abundância de madeiras de construção"71. Cabe esclarecer que entre o adobe, que 

também é um tijolo maciço, e o tijolo cerâmico maciço, existe uma diferença 

significativa que é o fato de o adobe ser um material não submetido a qualquer 

processo de queima. O tijolo cerâmico maciço, ainda que sob processos 

rudimentares e não industriais, é submetido à queima. 

 

O pavimento de porão alto tem a construção das paredes mestras em tijolo maciço e 

as paredes internas alternando entre o tijolo maciço e o adobe. Neste pavimento as 

paredes mestras da frente e laterais têm espessuras aproximadas de 0,60m e as 

paredes internas e de fundos do corpo principal e laterais com espessuras 

aproximadas de 0,20m, sendo que em locais onde se faz necessária uma boa 

amarração e sustentação do pavimento superior localizam-se colunas em tijolos 

maciços que têm dimensões aproximadas de 0,60 X 0,60 m. Estes locais, em 

verdade, são aqueles que se encontram justamente abaixo das linhas de tesoura 

existentes na construção e ficam no meio do vão do corpo principal da edificação 

que tem aproximadamente dez metros de profundidade (Figuras 84 e 85). 

 

No pavimento habitável o sistema sofre modificação tendo as paredes externas do 

corpo principal assim como das alas direita e esquerda espessuras aproximadas de 

0,20m. A exceção se dá na parede lateral externa da ala esquerda que permanece 

com os 0,60m que se apresentam no pavimento de porão alto. A parede frontal do 

Solar, onde é feita a descarga das tesouras do telhado, também tem sua espessura 

aumentada para 0,60m, formando os mesmos apoios descritos no pavimento de 

porão. Estes, por seu lado externo, são vistos como pilastras e cunhais servindo de 

marcação desta estrutura. Este sistema, apesar de se apresentar como uma 

marcação bastante comum nas construções com inspirações neoclássicas, serve 

inicialmente para “suavizar” a descarga dos esforços provenientes da estrutura do 

                                                 
71 LAMEGO, A. F. M. A terra Goytacá. Vol. 6 Diário Oficial, 1943, p.12. 
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telhado para toda a alvenaria que atua como autoportante. As paredes internas têm 

espessuras de 0,14m no corpo principal da edificação (Figuras 80 e 81), sendo 

edificadas com tijolos cerâmicos com dimensões aproximadas de 0,10 X 0,17 X 

0,37m. 

 

Os apoios das linhas de tesoura na parede de fundos são feitos através de esteios 

de madeira de lei com seções aproximadas de 0,20 X 0,20m embutidos nestas 

paredes. Suspeitamos que o modo construtivo adotado, sem os esteios no 

pavimento de porão alto, além de outros motivos, tenha, como uma das prováveis 

causas, o fato de em caso de cheias do rio Paraíba do Sul as peças lenhosas 

estruturantes não terem contato direto com esta umidade, o que ocasionaria o 

processo de apodrecimento e ataque de insetos. 

 

É notável a presença de alvenarias de tijolos maciços de diferentes padrões e, na 

ala direita, paredes com espessura de 0,10m, objetos de intervenções posteriores, 

inclusive do século XX, porque estes já se apresentam com características 

inexistentes no século XIX, tais como arestas bem definidas, menores dimensões, 

feitos provavelmente em fôrmas industrializadas (Figura 69), e até a presença de 

tijolos furados revestidos com chapisco com argamassa de cimento. Sobre estes 

materiais serão feitas maiores considerações quando tratarmos da tipologia da 

planta. Em toda a edificação não foi notada a existência de qualquer alvenaria de 

pedra, ou mesmo trabalho em cantaria. Também não há nenhuma alvenaria de taipa 

de pilão, sendo somente possível observar a existência de uma parede de taipa de 

mão, esta servindo de parede divisória da escada de acesso social ao pavimento 

habitável. 
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Figura 69 - Tijolos contemporâneos – ala direita. Solar dos Ayrizes. 2002. Fonte: Acervo do autor. 
 

Na edificação, são encontrados três tipos principais de pisos: 

No pavimento de porão alto, predomina a terra batida, com exceção de um cômodo 

que tem piso em tábua corrida 72; capela e salão de acesso que têm piso de 

argamassa do tipo cimentado, notadamente de intervenção posterior à construção 

original. O único piso de tábua corrida no pavimento de porão alto, se entendida 

como verdadeira a hipótese de que havia um afastamento de todo material lenhoso 

da umidade existente esporadicamente por cheias do rio Paraíba do Sul, leva-nos a 

crer que não se trata de elemento original, já que em épocas posteriores a esta 

construção original, os recursos disponíveis para a contenção destas águas parecem 

ter sido maiores. 

 

No pavimento habitável encontramos piso em assoalho com encaixe macho e fêmea 

em tábuas com largura aproximada de 0,25m, apoiadas em barrotes e madres que 

distribuem os esforços para as paredes. A exceção fica somente no piso em ladrilho 

hidráulico do banheiro existente neste pavimento, o que indica se tratar de 

                                                 
72 Este serviu no passado como escritório de Alberto Lamego, pois ali tivemos a chance de ver 
diversos tipos de rochas estudadas pelo geólogo distribuídas em prateleiras de madeira. 
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intervenção característica do início do século XX, possivelmente década de 1930 

(Figura 70). 

 

 
Figura 70 - Banheiro pavimento habitável, piso em ladrilho hidráulico. Solar dos Ayrizes. 2002. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Afirmávamos em 2002 que a cobertura era de telha capa e canal, característica da 

época da construção do Solar, podendo-se dizer que, à distância, o telhado 

encontrava-se em bom estado, não apresentando desnivelamentos ou grandes 

áreas descobertas. Mas, com uma análise mais aprofundada, percebia-se o grande 

número de telhas corridas, causando infiltrações que vinham danificando as paredes 

em seus emboços e alvenarias (Figura 71).  

 



 

 

96 

 

 
Figura 71 - Telhado degradado. Solar dos Ayrizes. 2002. Fonte: Acervo do autor. 

 

Tais infiltrações e ainda a existência de caminhos de cupim em demasia faziam com 

que quase todo o forro (aproximadamente 80 %) já não existisse ou estivesse em 

estado irreversível de deterioração. Havia a necessidade de se fazer uma 

“descupinização” geral na estrutura e no que ainda restava de forro. A confirmação 

de tais fatos podia ser feita através de sério dano apresentado por espigão na ala 

leste da edificação. Falávamos em 2002 que o trecho era passível de interdição a 

qualquer momento requerendo escoramento urgente (Figura 72). 
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Figura 72 - Espigão fraturado sobre a cozinha. Solar dos Ayrizes. 2002. Fonte: Acervo do autor. 
 

A estrutura do telhado é formada basicamente por tesouras de madeira, formando 

triângulos com pernas, linha base, pendural e diagonais. Estas tesouras são 

responsáveis pela sustentação da superestrutura do telhado; cumeeiras, terças, 

ripas. Estruturalmente, estas tesouras têm seções aproximadas de 0,20 x 0,20m 

para as linhas base e seções diversas para as pernas, escoras, terças e cumeeiras. 

Tratam-se de peças com certa desigualdade nas seções, ditas lavradas ou 

falquejadas, em virtude da marcenaria artesanal do período em que foi construída. 

Hoje, o telhado é composto por peças de madeira remanescentes (peroba) e 

contemporâneas (maçaranduba ou aparaju) - cumeeira, terças, caibros e ripas, e 

telhas capa e canal. Em ação empreendida pelo IPHAN nos anos de 2003 e 2004, 
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da qual tivemos73 oportunidade de participar, foram trocadas as telhas originais 

existentes até então por novas telhas de padrões contemporâneos (Figura 60), 

assim como foi refeita toda a estrutura de madeira de sustentação deste telhado, 

inclusive parte dos esteios de apoio às tesouras. Esta ação do IPHAN incluiu ainda a 

desinfestação de térmitas, o fechamento de todo o invólucro - vãos de portas e 

janelas bem como a sustentação de toda a estrutura, sendo esta feita com 

escoramentos em madeira e alvenaria (Figuras 60 e 64). 

 

Os forros de madeira são em tábuas de peroba com encaixe macho e fêmea com 

aproximadamente 0,25m de largura, estando dispostos em sentido perpendicular à 

fachada principal da edificação, sendo notado em apenas um compartimento do 

pavimento habitável um ambiente com forro em “gamela” (Figura 73). 

 

 
Figura 73 - Forro em gamela com infiltrações. Solar dos Ayrizes 2002. Fonte: Acervo do autor. 
 

As esquadrias da edificação em sua totalidade são de madeira, tanto as folhas 

quanto o conjunto verga, peitoril e ombreiras, estas últimas, em geral, servindo de 
                                                 
73
 Aqui a primeira pessoa do plural aparece sem o negrito de maneira correta, pois somente o autor 
desta dissertação participou destas atividades desenvolvidas pelo IPHAN. 
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elemento estruturante, isto é, seguem desde o piso, recebendo o peitoril e a verga 

através de encaixes indo até o teto. O conjunto de janela mais presente é composto 

de folhas com vidro, veneziana e bambinela interna (Figura 74), elemento de 

inserção posterior à construção do solar, já que as primeiras janelas que se tem 

notícia nesta construção são do tipo guilhotina conforme se observa na figura 75.  

 

 
Figura 74 - Janela padrão. Solar dos Ayrizes 2002. Fonte: Acervo do autor. 

 

 
Figura 75 - Cartão postal Fazenda dos Ayrizes. s/d. Fonte: Acervo do Sr. Nelson Luis Lamego. 



 

 

100

 

Apesar do padrão adotado para as vergas ser de peças retas, na fachada frontal no 

pavimento habitável as esquadrias apresentam alguma variação nas três portas 

centrais que marcam o eixo de simetria da fachada e duas portas laterais que 

recebem arco pleno, no nosso entendimento sendo esta influência do estilo 

neoclássico na construção. 

 

Merece destaque o conjunto de janelas localizadas no pavimento superior, que 

permitem a visão do altar do pavimento térreo, o que era prática usual já descrita 

nesta pesquisa para que os visitantes não avistassem as familiares do senhor de 

engenho (Figura 76). 

 

 
Figura 76 - Janela balcão sobre capela. Solar dos Ayrizes. 2002. Acervo do autor. 

 

A pintura existente nos dias atuais pouco contribui para o esclarecimento do que 

existiu no passado. A fachada frontal, hoje de caiação não pigmentada, percebe-se 

na figura 75 ter sido em tonalidade escura (provavelmente em tons de terra) com 
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cimalhas, cunhais e lesenas claras. No interior da edificação, existem várias 

camadas de pinturas de cores e épocas diferentes no pavimento habitável e, 

mantendo a rusticidade do porão alto, não há pintura pigmentada a não ser na 

capela. Em alguns cômodos do pavimento superior, no vão da escada principal 

(Figura 77) e no altar (Figura 78), encontramos pinturas de valor artístico em 

avançado estado de degradação.  

 

 
Figura 77 - Pintura em afresco na parede lateral da escada social. Solar dos Ayrizes. 2002. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 78 - Capela com pinturas artísticas. Solar dos Ayrizes. 2002. Fonte: Acervo do autor. 
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4.3 – Tipologia da planta 

 

O Solar possui planta em forma de "U" imperfeito em seus dois pavimentos de igual 

área construída de 610,00 m², totalizando 1220,00 m² (Figuras 80 e 81). Sua planta 

indica que a residência, propriamente dita, dava-se no sobrado, sendo no pavimento 

de porão alto - assim como em outros imóveis de mesma natureza - os espaços para 

estribarias, depósitos e serviços em geral. A capela apresenta pé-direito duplo, onde 

na parte superior existe um mezanino com guarda-corpo em madeira (Figura 76). 

 

Antes de inserir a planta baixa em qualquer dos grupos propostos por Silva Telles, 

entendemos ser necessária uma reflexão acerca das informações já descritas ao 

longo deste capítulo. Inicialmente, pela observação das figuras 62 e 65 pode-se 

perceber que as alas direita e esquerda existentes junto ao corpo principal já se 

apresentaram com maiores dimensões dos que as que hoje se encontram erigidas. 

Por outro lado, nestas mesmas alas, e neste caso em maior observação pelas 

figuras 60 e 64, pode-se perceber que o padrão construtivo difere do que apresenta 

o corpo principal. O pé direito é menor, não existe neste trecho cimalha de arremate 

do beiral, o telhado não tem continuidade com o telhado do corpo principal, 

acrescido ao fato de serem as alvenarias ali erigidas de padrão bastante diferente 

das que se apresentam no corpo principal da edificação. Os tijolos ali utilizados se 

apresentam com arestas bem definidas em dimensões menores que as 

apresentadas no corpo principal da edificação (Figura 69). Analisadas estas 

afirmações, entendemos ter sido, originalmente, o caso de construção de um só 

corpo retangular neste caso em dois pavimentos sendo esta a tipologia de planta 

descrita por Silva Telles como grupo IV. 

 

Quanto à fachada com todas as técnicas e materiais citados: simétrica, forte e sóbria 

marcação, inspirações neoclássicas, poucos elementos decorativos que se resumem 

à cimalha, gradis dos guarda-corpos, cunhais e lesenas argamassados; pode ser 

inserida no tipo sobrado ou piso acima de porão alto com sequências de vãos em 

cada piso, sem escada externa saliente, inserindo-se assim no grupo I descrito por 

Silva Telles.  
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Figura 79 – Fachada Frontal Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor. 

Figura 80 – Planta Baixa do Porão alto Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor. 
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Legenda: 
1. Salão/ Sala                                                        7. Cozinha 
2. Quarto/ Alcova                                                   8. Banheiro 
3. Quarto /Alcova - Uso externo                             9. Pátio 
4. Depósito/ Serviços                                           10. Função Desconhecida 
5. Circulação                                                        11. Adega 
6. Espaço Religioso                                             12. Escritório Alberto Lamego 
 
 

      

Escala gráfica

0 1 2 5

2

2

2

2

1122

22

1

1

4

6

5

5

4

7 8

6
10

5

8

RIO PARAÍBA DO SUL = APROX. 100m

+ 7.3

9

RIO

BR 356

B

A

C A

C

B

Cerca

 

 
 
Figura 81 – Planta Baixa do Pavimento habitável Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor. 
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Figura 82 – Corte AA, Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor. 

Figura 83 – Corte BB, Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor 

Figura 84 – Corte CC, Solar dos Ayrizes. 2004. Levantamento do autor. 
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5 SOLAR DA BARONESA DO MURIAÉ 

 

5.1 - Histórico da edificação 

 

O Solar da Baronesa do Muriaé é construção da primeira metade do século XIX, 

localizado à margem esquerda do rio Muriaé (Figura 85) distando aproximadamente 

13km do centro da cidade de Campos dos Goytacazes (Figura 58 Letra B) pela rodovia 

BR 356 que liga a cidade ao estado de Minas Gerais, passando por diversos 

municípios, sendo o principal destes Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de 

Janeiro. Sede de antigo engenho de açúcar o Solar da Baronesa do Muriaé tem como 

seu fundador Manoel Pinto Neto da Cruz, o Barão de Muriaé. 

 

 
Figura 85 - Vista aérea do Solar da Baronesa do Muriaé e entorno imediato. 2009. Disponível em: 
<http:\\earth.google.com>. Acesso em: 15 de jan. 2009.  
 

Em relatos sobre viagem realizada à cidade de Campos dos Goytacazes, Antonio Muniz 

de Souza publica em 1834 a sua obra “Observações de um brasileiro”, onde faz 

descrição acerca do Barão de Muriaé, sendo este um rico fazendeiro em Guarulhos, 

hoje Guarús no Município de Campos dos Goytacazes. Dentre outras fazendas o barão 

possuía a fazenda São Francisco às margens do rio Muriaé, sendo nesta construído um 

dos nossos objetos de estudo, o Solar da Baronesa do Muriaé. Descrevendo sobre a 

fazenda de Manuel Pinto Neto da Cruz, Muniz de Souza relata: “[...].merece a primazia 



 

 

108

 

entre as propriedades, a qual fica à margem do norte, acima da foz do Muriaé, meia 

légua, mais ou menos, distante do canal do rio 10 ou 12 braças”74. 

 

Segundo Muniz de Souza, o Barão de Muriaé mantinha toda sua escravaria com 

bastante zelo, não fazendo uso de castigos físicos, contando inclusive esta propriedade 

com enfermaria para o caso de eventuais doenças destes escravos. Pode-se dizer que 

o barão, como tantos outros senhores de engenho em todo o Brasil, estivesse incluído 

nos casos daqueles que mantinham estes escravos saudáveis até mesmo para que 

com isso não contassem com doenças dos mesmos, o que seria motivo na baixa 

produtividade do engenho75. O barão casou-se com D. Raquel Francisca de Castro 

Netto da Cruz, tendo esta se tornado a Baronesa do Muriaé. Tendo falecido em 1855, o 

barão de Muriaé deixou todas as suas posses para a baronesa que viveu por mais 26 

anos, vindo a falecer em 1881, com oitenta e três anos, por este motivo tendo ficado a 

construção conhecida como Solar da Baronesa do Muriaé. 

 

Manoel Pinto Netto da Cruz e sua esposa receberam o título de barão e Baronesa de 

Muriaé no ano de 1847 por ocasião da visita do Imperador D. Pedro II à cidade de 

Campos76, tendo inclusive hospedado Dom Pedro II em duas das suas vindas à cidade 

de Campos77. 

 

Em torno da casa principal e do engenho, havia muitas outras construções que 

formavam um conglomerado de oficinas. Possuía em torno de 500 escravos, havendo 

entre estes diversos ofícios como carpinteiros, marceneiros, pedreiros, calafates, 

ferreiros, alfaiates e sapateiros78. 

 

Em 1966, a região em que se encontra erigido este solar sofreu com uma terrível 

enchente que, dentre outras consequências, fez com que diversas famílias ocupassem 

e saqueassem suas dependências79. Formou-se ali uma espécie de cortiço. Cada 

                                                 
74 SOUZA, A. M. de, apud LAMEGO, A. A terra Goytacá: à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: 
Diário Oficial, 1943. p. 105. 
75 TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro: Capivara, 2006. p.77. 
76 PINTO, J.R.P. O Ciclo do Açúcar em Campos. Campos dos Goytacazes: Edição do Autor. Erca 
Gráfica e Editora, 1995. p.97-98. 
77 LAMEGO, R L. O Homem e o Brejo. Rio de Janeiro: Lidador, 1974. p.167. 
78 LAMEGO, A. A terra Goytacá: à Luz de documentos inéditos. 6º vol. Niterói: Diário Oficial, 1943. 
p.105-109. 
79 CRESPO, L. ABL reabilita Solar da Boranesa .Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,caderno B, 5 set,1988. 
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família tinha seu espaço e fazia nele todo tipo de utilização que lhe conviesse. Dentre 

estes usos podemos destacar aqueles que maiores danos causaram ao patrimônio que 

foi a utilização de fogões e fogareiros.  

 

O Solar da Baronesa do Muriaé é um dos cinco imóveis tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, no município de Campos dos 

Goytacazes. O pedido de tombamento da edificação ao IPHAN se deu através do 

processo nº 890-T-73, tendo sido realizada a inscrição no livro do Tombo histórico sob o 

nº 448 à folha 74 e no livro das Belas Artes sob o nº 517 à folha 94, no dia 19 de julho 

de 1974. Tal solicitação se fez pelo imortal da Academia Brasileira de Letras, Pedro 

Calmon, conforme afirma correspondência do IPHAN em 12 de dezembro de 1973 

(ANEXO A). 

 

Entre dezembro de 1974 e janeiro de 1975 o Solar da Baronesa do Muriaé teve a sua 

doação efetivada pelo então Senador da República João Cleofas de Oliveira. 

Pernambucano radicado em Campos dos Goytacazes, o senador era proprietário da 

Usina Sapucaia localizada a aproximadamente 03 km do Solar e demais áreas de terras 

adjacentes, inclusive a área de entorno doada à ABL juntamente com o Solar.  

 

Em inspeção datada de 10 de setembro de 1976, o técnico do IPHAN Edgard Jacinto da 

Silva cita as “deploráveis conseqüências de dilapidação” em que se encontra o imóvel 

(ANEXO B). Emboços, rebocos, alvenarias, assoalhos, forros, esquadrias e estruturas 

de madeira apresentavam-se com grande comprometimento. Isso trouxe a necessidade 

urgente de realização de obras, sem as quais talvez hoje não tivéssemos este prédio 

ainda como documento desta história da cultura da cana-de-açúcar. Assim é que a 

edificação passou por obra de intervenção entre os anos de 1977 e 1978, conforme 

contrato firmado entre a proprietária, Academia Brasileira de Letras e Construtora por 

esta contratada, em 1º de setembro de 1977 (ANEXO C). Não se pode dizer que tal 

intervenção possa ser descrita como restauração visto que grande parte do material 

original se perdeu ao longo dos anos e a obra empreendida nos anos 70 do século XX 

já não dispunha de muitos elementos constituintes da construção original (Figura 86). 
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Figura 86 – Vista da escada de acesso degradada. Solar da Baronesa do Muriaé.1977. Fonte: Acervo 
Noronha Santos – IPHAN. 
 

Em reunião no dia 1º de novembro de 1978, o arquiteto Mauricio Roberto apresenta o 

projeto para construção de prédio anexo onde seria implantada a Biblioteca Varnhagen. 

Este projeto era parte dos planos da Academia quando do recebimento da área por 

doação em final de 1974 e início de 1975, que era a criação e implantação de um 

Instituto Internacional de Cultura. 

 

Após as obras ocorridas entre 1977 e 1978, o então Presidente da Academia Brasileira 

de Letras, Austregésilo de Athayde, mantinha em funcionamento este solar permitindo 

inclusive a visitação pública. Após sua morte em 1993 não só o Solar foi deixado no 

esquecimento (permanecendo sem qualquer ocupação), como também a obra da 

biblioteca Varnhagen foi paralisada. O que foi construído para esta biblioteca até o ano 

de 1993 permanece até hoje como obra inacabada, podendo ser vista na figura 85 sob 

forma de retângulo localizado à direita do Solar, distando deste aproximadamente 

60,00m. 
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Em julho de 2008, a Academia Brasileira de Letras (ABL) contratou o autor desta 

pesquisa para a elaboração de projeto de restauração do Solar da Baronesa do Muriaé, 

tendo sido entregue à ABL a totalidade destes serviços em 14 de janeiro de 2009. Deste 

trabalho participaram dentre outros profissionais o professor Leonardo Vasconcellos 

Silva se dedicando em parte da pesquisa histórica iconográfica e o professor doutor 

Nelson Pôrto Ribeiro como consultor, para a identificação de patologias e devidas 

soluções restaurativas para toda a edificação, elaborando todo o relatório técnico destas 

soluções. Vale dizer que o trabalho apresentado à ABL é parte integrante da referência 

bibliográfica desta pesquisa que aqui se apresenta. 

 

As documentações escritas e iconográficas pesquisadas, assim como o cadastramento 

da edificação, sinalizam para a existência de pelo menos duas obras de reforma ou 

restauração de relativa significância no bem tombado. Esta afirmação é baseada na 

observação da figura 87, onde se tem a “quebra” da simetria com a porta no terceiro vão 

da esquerda para a direita, daí se presumindo tratar-se de obra de reforma, que 

permaneceu até o ano de 1977. 

 

Atualmente, o prédio encontra-se fechado (Figura 88), sem qualquer utilização, não 

havendo alimentação elétrica nem abastecimento hidráulico em funcionamento. 

Também não conta com qualquer sistema de segurança contra incêndios e 

vandalismos. 
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Figura 87 - Fachada Fundos - BR 356. Solar da Baronesa do Muriaé.1977. Fonte: Acervo IPHAN – 6ª 
S.R. 
 

 
Figura 88 - Fachada Fundos - BR 356. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: Acervo do autor. 
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5.2 - Sistema construtivo 

 

O Solar é construído com tijolos maciços de queima artesanal com média resistência 

à presença de água assim como ao contato mais intenso. São peças com 

dimensões aproximadas de 0,10x0,17x0,37m, o que pode ser entendido como fator 

contribuinte para a baixa qualidade da queima destes elementos, visto que com 

estas dimensões ficava o interior destes sem um cozimento satisfatório. As paredes 

mestras são erguidas com uso destes materiais em uma vez, alcançando 

espessuras de até 0,75 m no primeiro pavimento, e 0,60 m no sobrado. As paredes 

internas são erguidas em geral com estes tijolos assentados em meia vez tendo 

espessuras que variam de 0,15 a 0,20 m. Os umbrais de portas e janelas são de 

madeira de lei em peças com seções quadradas aproximadas de 0,17x0,17m 

chegando a 0,20x0,20m, estes, de maneira geral, se encontram desde o nível do 

piso do sobrado até o frechal em madeira. Nas paredes cegas internas, tem-se a 

presença de esteios de madeira de seção aproximada de 0,075m x 0,075m 

dispostos em rotação (Figura 89), que nascem ao nível do piso do sobrado sobre 

madres ali existentes e vão até as peças de amarração do telhado ao nível dos 

frechais. Outras vezes os esteios aparecem mais espessos, com seção quadrada 

variando de 0,17m a 0,20m (de acordo com a espessura da parede em que se 

encontram) posicionados de forma paralela às paredes em intervalos variando de 2 

a 3 m (Figura 90). No primeiro pavimento, todas as paredes periféricas, que têm 

vãos de portas e janelas, parecem ter espessuras maiores em função da 

necessidade de maior sustentação de carga já que não nos pareceu serem 

estruturadas com umbrais de portas e janelas que somente fazem os requadros 

destas esquadrias, isto é, não perpassam desde o baldrame até o barroteamento 

superior. 
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Figura 89 - Esteio rotacionado na parede. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: Acervo do 
autor. 
 

 

Figura 90 – Fissuras marcando esteios na parede. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: 
Acervo do autor. 
 

A parede, apesar da inclusão destas estruturas lenhosas, não se porta apenas como 

um requadro de madeira em que a alvenaria é simples vedação, ao contrário, a 
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alvenaria parece participar ativamente na distribuição das cargas provenientes do 

telhado e transmitidas às paredes do embasamento. As paredes mestras assim 

como as paredes internas não apresentam patologias estruturais graves. Podem ser 

notadas degradações relativas à umidade presente nestas paredes assim como a 

presença de trincas e fissuras nas argamassas de revestimento. São encontradas na 

edificação paredes construídas em 1977/1978 com tijolos maciços contemporâneos 

(Figura 91) ora se apresentando em todo um trecho e ora fazendo fechamentos e 

complementos de paredes reformadas parcialmente. 

 
Figura 91 - Alvenaria de tijolo maciço contemporâneo. Solar da Baronesa do Muriaé. 2007. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

A pesquisa histórica empreendida constatou que na reforma da década de 70 as 

argamassas de revestimento foram quase que integralmente substituídas. Portanto 

boa parte das argamassas que se encontram na edificação são objetos das obras 

realizadas em 1977/1978; apresentando, nos dias de hoje, áreas com pulverulência 

e outras com desplacamento nas áreas onde o cimento Portland está presente80. 

 

São encontrados dois tipos de pedra com características históricas e lapídeas bem 

distintas na edificação. O primeiro tipo é formado pelo piso da plataforma da entrada 

                                                 
80
 RIBEIRO, N.P. Relatório Técnico. in: CHAGAS, H.N. das (coord.) Projeto de Restauro do Solar 

da Baronesa de Muriaé.  Campos dos Goytacazes, 2009. 
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da fachada dos fundos do solar (voltada para a BR 356). Este piso é formado por 

placas de granito levigadas de coloração escura, sendo fruto de uma inserção 

recente. O segundo tipo, formado por espessas placas de cantaria de gnaisse, está 

presente nas bordas, no embasamento e degraus desta plataforma de entrada, no 

piso da calçada que circunda todas as fachadas da edificação, nas soleiras das 

portas externas, assim como no pátio interno. Devido ao modo de inserção na 

construção, assim como pelo aspecto e estado de degradação em que se encontram 

pode se afirmar que são originais da época da construção (Figura 92). 

 

 
Figura 92 - Piso de pedra, inserção recente, e degraus de escada remanescentes. Solar da 
Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: Acervo do autor. 
 

A estrutura do telhado do solar da Baronesa do Muriaé é formada basicamente por 

tesouras de madeira formando triângulos com pernas, linha base, pendural e 

diagonais. Estas tesouras estão geralmente engastadas nas alvenarias das paredes 

mestras e são as responsáveis pela sustentação da superestrutura do telhado: 

cumeeiras, terças, ripas. Estruturalmente, estas tesouras têm seções aproximadas 

de 0,22 m x 0,22 m para as linhas base; 0,19 m x 0,22 m para as pernas; 0,12 x 0,16 

m para as diagonais ou escoras; 0,15 x 0,20 m para as terças e 0,22 x 0,22 m para 
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as cumeeiras. Trata-se de peças com certa desigualdade nas seções ditas lavradas 

ou falquejadas, em virtude da marcenaria artesanal do período em que foi 

construída. A cobertura foi feita com telhas cerâmicas artesanais do tipo capa e 

canal, de medidas irregulares, com beiral sem calhas, a não ser no que se volta para 

o pátio interno. São quatro águas voltadas para o pátio interno e quatro águas para 

as fachadas externas, sendo todas com beirais arrematados por cimalha de 

argamassa, porém sem a presença de tubos de coleta de água pluvial (que foram 

subtraídos em algum tempo). São poucos, mas significativos os trechos com 

goteiras, devido ao comprometimento de calhas ou por telhas quebradas e corridas 

provocando a passagem de água para o interior da edificação que afeta não só a 

estrutura deste telhado como também todos os demais elementos de madeira 

constituintes desta edificação. 

 

Todos os ambientes do sobrado possuem forros. Algumas salas possuem um 

trabalho de marcenaria mais refinado, como é o caso do salão nobre, onde além do 

cobrimento em madeira lisa com encaixe do tipo macho e fêmea o forro em gamela 

possui frisos fazendo uma marcação decorativa. Nos demais aposentos, contudo, 

tem-se um forro simples em macho e fêmea ou em saia e camisa, sendo diferente 

no local onde funcionou a cozinha, onde se apresenta um treliçado de madeira, 

provável elemento que facilitava a exaustão naquele local (Figura 93).  

 

 
Figura 93 - Forro da antiga cozinha. Solar da Baronesa do Muriaé. 2007. Fonte: Acervo do autor. 
 

No embasamento, ou primeiro pavimento, apenas os ambientes que estão próximos 

à capela e que se situam na entrada da construção possuem forro. Não se pode 
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dizer que seja grande o estado de degradação dos forros, devido ao fato inclusive de 

que não se trata - na quase totalidade - de elementos originais, e sim de partes que 

foram totalmente substituídas na reforma da década de 70. Encontram-se algumas 

peças atacadas por xilófagos, outras inexistentes. 

 

Os pisos encontrados no solar são de vários tipos. No primeiro pavimento na parte 

de fundos, isto é, contrária à capela, pode ser encontrado um piso que possa ser 

entendido como original da época da construção. Trata-se de um material cerâmico 

(em tijoleira) que devido ao desgaste apresentado assim como a forma das peças 

indica se tratar de material remanescente (Figura 94). No pátio interno, também 

podemos encontrar piso em placas de cantaria de gnaisse, sendo este também 

original da construção. Os demais ambientes deste pavimento, inclusive a capela, 

encontram-se pavimentados com placas de granito levigadas de coloração escura, 

sendo estes objetos de inserção por ocasião das obras de 1977/1978. No sobrado, 

são encontrados pisos de tabuado de madeira de seções diversas, em grande parte 

objeto das obras da década de 70. Poucos são os locais onde se pode observar 

madeiramento original, tendo em vista serem estes os materiais de maior facilidade 

para retirada e revenda, quando esteve o prédio aos “cuidados” de invasores nas 

décadas de 60 e 70 do século XX. Nos locais onde foram construídos os banheiros, 

acima das lajes de concreto armado, tem-se o assentamento de pisos cerâmicos 

contemporâneos. Os pisos deste pavimento não apresentam patologias importantes, 

nem mesmo se considerados os danos encontrados nos barrotes que fazem a 

sustentação destes. Somente algumas peças apresentam comprometimento pelo 

ataque de xilófagos. 



 

 

119

 

 
Figura 94 - Piso em tijoleira no porão. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: Acervo do 
autor. 
 

O barroteamento do piso do sobrado, também objeto de desejo maior da voracidade 

dos invasores das décadas de 60 e 70, apresenta-se em grande parte substituído 

nas obras daquela ocasião. É composto por peças com dimensões aproximadas de 

0,20 x 0,20 m, sendo as peças originais trabalhadas à mão. Estas peças se 

encontram engastadas em barrotes que chegam alcançar seções de 0,30x0,30m 

assentes sobre as paredes mestras e de interior, em esteios originais de madeira e 

em único caso apoiadas sobre pilares de concreto armado construídos nas obras da 

década de 70. Hoje, a maior parte do que se apresenta comprometido pelo ataque 

de xilófagos é das peças que foram substituídas. 

 

As esquadrias do solar são, em sua grande maioria, de madeira (Figura 95), 

excetuando-se apenas os óculos em ferro fundido presentes no porão. Quanto às 

portas e janelas, estas se apresentam com diversos aspectos. As portas internas 

são em duas folhas almofadadas de abrir, com painel de vidro reto em sua parte 

superior. A este modelo somente varia a porta de acesso ao mezanino da capela 

que conta com 04 folhas sendo duas fixas e duas de abrir, também sobreposta por 

painel de vidro. As portas externas se assemelham ao modelo interno, porém não 

apresentam painel de vidro superior. Outra exceção encontrada é a porta sob a 

escada lateral também almofadada, porém se apresenta em arco pleno. As portas 

externas que se voltam para a escada lateral assim como para varanda descoberta 
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de acesso nos dias de hoje, também são em almofada, porém sem painel de vidro 

superior. As portas que se abrem para os balcões voltados para o rio Muriaé são 

duplas, cada qual com duas folhas, sem painel de vidro superior. As que ficam 

voltadas para o lado interno são de almofadas e para o lado externo de venezianas. 

Quanto às venezianas, há que se citar que se tratam de acréscimos das obras da 

década de 70 tanto nestas portas quanto em todas as janelas existentes hoje, que 

além destas venezianas receberam o acréscimo das guilhotinas (Figuras 87 e 88).  

 

 
Figura 95 - Fachada Frontal – Rio Muriaé. Solar da Baronesa do Muriaé. 2010. Fonte: Acervo do 
autor. 
 

As janelas são, na maior parte, formadas por um conjunto de 03 peças (Figura 92). 

Na sua parte interna, duas folhas de almofada de abrir; no espaço intermediário, 

guilhotinas envidraçadas e na parte externa, as duas folhas de venezianas de abrir, 

estas, conforme relatado acima, objeto de intervenção do final do século XX. A este 

modelo, excluem-se as janelas voltadas para o pátio interno sobre o patamar da 

escada interna, que se apresentam somente em guilhotina. No porão, encontram-se 

janelas somente com as folhas de almofada. Aspecto relevante deve ser descrito 

acerca de uma “janela” que se encontra atrás do altar da capela. Esta se apresenta 
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somente em veneziana, compondo o aspecto neoclássico da fachada, mas sem 

função de ventilação ou iluminação. Também as esquadrias sofreram muitos danos 

e retiradas. Aquelas que hoje se encontram, são, em grande número, fruto das obras 

do final do século XX, inclusive no que diz respeito às suas ferragens. Merecem 

diversos reparos e substituições devido ao ataque de térmitas que vem sofrendo. 
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5.3 – Tipologia da planta 
 

A tipologia da planta do Solar da Baronesa do Muriaé pode ser bem entendida com 

a descrição apresentada no Relatório Técnico do Projeto de Restauro já citado 

anteriormente. 

O prédio do Solar da Baronesa do Muriaé é uma edificação de grandes 
dimensões. Sua planta é um grande quadrilátero com um pátio central. 
Trata-se de uma tipologia de edificação compacta típica do neoclassicismo: 
um quadrado perfeitamente regular com lados de 33m de largura, 
aproximadamente. A construção pode ser inserida na tradição da casa 
mineira81, posicionada em terreno com declive, apresentando uma grande 
fachada frontal assobradada e fachada de fundos de apenas um pavimento 
(Figuras 88, 95, 96 e 97): no caso do Solar da Baronesa a fachada principal 
é voltada para o rio Muriaé, fachada senhorial que apresenta toda a 
austeridade da simplicidade, com seus vãos marcados por ombreiras e 
vergas de madeira, com poucos adornos ou frisos, a não ser a cimalha do 
coroamento; e gradis de guarda corpos dos balcões, enquanto a fachada de 
fundos é voltada para o terreiro e também para a estrada (BR 356). Apesar 
da presença de elementos clássicos no conjunto da edificação estes não se 
expressam através da cobertura, já que não são verificáveis platibandas 
nem frontões triangulares. 

82 
 

Quanto à tipologia da planta, entendemos que o solar da Baronesa do Muriaé se 

enquadra no tipo III descrito em ‘O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café’83. Nesta 

obra, Silva Telles classifica as sedes de fazendas por diversos padrões sendo o tipo 

III aquele que é composto por quatro módulos retangulares. Tem-se um primeiro 

módulo frontal e retangular que é acrescido de dois outros dispostos 

perpendicularmente formando um U (até então formando o tipo I). Uma quarta ala, 

ligada à segunda e à terceira, formam um pátio interno de aproximadamente 6,5 x 

9,5m, sendo este o tipo III descrito por Silva Teles. Dentro deste espaço se 

desenrolavam todas as atividades da casa do senhor de engenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 VASCONCELLOS, S. de. Vila Rica. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977. p.66. 
82 RIBEIRO, N.P. Relatório Técnico. in: CHAGAS, H.N. das (coord.) Projeto de Restauro do Solar 
da Baronesa de Muriaé.  Campos dos Goytacazes, 2009. 
83 TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro. Capivara, 2006. p. 
106. 
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Figura 97 – Fachada Fundos - BR 356. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Levantamento do autor. 
 

Figura 96 – Fachada Frontal – Rio Muriaé, Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Levantamento do autor. 
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A planta do solar, que é dividido em dois pavimentos, é de fácil entendimento para 

quem já possui alguma familiaridade com as construções do século XIX. No 

sobrado, tem-se a moradia da família do senhor de engenho e no primeiro 

pavimento, os serviços e demais atividades que envolvessem qualquer pessoa que 

não pertencesse à família deste senhor de engenho (Figuras 100 e 101). 

Figura 98 – Fachada lateral esquerda. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Levantamento do autor. 

Figura 99 – Fachada lateral direita. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Levantamento do autor. 
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Legenda: 
1. Salão/ Sala     7. Cozinha 
2. Quarto/ Alcova     8. Banheiro 
3. Quarto/ Alcova – uso externo   9. Pátio interno 
4. Depósito/ Serviço    10. Função Desconhecida 
5. Circulação     11. Varanda 
6. Espaço Religioso 

Figura 100 – Planta Baixa do primeiro pavimento. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. 
Levantamento do autor. 
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Legenda: 
1. Salão/ Sala     7. Cozinha 
2. Quarto/ Alcova     8. Banheiro 
3. Quarto/ Alcova – uso externo   9. Pátio interno 
4. Depósito/ Serviço    10. Função Desconhecida 
5. Circulação     11. Varanda 
6. Espaço Religioso 

Figura 101 – Planta Baixa do sobrado. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. 
Levantamento do autor. 
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Figura 104 – Corte CC. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Levantamento do autor. 
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Figura 102 – Corte AA. Solar da Baronesa do Muriaé.2008. Levantamento do autor. 
 

Figura 105 – Corte DD. Solar da Baronesa do Muriaé.2008. Levantamento do autor. 

Figura 103 – Corte BB. Solar da Baronesa do Muriaé.2008. Levantamento do autor. 
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No 2° pavimento (o de sobrado) do solar da baronesa do Muriaé, encontram-se 

aproximadamente 10 quartos, salas, salões nobres, cozinha e circulações. Nos 

salões nobres eram realizadas as recepções às pessoas ilustres, tendo recebido, por 

exemplo, a visita do Imperador Pedro II. A incerteza no número de quartos se dá em 

função da existência de um único documento de 1976 (ANEXO D), através do qual 

foram elaboradas as figuras 107 e 108, que não determina a função de cada 

cômodo. Entendemos que além destes quartos poderiam ter existido um ou mais 

ambientes destinados à guarda de gêneros alimentícios próximo à cozinha. Quanto 

à disposição dos quartos, questionamos a “inversão” se considerados os aspectos 

contribuintes para elaboração de um projeto residencial para os dias de hoje nesta 

região. Devem-se voltar os quartos para o nordeste ou leste, por serem estas as 

melhores posições quanto à insolação e ventilação. No caso do solar, uma pequena 

parte encontra-se voltada para o nordeste e outra para o oeste, notadamente o 

quadrante mais quente, porém, neste caso, de “frente” para a chegada da casa. Não 

se pode deixar de citar outro aspecto marcante não só nas construções 

oitocentistas, mas nas dos séculos anteriores também que é a possibilidade dos 

familiares dos senhores de engenho, principalmente filhas e esposa, de 

presenciarem as manifestações religiosas sem serem notadas. Este problema é 

resolvido no solar da Baronesa do Muriaé com a existência de um mezanino com 

proteção de grade de ferro, de onde a família do senhor de engenho poderia assistir 

aos atos religiosos sem ser notada pelos de fora da casa (Figura 106). 

 
Figura 106 - Mezanino sobre a capela. Solar da Baronesa do Muriaé. 2008. Fonte: Acervo do 
autor. 
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Figura 107 – Planta Baixa do primeiro pavimento. Solar da Baronesa do Muriaé.1976. 
Autor desconhecido. 
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    1. Salão/ Sala     6. Circulação 
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Figura 108 – Planta Baixa do Sobrado. Solar da Baronesa do Muriaé.1976. 
Autor desconhecido. 
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O primeiro pavimento tem como único ambiente com função claramente definida o 

local onde se encontra a capela. Por parte deste espaço, passavam todos aqueles 

que se dirigissem ao salão nobre, alcançando logo após a escadaria monumental e, 

em seguida, o salão propriamente dito. Os demais ambientes não têm função bem 

definida, mesmo após diversas pesquisas com esta finalidade, presumindo-se 

apenas serem locais para depósitos e serviços. Como em todos os demais partidos 

arquitetônicos adotados até o século XIX, o solar da Baronesa do Muriaé 

provavelmente também contasse com quartos para hóspedes. Na nossa análise, 

este quarto (ou quartos) de hóspedes ficaria à esquerda de quem chega à 

construção pelo rio Muriaé, e naturalmente a capela se localizando à direita. Nesta 

mesma observação, presumimos que tenha havido ambiente intermediário como 

sala central que servia de acesso tanto para estes ambientes laterais como para o 

segundo pavimento (sobrado). Nesta hipótese a capela teria uma menor 

profundidade do que a que hoje se encontra erigida. 

 

Na análise das fachadas proposta por Telles o Solar da Baronesa se enquadra no 

tipo I- “[...] frontarias de sobrados ou de pisos acima de porão alto, com seqüências 

de vãos em cada piso, sem escada externa saliente da fachada [...]84.” Vale lembrar 

que dentro desta tipificação, Silva Telles enumera outras tantas, dentre as quais o 

tipo VII que descreve como: “[...] casas compostas à feição do neoclássico[...]85.” 

Apesar de apresentar algumas características neoclássicas, no nosso entender, o 

solar da baronesa do Muriaé não deve ser considerado como um prédio neoclássico 

pois não apresenta importantes elementos para caracterizá-lo como tal, como pórtico 

central com frontão triangular, telhado encoberto por platibandas, colunas clássicas, 

apesar da marcante simetria das fachadas e da presença acanhada de cunhais e 

lesenas aos moldes de colunas clássicas. 

 

 
 

                                                 
84
 TELLES, A.C.da S. O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café. Rio de Janeiro. Capivara. 2006. 

p.107. 
85 Ibid.,p. 109. 
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6 SOLAR DE SANTO ANTÔNIO 

 

6.1 – Histórico da edificação  

 

O Solar de Santo Antônio, também denominado Solar do Beco, é o único de nossos 

objetos de estudo que, apesar de ter sido construído em ambiente rural no Século 

XIX e assim permanecido até meados do Século XX, encontra-se hoje inserido 

dentro da malha urbana de Campos dos Goytacazes. Localizado na Avenida 24 de 

Outubro nº 143 no bairro Turf Club o Solar dista aproximadamente 3 Km do centro 

histórico da cidade (Figuras 58 – letra C e 109). 

 

 
Figura 109 - Vista aérea Solar de Santo Antônio inserido na malha urbana. 2009. Disponível em: 
<http:\\earth.google.com>. Acesso em: 25 de set. 2009.  
 

O Solar de Santo Antônio foi construído na primeira metade do Século XIX, não 

tendo sido localizada por esta pesquisa qualquer documentação dando conta da 

data exata de sua construção. Consta como tendo sido o seu primeiro proprietário e 

provável construtor deste Solar o senhor Joaquim Pinto Neto dos Reis, primeiro 

Promotor Público de Campos, Comendador da Ordem da Rosa e Barão com 
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grandeza por Decreto de 30 de Novembro de 1866. O título recebido nesta data 

denominava o mesmo como Barão de Carapebus. Joaquim Pinto Neto dos Reis 

casou-se em 30 de Abril de 1820 com Antônia Joaquina Neto dos Reis, tendo como 

filhos Antônio Dias Coelho dos Reis, Conde de Carapebus e Ana Dias Neto, que se 

casou com Manoel Jacinto Nogueira da Gama, em 23 de Outubro de 1860, sendo 

este último, filho do Conde de Baependi. Joaquim era primo-irmão paterno de 

Manuel Pinto Neto da Cruz, o Barão de Muriaé. O Barão de Carapebus faleceu em 

Niterói, em 17 de Março de 1867, sendo o seu corpo depositado na igreja de S. 

Francisco de Paula e depois sepultado no Cemitério de Catumbi86. 

 

Como Vereador, Joaquim dos Reis foi Presidente da Câmara de Campos e prestou 

grandes serviços à sua terra natal, tendo feito uso do Solar como local de grandes 

festas, onde inclusive recebeu o Imperador D. Pedro II por ocasião de sua primeira 

visita a Campos entre março e abril de 1847, como nos informa Lamego: 

No dia 4 [de abril], domingo assistiu a procissão da casa de José Martins 
Pinheiro e a noite foi a fazenda do Beco, do Dr. Joaquim Pinto Netto dos 
Reis (1º Barão de Carapebús) onde se realizava um baile em sua honra. 
O magnífico solar de 14 janelas de frente situado a um quarto de léguas da 
cidade onde hoje se acha o Asilo de N. S. do Carmo estava repleto da fina 
flor da sociedade campista. O baile estava tão animado que o Imperador, 
sempre satisfeito e a dançar, só pode arrancar-se daquelas salas e dos 
braços daquelas damas ás 3 da madrugada. E ainda no dia seguinte, 
voltando a participar “desses inocentes prazeres que fazem o encanto da 
vida campestre – a moagem e o passeio pelo jardim... lá ficou até meia noite 
quando se retirou ‘interrompendo com sua ausência uma nova festa que se 
tinha improvisado’.87 

 
O Solar, que é tombado pelo IPHAN em 24 de julho de 1946, tendo sido inscrito no 

Livro das Belas Artes sob o nº 309 e no Livro Histórico sob o nº 242 através de 

processo nº 0176-T-38, foi adquirido posteriormente pelo Cônsul Miguel Ribeiro da 

Mota, Visconde de São Sebastião, e passou por diversas mãos até ser comprado 

por Antônio Manoel da Costa88. Desde o final de 1937 pertence à Associação 

Mantenedora do Asilo de Nossa Senhora do Carmo, por doação onerosa feita pela 

Companhia Industrial Agrícola de Santo Antônio (ANEXO E) tendo sido ocupado até 

este mesmo ano de 1937 pelo Seminário Diocesano (ANEXO F)89. 

 

                                                 
86 LAMEGO, A. F. M. A Terra Goytacá. Vol. 6 Diário Oficial, 1943, p.118,119. 
87 Id. A Terra Goytacá. Niterói. – Vol. V, 1943, p.80,83.  
88 Id. A Terra Goytacá. Vol. 6 Diário Oficial, 1943, p.118. 
89 Extraído do livro de atas de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do 
Carmo dos dias 11 de janeiro de 1938 e 10 de dezembro de 1937. 
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As principais atividades desenvolvidas no Solar, desde o dia 24 de dezembro de 

193990 (ANEXO G) até o ano de 2003, eram relativas ao abrigo de idosos, assim 

como a utilização da capela existente para a realização de casamentos, batizados e 

outras atividades religiosas festivas da sociedade campista, estas últimas servindo 

como fontes de renda para a manutenção daqueles idosos e do bem tombado. 

Como este último chegou a um estado de conservação que exigiu do mesmo a sua 

interdição, encontra-se o Solar fechado e sem qualquer utilização desde 2003 

ficando os idosos abrigados em outras construções contíguas dentro da própria área 

de terras pertencente à Associação mantenedora do Asilo na qual está construído o 

próprio Solar (Figuras 109, 110 e 111). 

 

 
Figura 110 – Fachada principal do Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo do Autor. 
 

                                                 
90 Extraído do livro de atas de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do 
Carmo do dia 10 de janeiro de 1940. 
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Figura 111 – Vista do Solar de Santo Antônio parcialmente escorado e construção anexa ao 
fundo. 2007. Fonte: Acervo do Autor. 
 

Nos dias atuais, o abrigo destes idosos se dá de forma pouco adequada nestas 

construções anexas, não oferecendo condições de segurança, acessibilidade, 

higiene e salubridade desejáveis a estas pessoas, até mesmo porque foram erigidas 

no final da década de 1960 e início da década de 1970 (ANEXO H)91. É bem 

verdade que também quanto ao Solar não se possa afirmar que, para os padrões 

atuais de habitabilidade e hospitalidade, este tenha condições próprias para um bom 

desenrolar das atividades de um asilo de idosos, ainda que tenham sido realizadas 

obras na década de 1930, que deram ao mesmo alguma condição de receber estes 

anciãos, dentre estas, podem-se destacar os banheiros (Figuras 123 e 124). Em 

caso de retomada da utilização deste Solar como asilo, o bem deverá sofrer obras 

necessárias a uma utilização mais adequada para este fim, como rampas ou 

elevadores e banheiros adaptados a idosos, por exemplo. Sem estas obras, talvez 

mais danosas ao patrimônio, porém ainda com obras de menor impacto visual e até 

mesmo estrutural, poderá o Solar funcionar com atividades administrativas. 

 

Além das condições inadequadas para os idosos, as alas onde estes se encontram 

hoje são erigidas de forma não condizentes com o que preconizam as normativas do 

                                                 
91 Extraído do livro de atas de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do 
Carmo do dia 10 de maio de 1970. 
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IPHAN. Do ponto de vista da preservação do patrimônio material ali existente, que é 

o próprio Solar de Santo Antônio, este se encontra sofrendo danos não só quanto à 

sua deterioração por se encontrar sem qualquer uso, com diversas goteiras e danos 

ao madeiramento estrutural que provocam a instabilidade em algumas paredes, 

assim como por se encontrar bloqueado visualmente em três de seus quatro lados, 

neste caso, excetuando-se apenas a fachada principal, apesar desta se encontrar 

afastada aproximadamente 250 metros do muro frontal. Pode-se dizer que o Solar 

se encontra em uma “clausura”, formada pelos seus próprios muros ou construções. 

Outra interferência causada ao Solar é o fato da ala que fica na parte dos fundos 

deste ser construída em certos trechos completamente unida ao bem tombado, 

inclusive com parte da estrutura desta ala apoiando-se na construção tombada, sob 

a forma de passarela que liga os dois prédios. Este elemento de ligação não só traz 

cargas não previstas para a construção como também contribui para o aumento de 

umidade provocada também por este prédio anexo ao solar, mormente por esta 

fachada estar voltada para o quadrante sul, local que notadamente predominam os 

ventos frios e de tempestades nesta região. 

 

O fato de o Solar de Santo Antônio ter sido incorporado pela malha urbana de 

Campos dos Goytacazes trouxe ao mesmo dois diferentes aspectos sobre a sua 

utilização.  

 

Por um lado, manteve a construção sempre utilizada, fazendo com que esta 

permanecesse razoavelmente conservada, aumentando com isso sua vida útil. 

Entendemos que a facilidade de acesso, a disponibilidade de estacionamento, a 

arquitetura incomum do Solar para o século XX, aliada ao pseudo apelo político e 

socialmente corretos de ajuda ao Asilo de idosos fez com que por muitos anos o 

“Asilo do Carmo” se tornasse uma opção bastante pretendida, principalmente pelas 

noivas locais quando se tratava de seus casamentos. No nosso entendimento, isto 

fez com que o Solar propriamente dito se mantivesse em atividade por mais tempo, 

se comparado, por exemplo, com o Solar dos Ayrizes e o Solar da Baronesa do 

Muriaé.  

 

O fato de o Solar ter sido absorvido pela malha urbana por outro lado fez com que 

esta ocupação urbana mal planejada em seu entorno e ainda as próprias obras já 
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mencionadas da própria Associação Mantenedora do Asilo se fizessem sem o 

devido respeito a um bem tombado. O que se podia observar no passado (Figura 

112), não mais pode ser notado nos dias de hoje, pois a ocupação urbana permitida 

pela Prefeitura local não ofereceu condições para que a construção tivesse seu 

entorno visual preservado. 

 

 
Figura 112 - Vista frontal do Solar de Santo Antônio. S/D. Disponível em 
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/th_christina/icon1113654/icon1113654_38.jpg>. 
Acesso em 22 de março 2010. 
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6.2 – Sistema Construtivo 

 

O sistema construtivo encontrado no Solar de Santo Antonio é composto 

basicamente por alvenaria de tijolos maciços com dimensões aproximadas de 

0,09X0,13X0,37m fazendo o fechamento dos vãos deixados pela estrutura de 

madeira. Esta estrutura de madeira, composta por esteios, madres, frechais, 

barroteamento de pisos e tetos é, quase que em sua totalidade, formada por peças 

ainda originais que em alguns trechos se apresentam com sua resistência 

comprometidas pelo apodrecimento de parte destas peças, em decorrência da 

presença de umidade e consequente ataque de térmitas. 

 

No pavimento térreo ou de porão alto, as paredes mestras das laterais e fundos têm 

espessura média aproximada de 0,70m. A parede frontal sofre pequena variação, 

sendo esta com 0,80m de espessura aproximadamente. Neste pavimento as 

paredes internas têm espessuras aproximadas de 0,20m. O pátio interno existente é 

circundado por colunas com dimensões aproximadas de 0,60mX0,60m sendo feito o 

fechamento entre as mesmas através de arcos plenos, ambas também executadas 

em tijolo maciço. Este conjunto faz o apoio das paredes do pavimento superior 

voltadas para este pátio interno. 

 

No pavimento superior são encontradas paredes mestras com 0,25m de espessura 

aproximadamente, com exceção da parede frontal que mantém os mesmos 0,80m 

como ocorre no pavimento inferior, ficando os recuos para as aberturas dos vãos de 

janelas e porta com os memos 0,25m das demais paredes. Neste pavimento, as 

paredes internas apresentam-se com espessura aproximada de 0,19m. 

 

O Solar tem em sua construção esteios de madeira com seção média de 0,20m X 

0,20m. Estes esteios podem ser vistos desde o piso do porão alto até o frechal, 

passando pela madre que sustenta o barroteamento de piso do pavimento superior 

(Figuras 113 e 115) ou, tão somente nascendo sobre esta madre e indo até o frechal 

(Figuras 114 e 115). Em ambos os casos são elementos importantes na amarração 

e travamento da estrutura do telhado bem como de toda a construção.  
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Figura 113 – Vista alvenaria e estrutura de madeira. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo 
do Autor. 
 

 
Figura 114 – Vista alvenaria e estrutura de madeira. Solar de Santo Antônio. 2009. Fonte: Acervo 
do Autor. 
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Figura 115 – Detalhe esquemático da estrutura de madeira. Solar de Santo Antônio. 2010. 
Levantamento do Autor. 
 
A marcação observada na figura 112 através de lesenas em tonalidade mais clara 

não existe mais. Hoje o que se pode observar é uma parede lisa se destacando, em 

volume, apenas os cunhais que se encontram pintados da mesma cor que toda a 

construção, além das esquadrias e suas molduras pintadas em tom ocre.  

 

Nos dois pavimentos, existem paredes internas com espessuras aproximadas de no 

máximo 0,15m. Acreditamos que se trate de intervenções do século XX, mais 

precisamente na década de 1930, com obras da diocese para a utilização como 

seminário e obras da Associação Mantenedora do Asilo para utilização como tal 

(ANEXO I)92. Além destas paredes, existem no Solar dois conjuntos de banheiros 

em cada pavimento (Figuras 123 e 124), que se apresentam com paredes de 

espessuras as mais diversas variando de 0,13m até 0,30m. 

 

                                                 
92 Extraído do livro de atas de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do 
Carmo do dia 29 de março de 1938. 
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Mesmo com a escassez de material pétreo na região, conforme já citado, este Solar 

tem um volume considerável de trabalhos de cantaria, destacando-se aqui as 

escadarias de acesso frontal (Figura 116) e laterais, assim como os pisos dos 

balcões voltados para o pátio interno (Figura 117). 

 

 
Figura 116 – Detalhe escada frontal. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo do Autor. 
 

 
Figura 117 – Detalhe porta - balcão pátio interno. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo do 
Autor. 
 
A cobertura do Solar de Santo Antônio mantém sua estrutura em madeira original 

(peças lavradas ou falquejadas) com pequenas intervenções de peças novas, 

provavelmente inseridas quando da substituição do manto de telhas cerâmicas. As 

telhas existentes no local são atuais, do tipo capa e bica em tons de barro vermelho, 

o que para o leigo, à primeira vista, não seja visualmente desagradável, até mesmo 
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porque esta substituição já foi realizada há pelo menos dez anos, o que dá ao 

telhado uma sujidade e tonalidade natural fazendo com que este se assemelhe aos 

telhados originais (Figura 110). A estrutura é basicamente formada por tesouras de 

madeira formando triângulos com pernas e linha base com dimensões aproximadas 

de 0,20m X 0,20m, pendural – 0,23m X 0,23m e diagonais - 0,16m X 0, 18m. Esta 

estrutura de maneira geral apresenta-se em bom estado, apesar de ser perceptível a 

necessidade de reparações de algumas destas peças bem como o realinhamento e 

amarração de telhas que encontram-se corridas (Figura 118), que em alguns locais 

já ocasionam goteiras para o interior da edificação. O telhado é dividido em oito 

águas, sendo quatro para o lado externo e quatro para o pátio interno, em ambos os 

casos arrematados por cimalhas de argamassa onde se apoiam nos frechais. Nos 

encontros das águas no pátio interno, as quatro calhas fazem a sua descarga 

diretamente do telhado para o piso do térreo, isto é, não contam com tubos de 

descida de águas pluviais (Figura 118). Deve-se também atentar que a figura 112 

mostra que sobre a cobertura existiam pináculos em seus vértices, estes não mais 

existentes, possivelmente tendo sido retirados na ocasião da troca do telhado 

original. 

 

 
Figura 118 – Vista telhas corridas e cimalha interna. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo 
do Autor. 
 
Os forros encontrados no Solar são de diversos tipos tanto quanto às suas formas 

de apresentação quanto aos materiais. A predominância é de forro tabuado disposto 

em saia e blusa ou em macho e fêmea e em alguns ambientes, em gamela, todos 

apresentando detalhes em molduras de madeira. 
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No pavimento habitável, a grande maioria dos forros aparenta ser original (Figura 

119), porém se nota, por seus padrões de apresentação, que, dentre estes, alguns 

foram executados muito provavelmente na segunda metade do Século XX (Figura 

120). Ainda neste pavimento, a capela é forrada com estuque, que, conforme pode 

ser visto na figura 121, já passou por processos de reparos de trincas e fissuras. 

 

Quanto aos forros do pavimento térreo ou de porão alto, a situação é bastante 

diferente do que presumimos que tenha sido originalmente. Observados os demais 

objetos de nosso estudo podemos prever que o pavimento de porão alto não 

contasse com qualquer forro ou, em alguns ambientes de maior refino, houvesse o 

uso de forro de madeira, como os que se apresentam no pavimento acima. Aqui, 

grande parte da situação original não existe mais. No passado recente onde 

funcionavam a cozinha e banheiros do asilo, o forro existente é de gesso liso, sendo 

os demais ambientes forrados em lambris de madeira contemporânea. 

 

 
Figura 119 – Forro em Gamela. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo do Autor. 
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Figura 120 – Forro contemporâneo. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: Acervo do Autor. 
 

 
Figura 121 – Forro de estuque da Capela com reparos. Solar de Santo Antônio. 2007. Fonte: 
Acervo do Autor. 
 
As esquadrias do Solar, principalmente as que se encontram no pavimento superior, 

não sofreram alterações significativas se comparadas as existentes hoje com a 

figura 122, que é objeto de trabalho de informática gráfica sobre a figura 112. 

 

 
Figura 122 – Fachada principal do Solar de Santo Antônio - Figura 112 em detalhe. 
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São, em sua grande maioria em madeira, sendo o conjunto de janelas predominante 

composto de guilhotina em vidro na parte externa, veneziana também em guilhotina 

em sua parte intermediária e duas folhas de madeira almofadadas de abrir na parte 

interna. As janelas têm as vergas em arco abatido que, assim como os peitoris, é 

engastado em esteios laterais (umbrais). Estes umbrais nascem no nível do piso 

deste pavimento e seguem até o nível dos frechais (Figuras 114 e 115). As portas 

externas também têm vergas em arcos abatidos acompanhando o padrão 

encontrado nas janelas sendo feito o fechamento com duas folhas de abrir 

almofadadas (Figuras 110 e 111) 

 

É possível observar que a janela que fica voltada para a fachada lateral, onde hoje 

se localiza a capela, recebe neste vão esquadria metálica com vidros desenhando 

uma cruz, não sendo possível afirmar com certeza ser este desenho uma inserção 

posterior por exemplo à situação encontrada na figura 122. Pela observação desta 

iconografia é possível verificar que ali havia uma certa descontinuidade dos vãos e 

esquadrias em relação às demais encontradas na edificação, sinalizando para a 

provável existência de uma janela de padrão diferente das demais, podendo indicar 

que realmente ali se localizasse uma capela como a que existe nos dias de hoje. 

 

Voltadas para o pátio interno, encontram-se portas-balcão de madeira em duas 

folhas de abrir tendo a parte inferior em almofadas e a parte superior com trechos de 

vidro, encimadas por painel de vidro. Ao abrir destas portas se tem soleira de granito 

engastada na alvenaria que recebe sobre a mesma peitoril de ferro arrematado com 

perfil de madeira (Figura 117). 

 

Porém, com o decorrer dos tempos, foram feitas modificações no conjunto de 

esquadrias, principalmente as que se encontram no pavimento de porão alto. Neste 

local, onde, por observações dos demais objetos de estudos, pode-se dizer que era 

comum a utilização de óculos até mesmo por suas dimensões reduzidas em função 

da função estrutural que estas alvenarias exerciam, hoje se encontram janelas ainda 

com dimensões reduzidas (Figuras 113 e 114), porém com padrões contemporâneos 

totalmente diversos daqueles existentes no Século XIX. Exceções a esta afirmação 

são as portas que ficam voltadas para a fachada frontal que, ao menos sem a 
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realização de qualquer prospecção, mostram-se com padrões compatíveis com as 

construções do Século XIX (Figuras 110 e 111). 

 

Os pisos existentes no Solar de Santo Antônio são de diversos tipos. Do que 

entendemos ser original somente se tem registro no pavimento superior ou habitável. 

No pavimento térreo ou de porão alto pouco ou quase nada restou. 

 

No pavimento habitável, pode ser notada boa parte dos assoalhos de madeira 

composto de réguas com seções aproximadas de 0,50 m, sendo pregados a 

barrotes de madeira lavrada de seções aproximadas de 0,22m X 0,24m com 

afastamento em torno de 0,50m. Neste pavimento, diferenciam-se apenas os 

banheiros que têm pisos cimentados e a capela, que apesar de ter piso também em 

assoalho de madeira, tem seções reduzidas sinalizando ser de época mais recente 

que a construção original (Figura 121).  

 

No pavimento térreo ou de porão alto não é possível registrar nenhum piso original. 

Nestes ambientes, existem ladrilhos hidráulicos de diversos padrões, pisos 

cimentados, ardósia e pisos cerâmicos contemporâneos diversos. 
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6.3 – Tipologia da Planta 
 
A tipologia da planta do Solar de Santo Antônio é a que se apresenta sob a forma de 

um quadrilátero com um pátio central. Este quadrilátero de formas quase perfeitas 

tem dimensões aproximadas de 35,00m na frente e fundos e 35,50m nas laterais, 

com um pátio interno medindo aproximadamente 9,30m X 9,60m (Figuras 123 e 

124). 

Escala gráfica

0 1 2 5

6

8

8

8
8

8

8

8
8

5

55

8 8

4

7

22

2

1

1

6

4

4

8

994

9

5

55

5

+ 8,00m

11

BB

 
 
 
 
Legenda 
1. Salão/ Sala      7. Cozinha 
2. Quarto/ Alcova      8. Banheiro 
3. Quarto /Alcova - Uso externo    9. Pátio Interno 
4. Depósito/ Serviços               10. Função Desconhecida 
5. Circulação                11. Varanda 
6. Espaço Religioso 

Figura 123 –- Planta Baixa do Pavimento Térreo ou de Porão Alto. Solar de Santo Antônio. 2008. 
Levantamento do Autor. 
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Figura 124 – Planta Baixa do Pavimento Habitável ou Superior. Solar de Santo Antônio. 2008. 
Levantamento do Autor. 
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Analisadas as plantas sob a descrição feita por A. C. Da Silva Telles em sua obra O 

Vale do Paraíba e a arquitetura do café, podemos enquadrar o Solar de Santo 

Antônio no tipo III descrito pelo autor, isto é, aquele que é composto por quatro 

módulos retangulares formando um pátio central, conforme já citado nesta pesquisa 

para o caso do Solar da Baronesa do Muriaé. 

 

Ainda que tenha recebido um considerável volume de obras, principalmente para a 

adequação da edificação ao seu uso no Século XX como asilo de idosos, não se 

pode dizer que estas obras tenham descaracterizado totalmente a construção 

oitocentista. Tais obras aconteceram em alguns locais isolados no Solar formando 

principalmente “colunas” de banheiros, deixando a maioria dos cômodos ao menos 

com dimensões e padrões usuais aos do Século XIX. Mesmo se tratando de 

elementos estranhos à construção original, entendemos que as obras destes 

banheiros tenham sido feitas com certo cuidado com a manutenção do aspecto 

original da construção, principalmente quanto ao seu aspecto externo.  

 

Há que se ressaltar que as obras mais significativas foram executadas no final da 

década de 1930, portanto em concomitância com a própria organização do 

patrimônio histórico nacional que se deu a partir desta mesma década, culminando 

com o Decreto Lei 25 de 30 de novembro de 1937, mesmo não estando ainda este 

Solar sob os efeitos do tombamento pelo IPHAN.  

 

A planta baixa do pavimento térreo, além das duas “colunas” de banheiros citadas, 

recebeu outras obras que se fazem notar nos dias de hoje. No cômodo que fica 

voltado para fachada principal e para a fachada lateral direita, foram acrescidas 

vigas e pilares de concreto armado, o que nos sinaliza para a exitência de provável 

recalque diferenciado nesta região já de longa data, portanto anterior ao que se 

manifesta nesta mesma fachada lateral onde se tem o esmagamento da madre ali 

existente, fazendo com que este local se encontre escorado (Figura 111). 

 

Ficando voltados para a fachada de fundos, encontramos do lado direito outro 

conjunto de banheiros (estes mais recentes que os demais já descritos) e, do lado 

esquerdo, a cozinha que ali funcionava para atendimento ao asilo, encontrando-se 

ainda outra capela esta mais à frente, também com acabamentos contemporâneos. 
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Estas obras, por seus padrões de acabamentos utilizados, sinalizam terem sido 

construídas por volta dos anos 1980. 

 

No pavimento superior, além dos banheiros já descritos, pouco se pode notar de 

obras contemporâneas, a não ser a abertura de porta como forma de passagem 

deste Solar para a ala de abrigo dos idosos, construída em finais da década de 1960 

e iníco de 1970. 

 

A fachada principal do Solar de Santo Antônio, assim como a do Solar Dos Ayrizes e  

a do Solar da Baronesa do Muriaé, apresenta-se de forma simétrica, forte e com 

marcação sóbria, contando com inspirações neoclássicas, poucos elementos 

decorativos, resumindo-se à cimalha, cunhais e lesenas argamassadas e gradis dos 

guarda-corpos. Aspecto notável que a faz se distinguir das demais é a presença dos 

arcos abatidos como vergas das esquadrias (Figuras 110 e 125). 
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Analisada a fachada de acordo com o que preconiza Silva Telles, podemos inseri-la 

no grupo II. Este grupo, segundo esta classificação proposta, é o que se apresenta 

em sobrado ou piso acima de porão alto com sequências de vãos em cada piso, 

tendo à frente escada externa saliente. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 125 – Fachada Principal. Solar de Santo Antônio. 2008. Levantamento do Autor. 
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Figura 126 – Corte AA. Solar de Santo Antônio. 2008. Levantamento do Autor. 
 

   Figura 127 – Corte BB. Solar de Santo Antônio. 2008. Levantamento do Autor. 
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CONCLUSÃO 

 

A região sobre a qual nos focamos com maior intensidade na presente pesquisa é 

compreendida entre o Rio Paraíba do Sul (extremo norte), o município de Quissamã 

(extremo sul) e a oeste o Município de São Fidélis. Analisados os dados históricos 

pesquisados a fim de se apresentar esta dissertação, podemos dizer que a 

colonização portuguesa nesta região se fez com raríssimos relatos da existência de 

imigrantes estrangeiros, porém tendo contado com a presença dos beneditinos e 

dos jesuítas. Estas ordens religiosas erigiram construções próprias para suas 

atividades de ensino e catequese de onde faziam também o acompanhamento de 

suas criações de gado e plantio de cana-de-açúcar, contando inclusive a 

propriedade jesuítica com engenho próprio de grande porte, conforme já citado 

nesta pesquisa. Tais fatores aliados à pesquisa histórica iconográfica e a análise dos 

levantamentos cadastrais realizados nos indicam uma gênese tipológica dos solares 

rurais campistas baseada na arquitetura portuguesa, principalmente naquela 

encontrada na área centro-litoral93, onde o predomínio na construção é o uso da 

terra crua – adobes ou cozida – tijolos maciços. Vale dizer que esta gênese 

tipológica sofreu adequações como em citação de Gilberto Freyre feita nesta 

pesquisa à página 31 onde este nos informa que a casa brasileira não foi 

reprodução da casa portuguesa, mas sim uma expressão nova. 

 

Diferentemente do que ocorria em Portugal nos Séculos XVIII e XIX, onde havia a 

participação de arquitetos nativos assim como estrangeiros na construção dos 

Solares portugueses, não conseguimos identificar nos objetos de nosso estudo 

referências que nos levassem a concluir a participação destes profissionais na 

elaboração dos projetos destas edificações, ou ainda, construtores que tivessem 

executado tais obras, apesar de relatos da existência de engenheiros na segunda 

metade do Século XIX na região e até mesmo pouco antes desta, como na 

participação da construção do canal Campos– Macaé94. 

 

Os Solares aqui pesquisados, construídos em grande número no primeiro quartel do 

Século XIX naturalmente sob influência do que se construíra na segunda metade do 

                                                 
93 Conforme localização proposta por Mário Moutinho em A Arquitectura Popular Portuguesa. 
94 Diversos relatos desta construção são encontrados no Almanak Laemmert em www.crl.edu. 
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Século XVIII em Portugal, pouco se assemelham com a obra apresentada por Carlos 

de Azevedo em Solares Portugueses. Azevedo cita em maior número os Solares 

construídos ao Norte de Portugal, notadamente os que se apresentam com um 

maior requinte, inclusive em decorrência do abundante uso da pedra granítica e 

outras, material de difícil obtenção na região de Campos dos Goytacazes no 

princípio do Século XIX, portanto tendo sido feita nesta região uma arquitetura com 

uso muito discreto de qualquer tipo de pedra. 

 

Ainda que os objetos de nosso estudo tratem de remanescentes de casas grandes, 

sedes de engenhos de açúcar, há que se registrar que não foram encontrados, nas 

cercanias de onde estão erigidos estes solares, indícios de construções que 

pudessem ser chamadas de senzalas e até mesmo de engenho de açúcar 

propriamente dito, neste caso se excetuando apenas os tachos de ferro fundido 

encontrados no Solar dos Ayrizes. Também não se nota a existência de vestígios do 

que teria sido um quadrilátero ou qualquer outra forma onde estivessem esta casa 

grande, a senzala, o engenho e demais construções necessárias ao bom 

funcionamento de todo o complexo. Estas construções podem ter desaparecido não 

de forma isolada e involuntária, mas deliberadamente a fim de que se apagasse do 

imaginário coletivo os tempos de escravidão pelos quais passaram esta região e o 

Brasil, pois notadamente foram os engenhos de açúcar os maiores responsáveis 

pela grande quantidade de africanos que passaram a ser importados para o trabalho 

braçal escravo desde o Século XVI até meados do Século XIX. Ademais, sabe-se 

que, em geral, estas senzalas foram construídas com técnicas menos apuradas e 

resistentes às intempéries e ainda com a chegada da abolição não houve qualquer 

vontade em conservá-las. 

 

Apesar de constatação já amplamente difundida e discutida dando conta do descaso 

existente para com o patrimônio histórico brasileiro, ainda que não seja esta a 

principal problemática de nossa pesquisa, vale lembrar que esta situação em nada 

difere quanto à observação dos nossos objetos de estudo. O que é comum a todo o 

patrimônio nacional se agrava quando se trata de bens tombados localizados fora 

dos grandes centros e, em maior intensidade, quando se trata de bens localizados 

em área rural. Notadamente os grandes centros são locais de maior interesse 

daqueles que se propõem a usufruir das leis de benefícios fiscais em caso de 
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aplicações de recursos em bens tombados, até mesmo porque o retorno econômico 

na mídia é de um resultado muito mais satisfatório. Outro fator determinante para 

esta situação é o fato de que também não se pode contar com fiscalizações 

suficientemente eficazes quando se trata de edificações fora destes grandes 

centros. Salvo exceções, em grande número, pode-se perceber a falta de recursos 

humanos, de estrutura para deslocamentos e até mesmo escritórios mais próximos à 

realidade fática da problemática da preservação patrimonial. 

 

Quanto aos três Solares tombados pelo IPHAN (Ayrizes, Baronesa do Muriaé e 

Santo Antônio), ainda com suas importâncias históricas, não deixaram de sofrer 

danos que trouxeram a perda irreversível de alguns elementos de suas constituições 

originais. Ayrizes e Santo Antônio possuem telhados novos e, embora venham a ter 

algum dia o aspecto original do ponto de vista histórico e possivelmente estético, o 

mesmo não poderá ser dito quanto ao aspecto físico, pois as telhas atuais já não 

são mais as mesmas encontradas desde a sua construção original (assim como é o 

caso das esquadrias), apesar do entendimento de que com estas novas telhas estas 

edificações estão melhor protegidas contra as intempéries. Tal situação difere do 

que Cesare Brandi conceitua como restauração: 

“o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua 
consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com 
vistas a sua transmissão para o futuro”95. 

 
Tendo em vista a situação degradada em que se encontrava o Solar da Baronesa do 

Muriaé em 1976, por tal motivo tendo sido objeto de obras de restauração nos anos 

de 1977 e 1978, entendemos que também não tenha sido possível a restauração 

como preconiza, dentre outros documentos internacionais, a Carta de Burra: 

“restauração será o restabelecimento da substância de um bem em um estado 

anterior conhecido”96. A planta existente, datada do ano de 1976, além de demais 

dados históricos disponíveis, não nos parecem suficientemente esclarecedores para 

um reconhecimento adequado deste estado anterior (ainda que este não seja o seu 

estado original), já que o que se apresentava como remanescente não era suficiente 

para orientar uma restauração de qualidade desejável. 

 

                                                 
95 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. São Paulo : Ateliê Editorial, 2004. p.30. 
96 ‘Carta de Burra’ in: CURY, Isabelle (org). Cartas Patrimoniais. IPHAN 2000. p. 248. 
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Observada a totalidade das construções pesquisadas, tem-se como resultado a 

predominância da técnica construtiva com a utilização de estrutura de madeira 

formada por esteios, madres e frechais auxiliadas pelos umbrais de portas e janelas, 

entremeadas com alvenaria de tijolo maciço ou adobe, revestida por argamassa de 

material argiloso. Para os casos das edificações em dois pavimentos, em geral 

encontramos paredes mais espessas no pavimento inferior, em função de todo o 

sistema se encontrar apoiado nestas alvenarias. Este conjunto é sobreposto por 

estrutura de madeira em tesouras com telhas tipo capa e canal. 

 

Quanto às tipologias das plantas, não se pode afirmar que tenha havido alguma 

predominância nos exemplares apresentados nesta pesquisa. Apesar do Solar da 

Baronesa do Muriaé e do Solar de Santo Antônio apresentarem plantas com pátios 

internos, a estas semelhanças de planta se somam tão somente as dimensões e 

disposições de ambientes do pavimento habitável, pois, se analisados os seus 

pavimentos de porão alto, nota-se a influência mineira que sofreu o Solar Baronesa 

do Muriaé, com a sua construção em encosta, o que não aconteceu com o Solar de 

Santo Antônio que é construído em área toda plana. Quanto ao Solar dos Ayrizes, 

como descrito em seu capítulo, entendemos que sua planta inicial seja a que se 

apresenta em corpo retangular único com pavimento habitável sobre porão alto, o 

que pode ser dito como predominante para os demais exemplares estudados na 

primeira fase do trabalho: em análise destas demais plantas, notamos uma 

predominância para as retangulares, sendo em um ou dois pavimentos. 

 

Quanto às fachadas, podemos notar que apesar da origem colonial na totalidade das 

amostras, estas se encontram de maneira geral adornadas com elementos 

neoclássicos como simetria em suas janelas e porta geralmente central, cunhais e 

lesenas marcando o ritmo; cimalhas argamassadas arrematando o telhado onde 

este se encontra apoiando sobre as paredes. É bem verdade que estes adornos, no 

nosso entendimento, não são suficientes para denominar estas construções como 

neoclássicas, mas colonial com inspirações neoclássicas. 

 

Mesmo em uma região geográfica menor do que as estudadas pelos autores que 

fizeram parte de nosso referencial teórico, como Geraldo Gomes e Augusto C. da 

Silva Telles, não encontramos em nossa região um grande número de amostras 
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representativas, pois parte considerável das construções existentes no Século XIX já 

se perdeu. Tivemos aqui a pretensão de agrupar um maior número de informações a 

respeito dos Solares rurais da região de Campos dos Goytacazes no século XIX, 

embora saibamos que não se esgotará com esta pesquisa a busca de mais dados 

históricos a respeito do assunto. 

 

Entendemos que esta pesquisa colabora com a preservação do patrimônio histórico 

da região, na medida em que reúne dados históricos destas construções até então 

não sistematizados, assim como os seus levantamentos cadastrais acompanhados 

de análises das técnicas construtivas predominantemente utilizadas, podendo servir 

de fonte de pesquisa para futuros projetos de preservação e restauração destes 

bens tombados e auxiliando a preservação de outros de mesma natureza 

localizados nesta região. 

 

Na tentativa de estabelecer uma tipologia dos Solares rurais campistas no século 

XIX, poderíamos dizer que se faz em corpo retangular em pavimento único ou sobre 

porão alto, com sequência de janelas e porta principal ao centro, ambas com vergas 

retas e pintadas, podendo ser dotadas de cunhais e lesenas argamassadas, 

pintadas à cal sem qualquer pigmentação. Esta tipificação é encimada por telhado 

de quatro águas com tesouras de madeira cobertas por telhas tipo capa e canal. 

Internamente, tem-se piso em tábua corrida apoiado sobre barroteamento de 

madeira, sendo o forro de madeira tipo saia e blusa, contando sempre com pelo 

menos um ambiente com forro em gamela. Todo o conjunto é dotado de influências 

neoclássicas, que se apresentam com mais intensidade nas fachadas principais, tais 

como simetria, marcação com os cunhais e lesenas arrematados em sua parte 

superior por capitéis pouco rebuscados e cimalhas arrematando o encontro do 

telhado com a parede. Porém, estes não apresentam platibandas, balaustradas e 

frontões triangulares, não trazendo, portanto, uma impregnação do conjunto a ponto 

de ser possível conceituar estas construções como sendo neoclássicas, mas sim 

como afirmado acima, sob influências neoclássicas. Por fim, entendemos que o 

conjunto apresentado é decorrente da falta de profissionais qualificados que resultou 

em uma arquitetura mais vernacular do que erudita, portanto sem um estilo mais 

definido, embora se trate de construções com boa qualidade técnica, talvez 

construídas por seus proprietários e mestres de obras. 
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9. GLOSSÁRIO 

 

Adobe – Peça de barro seco ao sol em forma de paralelepípedo, semelhante ao 
tijolo, utilizado em alvenarias. 
 
Aduela – Peça fixa e vertical, voltada para a face interior do vão de portas e janelas, 
na qual estão articuladas as folhas das esquadrias quando existentes. 
 
Afresco – Técnica de pintura utilizada em paredes e tetos, em geral para formar 
painéis. Consiste na aplicação de tinta sobre a superfície do emboço ainda úmido. 
 
Ala – Parte de um edifício que se prolonga de um ou outro lado do corpo principal. 
 
Alcova – Pequeno quarto interior onde está o leito. 
 
Aléia - Caminho ladeado de árvores. 
 
Alizar – Moldura final, normalmente decorativa, que contorna o vão de uma porta ou 
janela. Também chamada guarnição ou moldura. 
 
Alpendre – Pequeno telhado saliente acima de uma porta, de uma janela, para 
abrigar do sol, da chuva, ou para servir de ornato. 
 
Aluvião – Inundação, enxurrada. Depósito de matérias orgânicas e inorgânicas 
deixado pelas águas: a aluvião é formada de calhaus, cascalho, areia e lodo. 
 
Alvenaria – Obra executada com tijolos, pedras brutas, cantaria etc., unidos por 
meio de argamassa, cimento, gesso etc. 
 
Anastilose – Em restauro, colocação de uma peça ou um elemento da construção 
em local onde originalmente se encontrava no edifício em restauração. 
 
Andor – Padiola portátil e ornamentada na qual se transportam ao ombro as 
imagens nas procissões. 
 
Arcada – Fila de arcos sustentados por pilares ou colunas. 
 
Arroba – Medida antiga de massa, originalmente uma arroba equivale à quarta parte 
do quintal, transformando a sua medida em quilogramas, encontramos diversos 
valores. No Brasil e em Portugal usa 14,688 quilogramas, arredondado para 15 kg. 
 
Assoalho – Piso de madeira de tábuas corridas. 
 
Balanço - Viga ou outro elemento estrutural rígido que se projeta para além de um 
apoio e é suportado por um elemento de contrapeso ou uma força voltada para 
baixo atrás do apoio. 
 
Balaústre – Cada um dos apoios de um corrimão, dispostos a pouca distância entre 
si. 
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Baldrame - Alicerce de madeira ou alvenaria 
 
Bambinela - Cortina que ornamenta interiormente portas e janelas. 
 
Bandeira – Janela localizada acima do vão da porta, separada deste por um 
travessão. 
 
Bandeirista – Diz-se das casas construídas pelos sertanistas de São Paulo, que, a 
partir do início do século XVI, penetraram nos sertões brasileiros em busca de 
riquezas minerais. 
 
Barrote – Qualquer uma dentre uma série de pequenas vigas paralelas destinadas a 
suportar pisos, tetos ou telhados. 
 
Buzinote – Tubo que se projeta de uma calha ou platibanda para o escoamento das 
águas pluviais. 
 
Caiada – Construção ou objeto coberto com cal. 
 
Caibro – Qualquer uma dentro de uma série de vigotas paralelas que sustentam o 
revestimento de um telhado em vertente. 
 
Caixilharia - Conjunto de caixilhos - moldura, geralmente de madeira, para vidros. 
 
Calafate - De calafetar – Vedar buracos ou fendas para impedir passagem de 
qualquer substância. 
 
Cantaria – (pedra de cantaria) pedra trabalhada de modo a atingir um formato e uma 
dimensão específicos para seu uso na construção.  
 
Cimalha – Conjunto de molduras no arremate da parede que geralmente faz a 
concordância entre esta e o plano do forro ou do beiral. 
 
Cornija – Fiada de tijolos ou pedras rente à face de uma edificação ou projetando-se 
desta, normalmente moldada de modo a marcar uma divisão na parede. 
 
Cremona – Chaveta vertical utilizada em uma janela, que consiste em duas hastes 
que se movem por um mecanismo acionado por maçaneta, e que se prolongam para 
dentro de recessos no topo e na base da abertura para permitir um fechamento 
firme. 
 
Cumeeira – Linha horizontal de intersecção de dois planos inclinados de um telhado 
no topo deste. 
 
Cunhal – Pilastra situada nos ângulos das construções. Em geral abrange da base 
ao coroamento da construção. 
 
Encaixe macho e fêmea – Provido de dupla sobreposição. Tipo de encaixe em que 
uma saliência se adapta a uma reentrância. 
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Engastada – De Engastar. Encaixar a extremidade de uma peça em outra. 
 
Engenhoca – Pequeno engenho, destinado à fabricação de cachaça, mas que pode 
produzir também açúcar e rapadura. 
 
Empena – Cada uma das paredes laterais que formam um telhado de duas águas. 
Peça de madeira que desce da cumeeira ao frechal, também chamada perna.  
 
Estrebaria - Local onde se abrigam animais, especialmente cavalos. Estábulo. 
 
Erigido – De Erguer, levantar: construir, erigir um monumento, um edifício. 
 
Espigão – Quina inclinada formada pela junção de dois lados adjacentes em declive 
de um telhado. 
 
Fenestração – Desenho, proporção e disposição das janelas e demais aberturas 
externas de uma construção. 
 
Falquejada – De Desbastar, Lavrar (um tronco de madeira), em geral com machado, 
facão, enxó. 
 
Folha - Parte móvel da porta ou janela, podendo ser lisa, decorada ou com vidros. 
 
Foyer - Nos teatros, cinemas e casas de espetáculo, espaço destinado aos 
espectadores que aguardam o início do espetáculo ou um ato seguinte. 
 
Friso – Faixa decorativa - por exemplo, ao longo do topo de uma parede interna, 
imediatamente abaixo da cornija, ou uma faixa esculpida na cornija de uma parede 
externa.  
 
Frontão – Espécie de empena originalmente triangular, fechando o vão formado 
pelas duas águas da cobertura, que arremata as fachadas dos edifícios. Com o 
tempo, sofre alterações e passa a servir de mero ornamento. 
 
Frontispício – Fachada principal, ou parte de uma fachada, normalmente tratada 
como elemento à parte do projeto e realçada por meio de ornamentação. Frontão de 
forma triangular colocado sobre um ressalto. 
 
Gamela – Diz-se do forro composto de cinco painéis, dos quais quatro são 
inclinados, trapezoidais e que correspondem a cada um dos lados do cômodo, 
sendo fechados, pelo alto, com o quinto painel que é retangular e de nível. 
 
Grega – (faixa grega) motivo ornamental encerrado em uma listra e composto por 
figuras repetidas, normalmente geométricas. 
 
Iconografia – Estudo dos assuntos representados nas obras de arte, de suas fontes 
e de seu significado. Arte de representar por imagens. 
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Inexpugnável – Que não se pode tomar, vencer, conquistar pela força das armas 
(falando-se de cidades, praças-fortes ou posições): fortaleza inexpugnável. 
 
Intempérie - Desarranjo ou irregularidade das condições climatéricas. 
 
Invólucro – Revestimento - Aquilo que envolve, cobre ou reveste; envoltório. 
 
Jacarandá – Nome comum a algumas espécies de árvores da família das 
leguminosas, subfamília das papilionáceas, cuja madeira é muito usada. 
 
Jusante – Diz-se do sentido de um caminhamento feito rio abaixo ou de algum 
objeto situado rio abaixo, após determinada referência. 
 
Ladrilho hidráulico – O ladrilho é uma placa de cimento, areia, pó de mármore e 
pigmentos com superfície de textura lisa que possui alta resistência ao desgaste, 
usado para acabamento de paredes e pisos. Seu nome deriva do processo de 
fabricação onde a cura se dá na água, sem qualquer processo de queima. 
 
Lapídea – Duro como a pedra; da natureza da pedra. 
 
Lavrada – De lavrar. O mesmo que lavra - Lavoura. 
 
Lesena – Faixa ou banda vertical, em relevo, feita numa fachada e que cria uma 
sombra, usada na decoração de uma edificação. 
 
Massapê – Terra argilosa, geralmente preta, de excelente qualidade para a cultura 
da cana-de-açúcar. 
 
Moenda – Nome genérico dado a todo instrumento que mói; mó, moinho. Conjunto 
de peças do engenho de banguê.  
 
Montante – O lado da nascente, em relação ao rio. 
 
Mucambo – Construção rústica, habitação comum, sem nenhum conforto. 
 
Neoclássico – Movimento cultural nascido na Europa em meados do século XVIII. 
 
Ogiva – Figura arquitetônica formada por dois arcos iguais que se cortam na parte 
superior. Arco diagonal das abóbadas típicas do estilo gótico. 
 
Olaria – Local onde se fabricam tijolos, telhas, manilhas e vasilhame de barro. 
 
Ornato – Acessório, peça ou detalhe que confere graça ou beleza a algo ao qual 
são acrescidos ou do qual são partes integrantes. 
 
Patamar – Plataforma entre lances de escadas, que serve de local de descanso no 
final de um lance. 
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Pátina – Depósito que se forma na superfície de objetos ou edifícios antigos, dando-
lhes uma coloração especial. Nas pinturas, oxidação das tintas ou do verniz pela 
ação do tempo e sua gradual transformação pela ação da luz. Envelhecimento. 
 
Pátio – Área a céu aberto, cercada em sua maior parte ou na totalidade por paredes 
ou edifícios. 
 
Pé-direito – Altura livre de um andar de edifício, medida do piso ao teto. 
 
Pergulado – É um elemento decorativo da construção formado por pilares e vigas 
paralelas vazadas, cujo material empregado é a madeira, o aço e/ou concreto, tendo 
como elementos de ligação seus próprios encaixes, parafusos e chapas de aço. 
 
Perna - Peça de madeira que desce da cumeeira ao frechal, também chamada 
empena. 
 
Pianola – Piano cujo maquinismo interno permite que ele toque automaticamente, 
sem auxílio de pianista. 
 
Pinacoteca – Museu de pintura. Qualquer coleção de obras de pintura. 
 
Piscicultura – Arte de criar e de multiplicar peixes. 
 
Platibanda – Parede protetora baixa, na extremidade de um terraço, balcão ou 
cobertura, especialmente aquela parte de uma parede externa, ou parede-meia, que 
se ergue acima do telhado. 
 
Pontalete – Qualquer peça de madeira, colocada a prumo ou inclinada, que trabalha 
a compressão. Apoio, escora. 
 
Pórtico – Átrio espaçoso, com abóbada sustentada por colunas ou pilares. 
Portada. Entrada monumental.  
 
Postigo – Abertura quadrangular em porta ou janela, que permite observar sem as 
abrir; peças móveis de portas e janelas, que são acrescidas de vidros fixos. 
 
Prótese – Preenchimento de partes faltantes da alvenaria, do revestimento ou de 
ornamentos de uma edificação. Substituto artificial de uma parte ou perdida 
acidentalmente ou retirada de modo intencional. 
 
Prospecção – Pesquisa, sondagem para descobrir os filões. 
 
Pulverulência – Estado do que é pulverulento - Que se reduz a pó. 
 
Purgar – Purificar pela eliminação de matérias estranhas. 
 
Quartel - Quarta parte de um todo; quarto. 
 
Reboco – Fina camada de argamassa de cimento destinada a alisar a superfície da 
alvenaria bruta ou para vedar uma parede de alvenaria contra a umidade. 
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Relha – Peça de madeira que atravessa as coiceiras e tábuas da porta a fim de que 
não empenem. 
 
Ruína – Ato ou efeito de ruir; desabamento, desmoronamento: o prédio ameaça 
ruína. 
 
Rufo - Na junção de uma cobertura com a parede mais elevada, a proteção dessa 
junção contra a penetração de águas pluviais, mediante a aplicação de uma chapa 
em L embebida no reboco e no material de cobertura, junto à parede. 
 
Saia e Blusa (camisa) - Tipo de forro de madeira em que as tábuas se encaixam e 
formam reentrâncias e saliências. A tábua reentrante é chamada de saia, e a 
saliente, de camisa. Também chamado de saia e camisa. 
 
Sesmaria - Terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação 
portuguesa, com base em práticas medievais, determinava que fosse entregue a 
quem se comprometesse a cultivá-lo. 
 
Sobrado - Pavimento superior ao pavimento térreo de um edifício. Pavimento ou 
assoalho no interior das casas, soalho. 
 
Soleira – Peça horizontal de um vão de porta que cobre a junta entre dois 
revestimentos de piso ou que oferece proteção térmica a uma porta externa. 
 
Split – Refrigerador de ar com a unidade condensadora localizada em ambiente 
externo e a unidade evaporadora em ambiente interno. Diminui o nível de ruído 
interno. 
 
Tabatinga – Argila formada por sedimentação, mole e untuosa, às vezes branca ou 
esbranquiçada. 
 
Tabeira – Tábuas que contornam o teto ou o soalho, formando uma guarnição junto 
às paredes. 
 
Taipa de mão - Parede de construções rústicas, feita de barro (a que se misturam 
às vezes areia e cal) comprimido numa estrutura de madeira. 
 
Taipa de pilão - Parede de barro, comprimida com golpes de pilão entre placas de 
madeira. 
 
Telhado tipo capa e canal – Também conhecida como capa e bica, a telha capa e 
canal é constituída de argila e tem forma côncava, são assentadas em fileiras com 
posição invertidas.  
 
Tijoleira – Fragmento de tijolo, para ladrilhar. Tijolo grande. 
 
Terça – Vigas longitudinais apoiadas sobre as pernas das tesouras. 
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Térmita – O mesmo que térmite. Designação dada a vários insetos isópteros da 
família dos Termitídeos; cupim. 
 
Tesoura - Conjunto de peças de madeira ou de ferro, que sustenta a cobertura de 
um edifício; asna. 
 
Tímpano – Espaço triangular, liso ou ornado de esculturas, limitado pelos três lados 
do frontão. 
 
Trapiche - Armazém ou depósito de mercadorias de embarque ou desembarque. 
Pequeno engenho de açúcar, movido por animais. 
 
Vacum – relativo a vacas, bois e novilhos. 
 
Veneziana – Anteparo formado por palhetas oblíquas, fixas ou móveis, com a 
finalidade de admitir o ar, mas impedir a entrada de chuva, ou para proporcionar 
privacidade. 
 
Verga – Peça superior de um batente de porta ou janela. Viga de pedra ou madeira 
colocada horizontalmente sobre um vão para sustentar a parede, podendo ser reta 
ou curva. 
 
Xilófago - Diz-se do inseto que rói madeira. Cupim. 
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ANEXO A - Tombamento do Solar da Baronesa do Muriaé, 1974. 
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ANEXO B- Parecer Técnico Iphan sobre as condições do Solar da Baronesa do 

Muriaé, 1976. 
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ANEXO C- Contratação de construtora para obras de restauração Solar da 

Baronesa do Muriaé, 1977/1978. 
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ANEXO D – Levantamento de 1976, Solar da Baronesa do Muriaé. 
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ANEXO E – Ata de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa 

Senhora do Carmo, 11/01/1938. 
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ANEXO F – Ata de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa 

Senhora do Carmo, 10/12/1937. 
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ANEXO G – Ata de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa 

Senhora do Carmo, 10/01/1940. 
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ANEXO H – Ata de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa 

Senhora do Carmo, 10/05/1970. 
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ANEXO I – Ata de reunião da Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora 

do Carmo, 29/03/1938.  

 

 
 
 


