
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 

MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS MP-CECRE/PPGAU/UFBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN LUCIA MURARO 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA CASA-GRANDE DA 
FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE:  

O EDIFÍCIO E A UNIDADE AGROPASTORIL 
 

v. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2013 



 

 
 

CARMEN LUCIA MURARO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA CASA-GRANDE DA 
FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE:  

O EDIFÍCIO E A UNIDADE AGROPASTORIL 

 
v. I 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduacão em Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal da Bahia, como requisito para 
obtenção do Grau de Mestre Profissional em 
Conservação e Restauração de Monumentos e 
Núcleos Históricos. 
 
 
Orientadora: Prof. Mestra Mariely Cabral de Santana  
Co-orientadora: Prof. Dra. Rosana Muñoz 

 
 

      
 
 
 
 

 
 

Salvador 
2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Faculdade de Arquitetura da UFBA - Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M972   Muraro, Carmen Lucia. 
                  Projeto de restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: 
             o edifício e a unidade agropastoril / Carmen Lucia Muraro. 2013. 
                  2 v. : il. 
 
       Orientador: Profa. Mariely Cabral de Santana. 

Coorientadora: Prof. Dra. Rosana Muñoz. 
                   Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal da Bahia,   
             Faculdade de Arquitetura, 2013. 
          
                  1. Patrimônio Cultural - Conservação e restauração - Propriedade rural - 
             Pernambuco (PE). I. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arqui-     
             tetura. II. Santana, Mariely Cabral de. III. Nuñoz, Rosana. IV. Título. 
 
            CDU: 72.025(813.4) 
  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ruth Rapoport Muraro, Ana Goradesky e Carolina Goradesky.  

Mãe e filhas, mulheres de referência, estímulos para continuar sempre! 

 

Para Yves Goradesky, pai das minhas filhas. 

 

Para Ulisses Pernambucano de Melo Neto, por acompanhar e orientar 

esta pesquisa, a cada passo, a cada novo desafio.  



 

 

AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  

 

Minha gratidão ao pesquisador Ulisses Pernambucano de Melo Neto, colaborador 

incansável e paciente, pela revisão integral do conteúdo e pelo estímulo à reflexão em todas 

as abordagens percorridas. 

 

Ao Professor José Paulino da Silva, cujos depoimentos e apoio foram fundamentais ao 

conhecimento do lugar Cachoeira do Taepe, aprofundamento que ampliou e deu sabor ao 

tema. 

 

A Nancy Maria Queiroz Câmara, pelo afeto e cuidados de amiga. 

A Luciana e Sofia Torreão Goradesky. 

 

A Fabio Christiano Cavalcanti e Rosana Muñoz. A Fernando Serpa. 

 

E a todos que, de alguma forma, muitas vezes sem saber, facilitaram a elaboração do 

presente trabalho, entre eles: 

Antônio João Nascimento e Marlene Silva do Nascimento; Marcos Nascimento; Carla Gisele 

e Juliano Carvalho; Roberto Araújo; Norma Barral e Julio Velasquez. 

 

Eduardo, Neina, Ana Campitelli, Mirella, Marcia e Cintia, João e Tiz, Luiz Carlos e Glória. 

Andrea, Alfredo Borges e Glades, Dora Alcântara e Alfredo Brito, Lenysia e Massimo. 

 

Armando Tenório, Roberto Carneiro, José Nunes de Lima (Bicudinho/Dedé), Josefa Diniz da 

Silva (Zefinha), Clovis Severino Diogo, Genivaldo Otavio da Silva, Cleisson Diogo. 

 

Frederico Almeida, Adriana Wolf, Anderson Silva, Cleide Silva, Clovis Diogo, Daniela 

Periquito, Daniela Santana, Edmilson, Elisabete Carvalho, Estela Leleu, Hering Silva, 

Manoel Paulo, Nilson Figueiredo, Sonia Silva, Beatriz Brasil e equipe. 

 

Allard do Amaral, Amalvina Barbosa, Ana Gonçalves, Briane Bicca, Eduardo Reis, Eugenio 

Lins, Griselda Klüppel, Isabel Kanan, Luiz Antônio Cardoso, Luis Dourado, Marcia Freire, 

Marcia Sant´Anna, Marco Aurélio Figueiroa, Maria Elaine Kohlsdorf, Maria Hermínia Olivera 

Hernández, Mario Mendonça (e equipe NTPR), Mariely Santana, Odete Dourado, Paulo 

Burgos, Rodrigo Baeta, Silvia Puccioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O passado é um imenso pedregal que muitos gostariam de percorrer como se de uma 

autoestrada se tratasse, enquanto outros, pacientemente, vão de pedra em pedra e as 

levantam, porque precisam saber o que há por baixo delas. 

 

José Saramago, 2009.  

 
 

Um percurso acadêmico é construído sobre duas bases fundamentais: a do saber e a do 

afeto, sem o qual se torna por demais pesado trilhar o caminho do crescimento cientifico. 

 

Maria Berthilde de Barros Lima e Moura Filha, 2004. 
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RREESSUUMMOO  

 

 

A Fazenda Cachoeira do Taepe, localizada no agreste setentrional do Estado de 

Pernambuco, Brasil, foi estabelecida, provavelmente, a partir da doação de terra em 

regime de sesmaria durante o século XVIII, a integrantes da família Arruda, 

portugueses atraídos para a região pela política de ocupação do território da colônia 

lusa de além-mar. Desde a sua fundação, a propriedade rural permaneceu dedicada 

à pecuária. Durante o século XX, diversificou essa atividade com o cultivo e 

beneficiamento de algodão. Essas atividades produtivas podem ser percebidas pela 

permanência de pequeno rebanho bovino, da casa-grande, morada do proprietário 

da Fazenda e sede do empreendimento rural, do açude, do curral, dos cochos, do 

antigo galpão de depósito de algodão. O presente trabalho objetiva a preservação 

cultural desta unidade rural e foi elaborado em duas perspectivas: a primeira está 

voltada para a recuperação da casa-grande (bem cultural tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), construída com uso da taipa de mão, 

guarnecimento de terra que preenche as vedações de pau a pique do sistema 

estrutural autoportante de madeira, assente parte sobre o solo e parte sobre base de 

pedra argamassada com barro. Consiste de proposta que pretende responder aos 

aspectos apontados pelo diagnóstico conclusivo elaborado previamente. A segunda 

abordagem é a que procura identificar e propor estímulos às potencialidades da 

Fazenda, no que se refere a usos e sustentabilidade. 

 
 
 
Palavras-chave: Preservação cultural. Fazenda. Casa-grande. Taipa de mão. 

Recuperação. Potencialidades. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

 

The Farm Cachoeira do Taepe is located at the Northern rough region of the state of 

Pernambuco in Brazil. It was probably granted to Arruda’s Family – Portuguese 

family attracted by the political occupation of the territory by Portuguese settlement 

from overseas -  during the XVIII century through a land donation system called the 

regime Sesmaria. This rural property remained dedicated to livestock since its 

foundation. During the twentieth century however, the farm’s activities extended to 

the cultivation and processing of cotton. These productive activities can be noted by 

the permanency of the small cattle, of the Big-House – the dwelling of the farm’s 

owner and the rural enterprise’s headquarters –  of the pond, the barn, the troughs, 

the old cotton’s warehouse shed. This work aims to culturally preserve this rural unit 

and it was developed in two perspectives: the first is dedicated to the recovery of the 

Big-House (cultural property listed by the National Historical and Artistic Heritage), 

built through rammed-earth/pug – a mix of clay, sand and gravel that fills the wattle 

and daub’s seals in of a freestanding wooden structural – based partly on the ground 

and partly on the stone base mortared with clay. This inquiry consists of a proposition 

to address the issues identified on the previous conclusive diagnosis. The second 

approach aims to identify and promote the Farm’s potentials regarding use and 

sustainability. 

 
Keywords: Cultural preservation. Farm. Big-House. Rammed-earth. Recovery. 

Potentials. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O presente estudo se dedicou a aprofundar o conhecimento sobre a casa-grande e a 

Fazenda Cachoeira do Taepe, produtora de gado (e depois também de algodão), 

situada dez quilômetros ao sul da sede do município de Surubim, Pernambuco, 

Nordeste brasileiro (Figuras I.1 e I.2). 1 

 

 

Figura I.1 Mapa de contextualização do município de Surubim em Pernambuco. 
Disponível em: www.wikipedia.com   

 

 
Figura I.2  Recorte da Carta de Surubim/PE, mapa da Sudene, original escala 1:100.000 Folha  SB.25-Y-C-IV MI-
1291. Em azul, a Fazenda Cachoeira do Taepe, onde está a casa-grande. Nos pontos vermelhos, as localidades 
relacionadas com a Fazenda por laços familiares e históricos. Imagem digital cedida ao Iphan/PE pelo Setor de 

Documentação/Sudene, por e-mail, em 2011. 
 

 

                                                           
1
 Surubim é município do agreste setentrional pernambucano, cuja sede está localizada 120 km a noroeste da 
capital do Estado, Recife. 

Pernambuco 

Surubim 

Recife 

Chéus 

Malhadinha 

Cachoeira do 

Taepe 
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O lugar surgiu provavelmente em função do apoio logístico 2
 aos viajantes que se 

dirigiam ao sertão de Pernambuco pelos caminhos que começaram a ser definidos e 

percorridos de forma mais sistemática, a partir do século XVII, objetivando atender a 

necessidade portuguesa de assegurar a ocupação do território, para oeste da faixa 

litorânea atlântica, entre outros fatores, conforme se verá no CAPÍTULO 1 – O AGRESTE 

DE PERNAMBUCO E O MUNICÍPIO DE SURUBIM. 

 

Naturalmente, as atividades agropastoris foram indutoras deste deslocamento que, 

na região focada, foi assegurado pelo assentamento de criadores de gado, entre os 

séculos XVII e XIX. Em muitos casos, esses assentamentos acolhiam e davam 

pousada aos viajantes e aos animais de serviço.  

 

A Fazenda Cachoeira do Taepe deve a denominação ao riacho cujo curso de leito 

seco e pedregoso, à época das chuvas, ganha volume d’água e forma trecho 

encachoeirado na propriedade. 

 

A ausência de registros históricos mais consistentes tanto da ocupação regional 

quanto da implantação da própria Fazenda fez com que, mesmo de forma breve, se 

partisse para o estudo em âmbito mais amplo acerca das estradas enquanto linhas 

de movimento em direção ao interior do território pernambucano no período colonial 

e, ao mesmo tempo, se buscasse compreender o estabelecimento da unidade 

produtiva rural e a posterior consolidação desta enquanto apoio logístico.  

 

Estabelecida como sede da Fazenda Cachoeira do Taepe - tanto no sentido da 

morada dos proprietários quanto de centro das decisões relacionadas às atividades 

rurais - está a casa-grande cuja primeira referência enquanto objeto cultural foi 

lançada no Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior de Pernambuco 

(PPSHI). 3 

                                                           
2
 Neste particular, cabe delimitar o alcance do termo logística, vinculando-se este ao sentido de local de abrigo 
e repouso, de fornecimento de suprimentos e de serviços de apoio aos viajantes que, pelos caminhos, 
demandavam não só o interior de Pernambuco, mas do Nordeste em geral, da Bahia até as Minas Gerais. 

3
 O PPSHI foi iniciativa da Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior (FIAM), Governo de Pernambuco, 
cujos objetivos passaram pelo reconhecimento, inventário, avaliação e propostas de proteção do patrimônio 
cultural construído. 



14 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

A casa, em fins da década de 1970, foi incluída no planejamento de proteção 

proposto pelo referido PPSHI. Apesar de ter sido valorizada no plano estadual como 

edificação isolada, a proteção formal do imóvel só foi garantida com o tombamento 

em nível federal. De fato, a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe é bem 

tombado federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

pelo Processo no. 1038-T-80, inscrito no Livro de Tombo Histórico  no. 487, fls. 84 

em 27 de fevereiro de 1981.  

 

Nesse documento, a especialista do Iphan Professora Dora Alcântara (1980, p. 20), 

em Parecer Técnico emitido em 11 de novembro de 1980, embasou sua posição a 

favor do tombamento, na perspectiva do “reconhecimento de mais um exemplar de 

arquitetura rural brasileira, identificados em diversos pontos do território brasileiro, 

cujas características arquitetônicas revelam a persistência dos padrões construtivos 

portugueses transpostos para o Brasil e aqui devidamente adaptados.”  

 

Ainda de acordo com o mesmo Parecer, “... exemplares rurais que possuam tal 

significação ultrapassam a escala dos valores regionais, porque afirmam 

características nacionais de cultura. O tombamento federal é cabível em 

semelhantes casos, como reconhecimento deste valor.” 4 (Figura I.3) 

 

Figura I.3:  Casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, fachada de acesso principal voltada para 
Nordeste, vista tomada a partir do terreiro fronteiro. 2012. 

 

A Fazenda e a casa-grande de Cachoeira do Taepe – esta, raro exemplar de 

estrutura autônoma de madeira e taipa de mão, técnica construtiva usual do período 

                                                           
4
 Dora Alcântara é a responsável pela atribuição de valor e recomendação para tombamento. 
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colonial do Brasil - é mais um bem construído que, embora protegido pela 

Constituição Brasileira em vigor e por legislações federal e estadual específicas 5, 

apresenta quadro de danos que o situa em condições desfavoráveis quanto ao 

estado de conservação. A degradação do edifício tombado exige providências no 

mais breve tempo possível. 

 

Por outro lado, ao reconhecer que o objeto não pode ser avaliado e considerado 

isoladamente, mas antes inserido no contexto do qual participa, a abrangência do 

Projeto de Restauração se estendeu, na propriedade rural, ao conjunto formado pelo 

arruado que abriga uma capela, uma escola e umas poucas casas térreas, a venda, 

a sala de leitura, os campos, as instalações para o gado, o rio até as cachoeiras, os 

açudes e os caminhos. Estes elementos, cujos atributos justificaram o recorte 

territorial na propriedade para os fins do presente estudo, definiram a porção 

considerada como do entorno da casa-grande (Figura I.4).6 

 

 
Figura I.4:  Levantamento topográfico da área de estudo: 7,8 ha. Área selecionada na Fazenda Cachoeira do 
Taepe para o desenvolvimento da presente proposta de Restauração. Base digital cadastro arquitetônico. 

 

Diante da escassez da bibliografia (enquanto dados indiretos) sobre edificações 

erigidas com tecnologias que usam a terra como material, não é difícil avaliar a 

                                                           
5
 A base legal de proteção da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe é formada com base na 
Constituição Federal de 1988, Decreto Lei n

o
. 25/1937 e Lei Estadual n

o
. 7.970 de 18 de setembro de 1979, 

regulamentada pelo Decreto 6.239 de 1º. de janeiro de 1980.  
6 

O Projeto de Restauração, ao processar os dados coletados, alargou a atuação para duas vertentes resumidas 

em casa-grande e Fazenda Cachoeira do Taepe. 

casa-grande 

arruado 

açude 

campo futebol 

barreiro 

cachoeiras 
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relevância do tratamento do tema, tanto com relação ao sistema construtivo de 

Taepe - no caso, este misto de estrutura autônoma e taipa de mão, madeira e barro 

- quanto na coleta, processamento e disponibilização de informações históricas, 

técnicas e culturais acerca de Cachoeira do Taepe que se encontravam guardados 

na memória dos habitantes do lugar. 

 

O objetivo geral do presente estudo é a preservação da casa-grande e da própria 

Fazenda Cachoeira do Taepe. No que se refere à morada senhorial, significa 

também a permanência do objeto construído enquanto testemunho do fazer que 

contribuiu para dar forma e consistência à ocupação europeia no Brasil colônia, 

desde os primórdios da expansão territorial. 

 

Isto posto, quanto à casa-grande, a atuação tem por objetivo específico propor 

medidas capazes de devolver a estabilidade estrutural da edificação, ao tempo em 

que garanta a sobrevivência do bem cultural pelo tempo mais longo possível.  

 

Quanto aos materiais empregados na fatura da casa-grande, foram também 

percebidas no estudo as qualidades relacionadas às questões ambientais que 

afligem o mundo contemporâneo. Neste sentido, cabe lembrar a oportunidade de 

ampliação e sistematização do conhecimento técnico relacionado ao sistema 

construtivo 7 que é reconhecido como ecologicamente adequado. 

 

A partir do que expôs a Professora Cybèle Celestino Santiago (2012) no encontro 

Técnicas construtivas e materiais sustentáveis, promovido pela Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) são características 

favoráveis deste modo de fazer: o emprego de materiais disponíveis na natureza, o 

processamento construtivo que consome pouca energia sem deixar resíduos, o 

baixo custo de produção, os ambientes resultantes guarnecidos de conforto térmico.  

 

A segunda atuação se refere à casa-grande enquanto bem inserido na Fazenda 

Cachoeira do Taepe (unidade rural em atividade) a partir do reconhecimento das 

                                                           
7 

 Refere-se ao sistema misto de estrutura autônoma de madeira e vedações de pau-a-pique e taipa de mão. 
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potencialidades quer da pecuária quer das atividades ligadas à agricultura familiar.8 

O reconhecimento desta capacidade vital permitiu a elaboração de uma proposta 

preliminar de novos usos com o objetivo de ampliar a sustentabilidade do bem.  

 

Finalmente, ao reconhecer que o bem cultural não deve ser valorado unicamente 

pela existência do construído, mas pela interação de valores imateriais a ele 

associados, o presente trabalho inclui na preservação da casa-grande e da Fazenda 

Cachoeira do Taepe esta relação indissociável na construção do Projeto de 

Restauração. 

 

Acerca da relação entre atributos materiais e imateriais identificados nos bens 

culturais, cabe referir a Professora Márcia Sant`Anna ao afirmar que: 

Os bens culturais de natureza material têm uma face imaterial que se vincula aos valores 
coletivos a eles atribuídos e, ainda, aos que resultam do seu uso e da apropriação social. [...]  

A interação do patrimônio material com o imaterial – interação que se concretiza de modo 
privilegiado no lugar e na paisagem – contribui para a sedimentação de uma noção mais 
ampla e dinâmica de patrimônio cultural, enquanto síntese dessas dimensões. Uma não faz 
sentido sem a outra, e uma não pode ser apreendida sem a outra, embora a salvaguarda de 
cada uma delas demande mecanismos e abordagens distintos. [...] A salvaguarda de bens 
culturais imateriais colocou ainda em relevo o caráter dinâmico da própria atribuição de valor, 
a necessidade de um pacto social forte para sustentar a preservação e a necessidade de 
acolher e respeitar o olhar do outro. (SANT`ANNA, 2011, p. 197) 

 

Para alcançar os objetivos pretendidos, a pesquisa adotou abordagens específicas, 

a partir da reunião de dados que permitisse ampliar a identificação e o conhecimento 

do bem. Estes elementos coletados e processados compõem o CAPÍTULO 1 – O 

AGRESTE DE PERNAMBUCO E O MUNICÍPIO DE SURUBIM, que aborda a contextualização 

histórica da região no período de interesse, isto é, entre os séculos XVIII e XXI. A 

configuração geomorfológica e ambiental regional também é apresentada junto com 

o processo histórico administrativo, que relata a trajetória da formação do município 

de Surubim onde está a Fazenda Cachoeira de Taepe. 

 

Na sequência, empreendeu-se investigação interdisciplinar para construir o 

Diagnóstico do estado de conservação do edifício, na situação encontrada em 2012, 

                                                           
8 

Os moradores da Fazenda se dedicam ao cultivo de alimentos que são utilizados para o próprio consumo. 
Hortaliças, frutas, milho e mandioca são alguns dos vegetais ali produzidos. 
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quando da pesquisa de campo. Responde por esta etapa o CAPÍTULO 2 – A FAZENDA 

DE CACHOEIRA DO TAEPE E A CASA-GRANDE. 

 

O referido Capítulo é iniciado com a apresentação dos dados que ajudaram a 

elucidar o motivo da instalação da unidade agropastoril e descreve a estrutura da 

Fazenda, a partir do reconhecimento das características físico-ambientais e dos 

levantamentos topográfico e fotográfico do sítio 9, nos limites definidos para o 

estudo. (APÊNDICES A e B) 

 

Para a casa-grande, foram ampliados os estudos sobre a análise do processo de 

tombamento federal em busca das motivações e das atribuições de valor. Foram 

executados os levantamentos cadastral e fotográfico (APÊNDICES C e D) e 

identificadas as características do partido arquitetônico e do sistema construtivo, 

bem como se consolidou o conhecimento quanto aos usos e ao percurso 

arquitetônico do edifício ao longo do tempo. 

 

A título de identificar carências e potencialidades da Fazenda Cachoeira do Taepe, 

procedeu-se à macroanálise do sítio no entorno da casa-grande, visando a 

caracterizar a gestão econômica e a sustentabilidade do bem. 

 

Na casa-grande, o Diagnóstico teve caráter mais abrangente e se baseou tanto nos 

dados processados no CAPÍTULO 1, quanto nas informações disponibilizadas pelo 

mapa de danos, pela análise do estado de conservação e pelos ensaios e testes. 

 

O Projeto de Restauração, que sistematiza e detalha dentro dos limites pertinentes à 

presente pesquisa, está desenvolvido ao longo do CAPÍTULO 3, em formato que atua 

sobre as abordagens da Fazenda Cachoeira do Taepe e, nela inserida, a casa-

grande. 

 

Iniciado pela exposição dos conceitos e premissas norteadoras da intervenção, cujo 

conteúdo serviu de eixo condutor para a tomada das decisões e, ao mesmo tempo, 

                                                           
9 

Sítio é empregado no presente trabalho com o sentido de lugar. 
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para a interligação entre as diversas abordagens, neste Capítulo é proposto o 

agenciamento do sítio com vistas à introdução de melhoramentos físicos que 

poderão contribuir para o incremento da gestão e da sustentabilidade desta unidade 

rural. 

 

As ações previstas para o sítio foram submetidas previamente a uma pesquisa 

arquitetônica por prospecção, composta pela aplicação de malha aleatória 

distribuída sobre áreas apontadas nos depoimentos orais como passíveis de conter 

elementos arquitetônicos remanescentes dos momentos anteriores da Fazenda. 

(APÊNDICE G – Prancha 1) 

 

Com base nos dados obtidos, o produto gráfico que reflete a abordagem da 

Fazenda de Taepe apresenta o agenciamento da área para instalação de Projeto de 

Agricultura Familiar (PAF) que inclui tratamentos aplicados nas pré-existências e 

também o estabelecimento de diretrizes para nova edificação que, identificada a 

necessidade da ação, venha a abrigar um Centro de Convivência cuja principal 

atividade será a capacitação de agentes difusores de novas tecnologias aliadas a 

métodos tradicionais de cultivo. (APÊNDICE G – Pranchas 2 a 4) 

 

Quanto à casa-grande, definiram-se duas etapas sequenciadas: a de investigação, 

que deverá ser implantada previamente às obras propriamente e a etapa do Projeto 

de Restauração, setorizada em ações de consolidação estrutural, conservação 

(ambas atuam sobre a matéria constituinte da morada) e requalificação (voltada para 

as áreas de entorno imediato a ela).  

 

A representação em peças gráficas objetivou ilustrar as medidas que pretendem 

garantir a consolidação da estrutura, promover as melhorias e adequações 

necessárias às instalações hidrossanitárias, de eletricidade, de telefonia e 

comunicação, respeitadas as demandas dos moradores, com vistas a garantir o 

conforto e, em consequência a permanência do uso residencial. (APÊNDICE H - 

Pranchas 1 a 13) 
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No que se refere à consolidação desta casa de morada, é fundamental referir que o 

desenvolvimento das soluções técnicas contou com orientação tópica da Professora 

Doutora Rosana Muñoz, da Universidade da Bahia. 

 

Finalmente, por entender que a ação de preservação não está restrita ao momento 

da implantação da gestão econômica e das obras, foram definidas as diretrizes que 

deverão nortear o futuro Plano de Conservação Preventiva, ferramenta voltada para 

providências preventivas destinadas à conservação do bem cultural, apresentadas 

no CAPÍTULO 4 – CONSERVAÇÃO PREVENTIVA. 

  

Reconhecidas as linhas norteadoras deste futuro planejamento e a relevância da 

informação, dentro do enfoque da prevenção foram elencados os agentes 

diretamente envolvidos no processo de preservação em tela. Neste âmbito, foi 

apresentado o registro dos herdeiros da propriedade em 2012 e também a 

distribuição dos elementos construídos e suas ocupações, identificados no cadastro 

realizado na Fazenda Cachoeira do Taepe, em 2012. 

 

Foram detalhadas as abordagens relacionadas ao treinamento e capacitação dos 

moradores e usuários envolvidos na conservação do bem cultural, em particular no 

que se refere à elaboração do Manual de Manutenção e Conservação, um dos itens 

a serem desenvolvidos no Plano de Conservação Preventiva. 

 

Tendo como esteio a preservação cultural, tanto no olhar sobre a Fazenda 

Cachoeira do Taepe quanto sobre a casa-grande, foi indicada metodologia de 

análise por meio da identificação e da quantificação dos potenciais agentes de 

risco, no que se refere a vulnerabilidades (fragilidades intrínsecas do bem), e a 

perigos (ameaças externas).  

 

Com base na análise de risco, foram elencadas as diretrizes para o referido Plano 

de Conservação Preventiva onde estão apresentados os diferentes mecanismos de 

controle e tratamento dos agentes de danos identificados pelo diagnóstico. Estes 
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estudos estão expostos no subitem 4.1 – DIRETRIZES PARA O PLANO DE 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA. 

 

Outro aspecto que integra o Capítulo 4 se refere à resposta ao entendimento de que 

não se pode investir em intervenções arquitetônicas sem incluir a gestão e os meios 

para garantir a sustentabilidade.  

 

O viés da identificação e valorização de potencialidades foi absorvido no processo 

preventivo, exatamente por representar a viabilidade da conservação. Para isto, foi 

desenvolvido o subitem 4.2 – DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE USOS E 

SUSTENTABILIDADE. 

 

Neste aspecto, para que os processos do Projeto de Restauração na Casa-grande e na 

Fazenda  Cachoeira do Taepe se constituam em etapas direcionadas a um único fim (a 

preservação do bem cultural em estudo) foram recomendadas providências que 

visam a identificar as peculiaridades administrativas necessárias ao sucesso do 

empreendimento.  

 

Ao cabo deste trabalho, foram apresentadas as Considerações Finais referentes ao 

conhecimento adquirido em função da elaboração do Projeto de Restauração na 

casa-grande e na Fazenda Cachoeira do Taepe, em todas as múltiplas abordagens 

estudadas. A partir destas reflexões, foram ainda expostas sugestões relacionadas à 

ampliação da proteção pública e reconhecidos novos desafios que se impõem a 

partir do exercício acadêmico realizado. 

 

A estrutura da presente dissertação pretende - por meio da expressão textual, 

gráfica, fotográfica e documental dos temas específicos - facilitar a compreensão do 

objeto estudado e do Projeto de Restauração, com o interesse maior voltado para o 

prolongamento da permanência material do bem cultural: a casa-grande e a 

Fazenda Cachoeira do Taepe. 
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11  OO  AAGGRREESSTTEE  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  EE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  SSUURRUUBBIIMM  

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA – SÉCULOS XVIII A XIX 

 

A Fazenda Cachoeira do Taepe, situada no município de Surubim, em Pernambuco, 

é uma instalação agropastoril, ponto de produção e logística surgido no século XVIII 

e que chegou até os dias que correm. 

 

Na contextualização deste sítio em estudo, o presente Capítulo aborda o processo 

de ocupação do território, então colônia portuguesa, na Capitania de Pernambuco, 

exclusivamente no que o tema interessa à compreensão da Fazenda de Taepe, isto 

é, os caminhos de penetração e o estabelecimento de núcleos populacionais. 

 

Desde os primeiros anos da chegada dos portugueses, a forma de controle territorial 

se baseou na povoação da faixa costeira para manter as linhas de comunicação  e 

fazer frente aos diversos e frequentes perigos oriundos da natureza e dos próprios 

homens.  

 

No entanto, além da dificuldade em constituir o controle itinerante em face da 

vastidão da frente atlântica no Brasil, ficou clara a necessidade de atuar na direção 

da ocupação extensiva do território, o que foi iniciado a partir de 1532 com a 

expedição de Martin Afonso de Souza, que percorre o litoral desde o Maranhão, no 

extremo Nordeste, até ao Rio da Prata, limite do domínio português ao Sul da 

Colônia. Nesta condição é fundada a primeira vila na Capitania de São Vicente, 

território do atual estado de São Paulo. 

 

Desde então, a ocupação territorial teve como fundamento dois princípios básicos, 

eficientemente definidos pela então já ampla experiência portuguesa de conquista: a 

catequese do gentio e a exploração da terra. Esta estratégia política iria nortear todo 

o processo da administração que começava a ser implantado pela Coroa 

Portuguesa, com a divisão das terras em capitanias.  
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Doadas as porções territoriais do novo mundo a particulares, estes recebiam entre 

outras, a incumbência de povoá-las na forma e nas condições apontadas pelo 

Reino. Ficavam também a cargo destes empreendedores as providências de defesa 

do território, no que se refere aos aparatos militares como fortificações, armamentos, 

navios e atividades de patrulhamento. 

 

Conforme entende a Professora Berthilde Moura Filha (2004, p.25) o sistema 

colonial se sintetizava em 

povoar, defender, tornar a terra produtiva, fechava o ciclo de parte das obrigações pertinentes 
aos donatários e das metas estabelecidas para a colonização do Brasil, considerando-se que, 
em geral, era a partir desses povoados que se estendia a vertente religiosa com a ação da 
igreja para a catequese do gentio, [...]. Neste contexto, pode-se considerar que, em meados 
do século XVI, os núcleos de povoamento começavam a ter um papel definido enquanto 
"centros" do processo de colonização, embora isso nem sempre se refletisse diretamente no 
desenvolvimento dos mesmos.  

 

É importante lembrar que os caminhos terrestres acompanhavam os leitos ou as 

margens dos rios, entre outros motivos, por representarem trânsito com menores 

dificuldades entre os lugares de produção e o mercado consumidor, este, as vilas 

litorâneas ligadas ao cultivo da cana e à produção do açúcar, no caso nordestino. Os 

próprios rios, no primeiro momento, eram utilizados para garantir a chegada de 

alguns produtos do sertão aos portos do Atlântico, para exportação, embora em 

menor escala do que o açúcar ou a madeira. 

 

Após o relativo sucesso inicial na meta de ocupar preventivamente o território, a 

experiência e os resultados obtidos indicaram a necessidade de criação de um 

Governo Geral, o qual foi estabelecido na Bahia (Salvador), ainda no século XVI, 

para, a partir de então, dividir com os donatários a administração, as providências e, 

em particular, o controle territorial e fiscal. A colônia tendeu a se consolidar ao 

reiterar o perfil agrícola. 

 

Naquele momento ficou estabelecida definitivamente a cultura da cana de açúcar no 

território, com o estímulo do Governo Geral para quem demonstrasse interesse em 

instalar engenhos produtores de açúcar, desde que devidamente equipados com 

estruturas arquitetônicas de defesa (tal como as torres ou casas-fortes), função 

então imprescindível à proteção das unidades açucareiras. 
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É ainda Moura Filha (2004, p.28) conclusiva ao afirmar que 

pode-se apreender outra estratégia do governo: associar a administração e defesa da terra à 
presença das vilas e cidades, centros nos quais estava seu restrito corpo de funcionários, 
responsável por assegurar os interesses económicos, manter a ordem jurídica e a defesa 
militar, que eram imprescindíveis para garantir tanto à Coroa quanto aos próprios donatários 
das capitanias, os benefícios que almejavam alcançar com o desenvolvimento da colónia. 

 

Mais adiante no tempo, em fins do século XVI, observado o fracasso das propostas 

iniciais do Reino que justificaram as Capitanias Hereditárias, foi criada a figura 

administrativa da Capitania Real quando Portugal retomou sob sua responsabilidade 

os territórios considerados estratégicos na Colônia, os quais estavam pouco 

ocupados e até eventualmente improdutivos.  

 

As áreas que faziam as fronteiras dos limites consolidados pela Coroa Portuguesa 

foram as primeiras a ser reconfiguradas em Capitanias Reais para, contrariamente 

aos propósitos iniciais de responsabilidade integral do poder privado, voltar às mãos 

do governo central português, temeroso da presença estrangeira que então se 

intensificava. Na porção Nordeste da Colônia, a nova forma administrativa incidiu 

sobre todo o território situado ao norte da Capitania de Pernambuco. 

 

O arquiteto Juliano Carvalho (2008, p.18) na dissertação de mestrado intitulada 

Formação territorial da Mata Paraibana, 1750-1808, apropriadamente apontou que 

“o Estado [não deve ser entendido] como único agente da formação territorial; [...] 

[deve-se considerar também] a resistência indígena, o papel dos colonizadores 

brancos na ocupação, produção rural e comércio local e inter-regional, bem como a 

ação das ordens religiosas, de seus missionários e do clero secular”. 

 

Compreendido o processo que consolidou a formação territorial, a referência 

documental que estruturou o presente estudo foi a monografia no. 3 intitulada Três 

Roteiros de Penetração no Território Pernambucano (1738 e 1802), elaborada pelo 

historiador pernambucano José Antônio Gonsalves de Mello, publicada em 1966 

pelo então Instituto de Ciências do Homem, da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
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Um dos aspectos importantes da análise se depreende pela demanda do autor por 

revisão histórica mais criteriosa sobre o entendimento que a Capitania de 

Pernambuco, em razão da presença neerlandesa na primeira metade do século 

XVII, somente teria cuidado de ocupar o território em direção ao oeste, a partir do 

século seguinte.  

 

Revela Mello (1966, p.8) os comentários de Gabriel Soares de Souza, ainda em 

1591, nas buscas por minas, nas áreas ribeirinhas do Rio de São Francisco, 

segundo o qual estes eram “o lugar onde chegou Duarte Coelho [donatário] pela via 

da Capitania de Pernambuco”.  

 

Conforme o historiador Mello, registros documentais indicam a presença do 

colonizador de Pernambuco, em meados do século XVII, na área de Cabrobó, no 

médio São Francisco e, na primeira metade do XVIII, no reconhecimento de duas 

rotas de penetração (1738) que mapeiam a trajetória a partir do Recife, até alcançar 

o extremo oeste da então Capitania de Pernambuco, no Rio Carinhanha (hoje parte 

do Estado da Bahia). 1  

 

Naquela ocasião, esta Capitania possuía configuração que abrangia parcialmente 

áreas dos atuais Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Alagoas e porção ocidental da Bahia, que fazia fronteira ao 

sul/sudoeste com Minas Gerais, já que ali estava a Comarca de São Francisco, 

administrada por Pernambuco. (Figuras 1.1 a 1.3) 

 

 

 

 

                                                           
1 

No texto, o historiador pernambucano discute os dados históricos da penetração em Pernambuco, levando para 
fins do século XVII os primeiros registros documentais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Figura 1.1 Mapa da divisão territorial da colônia em 1789. Área marcada em vermelho. 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_states1789.png> 

 

Figura 1.2  Mapa divulgado na História dos Feitos Recentemente Praticados Durante Oito Anos no Brasil de 
Gaspar Barleus, (1980). Todos os cursos d´água mapeados agregam caminhos ao longo de seus trajetos. 2 

                                                           
2
 A cartografia registra ocupação densa ao longo da costa, os caminhos ao oeste junto aos rios e os primeiros 
núcleos habitacionais do interior. No rodapé da imagem consta: “Mapa de Pernambuco, inclusive Itamaracá, do 
conjunto cartográfico de George Marcgrave (1643), com desenho de Frans Post. À direita, embaixo, cena da 
batalha naval entre as esquadras hispano-portuguesa e holandesa, em 12 de janeiro de 1640.” 

Pernambuco 

ccaammiinnhhoo  qquuee  aaccoommppaannhhaa    

oo  ccuurrssoo  ddoo  RRiioo  CCaappiibbaarriibbee    

ee  aasssseennttaammeennttooss    

eessttaabbeelleecciiddooss  aaoo  lloonnggoo  ddeellee  
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O processo de ocupação de Pernambuco pode ser reconhecido de forma 

sistemática a partir desses dois roteiros documentados e estudados por Gonsalves 

de Mello, desde a primeira metade do século XVIII. O registro dos percursos refere 

várias localidades, então pontos de apoio logístico, e, dentre eles, identifica a 

referência a Taepe.  

 

Datados de 1738, esses trajetos que seguiam pelos vales ribeirinhos, recebiam 

quase sempre a toponímia atribuída aos rios, a exemplo de: Caminho do Capibaribe 

e Caminho do Ipojuca. Os mapas apresentados na monografia de Gonsalves de 

Mello, por ele delineados, indicam que o roteiro que subia a calha do Rio Capibaribe, 

seguia “desde a nascente até alcançar, atravessando terras da Paraíba e seguindo o 

vale do Rio Pajeú, a região de Cabrobó, às margens do Rio São Francisco”. 

 

Aquele que subia o vale do Rio Ipojuca prolongava-se até alcançar [e cruzar] a 

região do Rio Moxotó, para alcançar as margens do mesmo São Francisco, agora na 

área da Vila da Boa Vista, depois Santa Maria da Boa Vista.  

 

O terceiro trajeto apontado por Mello (1966, p.10) manda “examinar e verificar as 

comodidades para as boiadas: as distâncias, os pousos, a água”, por providência do 

Governador Azeredo Coutinho  (1802) que teria atribuído para si, de forma indevida, 

o feito de abertura do caminho, conforme verificou o estudioso na pesquisa aqui 

referida.  
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Figura 1.3 Mapa apresentado no estudo Três Roteiros de Penetração no Território Pernambucano (1738 e 1802) 

onde está representado o caminho que seguia pelo vale do Rio Capibaribe, para atingir o Rio São Francisco na 
altura de Cabrobó e seguia pela margem até o limite da Capitania, na localidade de Carinhanha 

 

Figura 1.4  Detalhe do Mapa da Figura 1.3. Trecho ao longo do Rio Capibaribe a partir do Recife. Nas setas 
cinza, as localidades identificadas em mapa no final do século XIX (Figura 1.3) e presentes no mapa de Surubim, 
elaborado pela SUDENE em 1973 (ver Figura I.2, Introdução). Na seta vermelha, o nome Taepe que fisicamente 
tem correspondência com a área objeto do presente estudo.  
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Não se pode afirmar que o nome esteja diretamente ligado ao núcleo habitacional 

hoje remanescente, onde está a casa-grande objeto principal dos estudos em 

andamento. Mas, partindo-se de depoimentos orais coletados, segundo os quais a 

propriedade inicial ocupava todo o território ao sul da atual cidade de Surubim até 

encontrar a margem esquerda do Rio Capibaribe, pode-se supor que a referência 

encontrada corresponda ao local em análise. 

 

Some-se às evidências apontadas, o fato de existir em nossos dias o topônimo 

“Couro danta” [couro de anta?] além de diversas referências a “onça” na sequência 

de pousos ao longo do percurso, a oeste de Taepe, (Figuras 1.5 e 1.6) conforme 

setas cor cinza indicadas na Figura 1.4. 

 

Os estudos de Gonsalves de Mello sobre o assunto, embora de caráter preliminar e 

de manifesto interesse pelo aprofundamento das pesquisas, indicam processo 

confirmado de ocupação do território, como parte de estratégia que consolidasse a 

posse e o poder do colonizador português.  

 

 

 

Figura 1.5  Lista de 1738 dos “assentos das légoas que fazem daqui ao rodelas pelo caminho do Capibaribe”, 
onde consta a referência a Teepe (seta vermelha). Somados os valores ali indicados chega-se a 29 léguas a 
partir de Olinda (?). (MELLO, 1966, anexo) 
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Figura 1.6  Mapa da Sudene, de 1973, referido na Figura 1.4. A imagem, apresentada na Introdução (Figura I.2) 
mostra o nome Taepe na vizinhança da área objeto e também registra o lugar Couro D´antas e referências ao 
topônimo onça,  a saber, lagoa da onça e serra da onça. Todos os termos aparecem no mapeamento dos 
Roteiros de Penetração. 

 

É consenso entre os historiadores que durante o período da presença neerlandesa 

(1630-1654) o processo de ocupação do Nordeste brasileiro foi interrompido, seja 

por portugueses seja pela Companhia das Índias Ocidentais, porque a prioridade de 

garantir a posse da Colônia dificultou qualquer iniciativa significativa nesta direção. 

 

Observando-se o que estuda Neves (2003, p. 52-63) na dissertação intitulada 

Estudo morfológico de cidades do agreste pernambucano – séculos XVIII e XIX, com 

base nas referências de Nelson Barbalho e Roberto Simonsen, verifica-se que 

o que aconteceu após a saída dos holandeses foi um processo de ocupação rural das regiões 
a oeste da capitania: a partir de 29 de abril de 1654, começam a ser doadas imensas 
sesmarias aos oficiais que participaram da Insurreição Pernambucana nas regiões hoje 
conhecidas como agreste e sertão. Essas sesmarias seriam divididas em várias fazendas de 
gado, cuja produção de carne e derivados daria origem ao Ciclo do Couro. (Figura 1.7) 

 

Couro d´Antas 

“Onça” 

 “Taepe” 

Casa-grande 

 “Taepe” 

 “Taepe” 

 “Taepe” 

“Onça” 
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Fig. 1.7 Sobreposição de mapas onde estão presumidas as principais sesmarias que ocupavam a região do atual 
agreste pernambucano. O gráfico da Figura 1.7, apresentado na dissertação de André Lemoine Neves, 
demonstra o surgimento de núcleos urbanos ao longo do século XVIII, entre eles o de Bom Jardim, em cujas 
proximidades pode-se supor a preexistência de Taepe. (ver quadrado amarelo, localização aproximada a partir 
de sobreposição do desenho com mapa atual de Pernambuco, escala a partir de Cimbres e Bom Jardim). 

 

Segundo este autor, as grandes porções territoriais que compunham estas 

sesmarias representaram impedimento ao processo de interiorização desejado pelo 

Governo Central, já que, nelas não era desejada qualquer ingerência 

governamental. 

 
 

Sobre as condições genéricas das sesmarias, no que estas possam auxiliar na 

compreensão do processo em Pernambuco e, em particular em Cachoeira do 

Taepe, de acordo com Fridman e Ramos (1993, p. 188)  

houve três tipos de aglomerações humanas no Brasil Colônia: a povoação ou povoado, que 
era espontânea; a vila, criada por ato donatário e a cidade, situada em terras sujeitas à 
Ordem de Cristo e de fundação real ou papal. [...] 

 
A sesmaria não era uma instituição democrática, pois as exigências onerosas e os 
mecanismos burocráticos pressupunham, no mais das vezes, os favores das autoridades 
locais. Acrescenta-se a isto que a distribuição de terras ocorria nos primeiros anos de 
fundação da vila. 
 
A carta de sesmaria exige a medição através da braça craveira [2.2 m]: “duas varas de medir 
por uma, como no Reino se costuma medir”. É exigido também o registro da carta de doação, 
num prazo de um ano, nos livros da Fazenda, sob a autoridade do provedor-mor. 
 
A posição social dos virtuais sesmeiros, nem sempre explicitada nas petições, era a da 
pequena nobreza: mestres do açúcar, oleiros, soldados, outros “homens honrados”, aqueles 
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que queriam ingressar na vida religiosa e necessitavam de patrimônio e alguns estrangeiros, 
africanos e castelhanos. [...] 
 
A partir de 1690 há a imposição do foro anual para todas as terras bem como sua 
confirmação real e demarcação. 

 

Conforme sugere Neves (2003), em Pernambuco, ao mesmo tempo em que eram 

administradas pelo setor privado, as sesmarias começaram a abrigar missões 

religiosas da Congregação do Oratório de São Felipe Neri, com o objetivo da 

catequese e respectivo controle dos índios que ocupavam a região. Estas 

instalações missioneiras, por estarem diretamente ligadas à coroa portuguesa, 

representaram também estratégia de controle indireto mas eficiente. 

 

A produção pecuária das fazendas, destinada ao abastecimento de todo o Nordeste, 

fez surgir uma extensa rede de caminhos das boiadas, desde o final do século XVII. 

É desta forma que se estabeleceram em Pernambuco os roteiros de penetração que 

ladeavam os leitos dos rios, cortavam as propriedades e, com isto, estimulavam a 

criação de pousos para gado e viajantes. 

 

A ampliação da distribuição das terras fez a ocupação abranger boa parte do 

território pernambucano no final do século XVII. Vários destes núcleos produtores de 

gado, ao servir de abrigo, se tornaram indutores do estabelecimento de povoações 

que deram origem a várias cidades, existentes nos dias que correm, fato muitas 

vezes vinculado à instalação de missões religiosas. (NEVES, 2003, p. 52-63) 3 

 

Pelo que se apreende, confirma-se para o agreste pernambucano o que Santos 

(2007, p. 265) refere na resenha que publicou sobre o livro Caminhos do Sertão, ao 

indicar que “é necessário distinguir os sertões pecuários coloniais, ocupados por 

extensas fazendas de gado instaladas ao longo dos vales dos rios, da imagem 

corrente que associa o sertão à escassez de água e à pobreza material.”  

 

                                                           
3
 No que se refere à ocupação territorial e ao ciclo do couro, Neves (2003) produz o texto com base nas 
informações disponibilizadas tanto na Cronologia Pernambucana: subsídios para a história do Agreste e do 
Sertão (de Nelson Barbalho, publicado no Recife, pela CEHM/FIAM em 1983) quanto na História Econômica do 
Brasil (1500/1820), de Roberto Simonsen, 7 ed., editada pela Cia. Editora Nacional em 1977. 
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Conforme Alberon de Lemos Gomes (2009), as condições naturais do sertão, 

favoráveis à criação do gado, a reserva de água formada a partir dos rios, a 

necessidade de abastecimento dos núcleos litorâneos e das regiões das matas, 

estas ocupadas com o plantio da cana e produção do açúcar e derivados, são 

alguns dos fatores que promoveram e consolidaram a estratégia de implantação de 

núcleos urbanos no interior, com base nas fazendas de gado. 

 

Neste sentido, o mesmo Gomes (2009) entende que a exportação do couro e 

derivados, entre outros itens, compunham uma gama de produtos que, além do 

mercado interno, também contribuíam para a atividade mercantil da colônia no além 

mar. 

 

Já o Professor Augusto da Silva Telles (2008), ao estudar a importância da família 

Garcia D´Ávila, estabelecida na Bahia no primeiro século da ocupação portuguesa, 

chega a sugerir que a casa-grande da Fazenda de Taepe e outras no Nordeste, são 

“derivadas da civilização do gado que conviveram, ou mesmo, que podem ter sido 

relacionadas com os Garcia D´Ávila”, uma vez que se tem notícia da presença 

territorial destes até o estado do Piauí. 4
  

 

No caso de Taepe, topônimo referido nos roteiros de primórdios do século XVIII, e 

portanto passível de se tratar, de fato, de uma dessas grandes propriedades 

constituídas a partir da distribuição das sesmarias, o que se viu foi a permanência 

como propriedade rural que contém em seus domínios pequeno aglomerado 

populacional.  

 

A Fazenda poderia ter simplesmente desaparecido ou ter sido absorvida pelo núcleo 

habitacional urbano, incorporada como bairro, destino de muitas outras unidades 

pastoris de Pernambuco. 

 

                                                           
4 

A partir da Bahia (atual Salvador), a família Garcia D´Ávila expandiu as propriedades dedicadas ao gado de 
forma extensiva, inclusive ao longo do rio São Francisco e daí ao interior do Nordeste. 
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Vários são os enfoques que podem ser abordados na tentativa de explicar esta 

permanência.  Sob o aspecto das condições geográficas - Taepe está localizada em 

área de relevo movimentado – estas podem ter dificultado as comunicações 

internas.  

 

Já pelo ângulo político, caso não sediasse a residência do sesmeiro, a Fazenda teria 

menos atrativos e interesse para estabelecimento de núcleo habitacional e de 

serviços ligados à atividade dos tropeiros e tocadores de boiadas. Esta não parece 

ter sido a realidade de Cachoeira do Taepe. 

 

Pelo viés religioso, um templo de maior qualidade arquitetônica atrairia, por exemplo, 

maior número de cerimônias de fé e maior assiduidade do pároco. A capela 

existente em Cachoeira do Taepe é construção do século XX, e, até o presente, não 

há qualquer traço ou testemunho de ali ter existido anteriormente outra. Somente 

pesquisa futura mais aprofundada poderá esclarecer a ocupação quanto a este 

aspecto. 

 

Paradoxalmente, Taepe guarda a tradição popular da festa anual votiva a Santa 

Luzia, (semana de 13 de dezembro), que ocorre no pátio fronteiro ao pequeno 

templo do arruado. Este evento atrai a população do local e redondezas e reúne 

numerosos remanescentes da família proprietária. Com duração de uma semana, no 

dia derradeiro há uma procissão de caráter votivo, que sai do terreiro fronteiro à 

casa-grande e segue até aquele em frente ao templo, ocasião em que acontecem, à 

noite, os festejos que incluem danças e música regionais. 

 

Na Figura I.4 da Introdução é apresentado o levantamento cadastral da área de 

interesse da Fazenda Cachoeira do Taepe, onde foram registrados os espaços em 

que se desenvolvem os festejos anuais. 

 

No que depender da importância cultural e da extensão espacial que a propriedade 

parece ter possuído, a unidade agrícola indica ter seguido na contramão da 
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tendência, isto é, apesar da capacidade de agregar, não conseguiu desenvolver, ao 

longo do tempo, um núcleo populacional expressivo. 

 

Embora os proprietários noticiem que tenham conhecido descendentes de escravos 

moradores em Taepe, não sabem informar sobre eventuais dificuldades oriundas de 

condições relacionadas à presença de indígenas ou mesmo de revolta por parte dos 

negros escravizados (este, outro aspecto muitas vezes, responsável pelo 

retardamento da ocupação). 

 

Finalmente, não se pode deixar de registrar que a observação visual direta da casa-

grande e dos detalhes arquitetônicos nela remanescentes agrega elementos 

relacionados ao gestual de controle e segurança exercido pelos moradores, o que 

contribui para reiterar o edifício no tempo e sob as condições expostas. 

 

Para trazer reflexão sobre esta abordagem são reproduzidas algumas das 

considerações apresentadas no livro O Futuro do Passado, que trata do processo de 

recuperação física do conjunto edificado do Engenho Poço Comprido situado no 

município de Vicência, Zona da Mata Norte de Pernambuco, durante as obras 

realizadas entre 2001 e 2004: 

 [...] Nos primeiros decênios do descobrimento, uma das funções exercidas por estes edifícios 
– além da de morada - era a de fortificação. E o fortificar e o proteger os moradores do 
engenho não eram decisão que coubesse ao proprietário, mas uma exigência do Rei de 
Portugal, por regimento passado em 1548 ao primeiro Governador Geral do Brasil, Tomé de 
Souza. Determinava nele que os que construíssem engenhos, “se obrigarão a fazer, cada um 
em sua terra, uma torre ou casa-forte... que abastarão para segurança do dito engenho e 
povoadores do seu limite.” 5

 

 
Engenhos, se bem que não propriamente fortificados, receberam detalhes construtivos 
voltados para a proteção dos moradores. Dentre os artifícios empregados, alguns são 
tipicamente de defesa. Entre eles, sacadas e balcões que (à maneira medieval) flanqueavam 
e controlavam as escadas de acesso, além de portas e paredes dotadas de envasaduras 
próprias para a observação da circunvizinhança e para o uso (ocasional) de armas de fogo. 
Os espaços também se prestavam para dominar o conjunto das construções e os campos 
próximos. 

 
Ultrapassadas as primeiras (e bicudas) décadas desses anos pós-descobrimento, em que 
ocorria frequente e acirrada belicosidade entre índios e europeus, as casas de morada rurais 
foram perdendo o aspecto pesado e hirto das construções de defesa (ou nas quais a defesa 
era preocupação levada em conta) [...]. 

 

                                                           
5 Referência ao artigo de José Antônio Gonsalves de Mello, “Casa Grande”, Patrimônio Cultural de Pernambuco, 

nº18, Recife, 1984. 
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A posição elevada das moradas senhoriais, sempre em busca dos altos, das cumeadas dos 
outeiros ou, pelo menos, da meia encosta das colinas, agrega outro detalhe que também está 
associado à defesa da propriedade. (MELO NETO; MURARO, 2005, p.27) 

 

Parece ilustrativo que tanto na casa-grande do engenho Poço Comprido quanto na 

de Cachoeira do Taepe, todos os detalhes construtivos referidos são encontrados. 

No que se refere à implantação em relação ao sítio e ao relevo em particular, na 

casa de Vicência o edifício está no alto da colina e em Taepe a casa-grande se 

instalou na meia encosta. 

 

O controle dos acessos era tomado de pontos estratégicos. Em Poço Comprido, a 

partir das sacadas laterais ao (originário) e único patamar e na casa-grande de 

Taepe, do balcão central na direção dos dois alpendres de chegada, nos ângulos da 

fachada. (ver Figuras 1.8a a 1.9b)  

 

 

 

Figuras 1.8a e 1.8b Fachadas das casas-grandes de Poço Comprido e de Cachoeira do Taepe. Na casa de 
Vicência, está indicado o limite presumido do núcleo originário da morada, hipótese de desenvolvimento proposta 
no trabalho publicado.  

                

Figuras 1.9a e 1.9b  Esquema comparativo entre as fachadas Leste da casa-grande do Engenho Poço 
Comprido, no primeiro momento evolutivo e Nordeste da casa-grande de Taepe. Análise apresentada em 2005, 
a partir de estudos de arquitetura comparada.   (MELO NETO, 2005, p.51) 

 

Também são identificadas as trincheiras, como são conhecidas em Taepe as 

aberturas nas folhas de porta e janelas, vão retangulares de pequenas dimensões, 

destinados ao controle visual do entorno e ao eventual apoio de armas, conforme 

reiteram os familiares que permanecem em Taepe. (Figuras 1.10 a 1.14) 
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Figura 1.10 (1) Porta que dá acesso do balcão externo “F” à sala de convívio “H”, lado esquerdo da fachada NE. 

Na seta, a “trincheira” instalada na folha baixa da porta de “dois rolos”.  

Figura 1.11 (2) Visada a partir do interior da casa pela mesma abertura. 

Figura 1.12 (3) Porta por onde se acessa o balcão central da fachada NE, com a abertura marcada pela seta. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13 (4) Visada a partir do Noroeste, de abertura na fachada, situada sobre a bancada da cozinha, instalada 

em tempo recente (parede foi refeita em meados do século XX em tijolos maciços).  
Fig. 1.14  Planta baixa da casa-grande, nível +3.50 m, com visadas das imagens das Figuras 1.10 a 1.13. 

 

Aprofundar o conhecimento do processo de ocupação poderá esclarecer qual a 

conjugação de fatores que acabou levando para a fazenda de gado de Lourenço 

Ramos da Costa, situada ao norte de Taepe, a instalação de um povoado que deu 

origem ao núcleo sede de Surubim, ao final do século XIX. 

 

Na busca por melhor compreender o lugar Cachoeira do Taepe e as condições que 

determinaram o desenvolvimento do núcleo habitacional fora de seus limites, Ulisses 

Pernambucano de Melo Neto, estudioso da casa-grande e da Fazenda, interpretou: 

Diante da coexistência clara das duas funções, a da produção e a da logística, acredito que 
quando apenas a de produção tem sucesso fica-se com a fazenda, como é o caso [de 
Taepe]. Quando a função logística triunfa, o lugar evolui para um núcleo populacional ou pelo 
menos, avança nessa direção por um tempo, como foi o caso de Areia, na Paraíba cujo 

Sala “H” 

 

Cozinha “W”  

 

1 

2 3 

4 
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desenvolvimento florescente estagnou quando a estrada ao interior foi alterada para trajeto 
que privilegiou a cidade vizinha, Campina Grande. A partir de então, esta se desenvolveu 
intensamente, exclusivamente por se tornar ponto estratégico na circulação de bens e 
serviços. (informação verbal) 6

 

 

Conforme será detalhado no Capítulo 2 – 2.1 A INSTALAÇÃO DA FAZENDA, a 

documentação disponível, basicamente calcada em depoimentos pessoais a partir 

do século XIX, permite supor que Cachoeira do Taepe nasceu da doação de 

sesmaria, ou do desmembramento de parte dela, e deve ter surgido em fins do 

século XVII, por iniciativa de integrantes da família Arruda, provavelmente 

portugueses atraídos para a região, na política de consolidação da ocupação do 

território da Colônia portuguesa. 

 

A casa-grande em estudo parece ter sido uma das primeiras habitações da área. 

Nela nasceram e/ou viveram diversos personagens da família Arruda referidos na 

documentação, cujos inúmeros descendentes se espalharam tanto nos arredores 

quanto em regiões mais distantes de Pernambuco. 

 

O fracionamento físico-espacial das terras da Fazenda Cachoeira do Taepe, iniciado 

na primeira metade do século XIX, pode explicar em parte, a decadência da 

produção e, em consequência, a perda de expressão econômica e política do lugar, 

na primeira fase produtiva de Taepe, concentrada na pecuária.  

 

Sempre na propriedade dos Arruda, mesmo depois do início do século XX, quando 

um dos parentes, Antônio Paulino da Silva Negrinho7, assumiu o controle, a unidade 

agropastoril retomou o que se pode entender como o segundo momento do 

processo ativo de produção na Fazenda, cujas atividades associaram à pecuária, o 

cultivo do algodão e o fortalecimento da produção de alimentos. 

                                                           
6 

Ulisses Pernambucano de Melo Neto tem especialização em História da Arte pela Universidade Federal de 
Pernambuco/UFPE. É arqueólogo e pesquisador da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe). Acompanha por esta Fundação os trabalhos de Cachoeira do Taepe. Foi o 
especialista  responsável pelas pesquisas arquitetônicas desenvolvidas durante a recuperação do Engenho 
Poço Comprido, Vicência/PE, entre 2001 e 2005. 

7
 Informa Marcos Nascimento, em informação verbal de 04 de abril de 2013, que o nome “Antônio Paulino da 
Silva Negrinho” adotado pelo proprietário de Taepe no século XX, seu avô, é decisão tomada pelo próprio 
Antônio no registro oficial tardio, e que, por motivo desconhecido, teria incorporado o sobrenome Paulino e 
incluído o apelido “Negrinho” pelo qual atendia. 
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Somente o reconhecimento de um poder político, econômico e social, outrora 

determinante, pode manter a capacidade de polarização e o fascínio que Cachoeira 

do Taepe exerce em todo o entorno e na região, apesar do empobrecimento 

econômico visível que exibe. 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOMORLOLÓGICA E AMBIENTAL. 

 

O município de Surubim, situado a 120 km a oeste da capital, Recife, está inserido 

no agreste setentrional de Pernambuco (Figura 1.15). Esta área, por estar além da 

unidade litorânea e da Zona da Mata, era definida uniformemente como sertão 8. No 

entanto, a intensificação do povoamento do interior, ampliada significativamente no 

século XIX, associado ao aprofundamento do conhecimento geoambiental dos 

diversos espaços que  compunham este grande território, deixaram perceber a 

necessidade de detalhamento científico que permitisse compreender e melhor 

abordar as peculiaridades locais. 

 

Para ilustrar esta necessidade, cabe referir o texto de 1802, autorizado pelo então 

Governador Interino de Pernambuco, o Bispo Manoel da Cunha de Azeredo 

Coutinho, mencionado no livro Três Roteiros de Penetração do Território 

Pernambucano (1738 e 1802), onde consta a descrição que, na ocasião, definia o 

interior pernambucano.  

 

No documento, de autor a ser identificado, consta que: 

As três diferenças de natureza de terreno destes Sertões a que chamamos mata virgem, 
agreste e mimoso, provêm dos vegetais que neles nascem, igualmente do clima porque [...] 
os campos do agreste são compostos de árvores baixas e esgalhadas, cujos lenhos são 
fortissimos, resistem ao ferro e fogo e à corrosão da terra, principalmente Aroeira do Sertão, a 
Barauna (ou pau preto) e os Paus de Arco roxo e amarelo são as mais altas e diretas que 
produzem os campos do agreste e mimoso. O coração ou âmago da tal Aroeira se acha 
experimentado com a experiência de mais de um século, que a terra o não consome. [Já] os 
campos [...] resistem à sêca e, então passam melhor que no inverno pela muita frieza e 
alagadiços.(MELLO, 1966, anexo) 

                                                           
8
 Sertão foi expressão usada historicamente no Nordeste do Brasil, como ensina Aurélio Buarque de Holanda, no 

sentido de “região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas”, ou ainda, “zona povoada  do 

interior do país, em especial do interior semiárido da parte norte-ocidental [...] onde a criação de gado prevalece 

sobre a agricultura”. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1ed. Rio 

de Janeiro: Editora Nova Fronteira, [ 1975] 



40 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

Pernambuco enquadra Surubim na mesorregião do Agreste, estreita faixa que se 

estende ao longo de vários estados do Nordeste brasileiro. Dentro deste alongado 

território, o município está localizado na microrregião do Alto [Rio] Capibaribe. 

 

 

Figura 1.15  Mapa parcial de Pernambuco. Assinalados Surubim e Recife. Demarcação da distância entre 
Surubim e a capital de Pernambuco. <http://maps.google.com.br/maps>  

 

Em Surubim, a geomorfologia se caracteriza pelo relevo movimentado (de nível 

médio) situado a 394 metros acima do mar. A formação geológica pertence à 

Província Borborema e se desenvolveu sobre faixa de gnaisse/granítico, as rochas 

mais comuns do embasamento cristalino brasileiro, segundo os geólogos Viktor 

Leinz e Othon Henry Leonardos. (LEINZ; LEONARDOS, 1970).  

 

No município identifica-se a predominância de solos litólicos associados a 

afloramentos rochosos (Figura 1.16). Estes afloramentos formam o referido 

embasamento cristalino que é composto por rochas metamórficas e ígneas, 

“intensamente metamorfizadas e deformadas, e de idade desconhecida” nas 

palavras de Leinz e Leonardos (1970, p. 94-95).  

 

 

http://maps.google.com.br/maps
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Figura 1.16  Mapa Exploratório Reconhecimento de Solos do município de Surubim/PE. 
< http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/pe/surubim.pdf>  

 

 

A umidade relativa do ar na região estudada, referida genericamente como baixa, 

parece melhor definida por ter oscilação permanente. Na verdade, o ambiente 

nordestino se caracteriza pela falta de padrão relacionado a este fator. O que se 

observa é oscilação acentuada entre os índices mínimo e máximo ao longo do dia. A 

título de exemplo, no período compreendido entre os dias 26 de novembro e 05 de 

dezembro de 2012 a previsão diária deste fator climático indicou, conforme dados 

disponíveis em <http://jornaldotempo.uol.com.br/previsaodotempo.html>: 

URA mínima –   valor médio do período    47% 

URA máxima - valor médio do período 88,7% 

 

Para efeito de dados anuais médios, a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (Embrapa) indica valores para temperatura situados em 24,9º C e 

69,5% de umidade relativa do ar.  

http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/pe/surubim.pdf
http://jornaldotempo.uol.com.br/previsaodotempo.html
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Surubim está inserido na microrregião do Alto Capibaribe que compõe a Bacia 

Hidrográfica do Rio Capibaribe. (Figura 1.17). A rede contribuinte agrega o Rio Caiaí 

e diversos riachos, um deles o Taepe.  

 

A Barragem de Jucazinho, situada próximo à propriedade de Cachoeira do Taepe 

(Figura 1.18), a sudoeste da sede municipal, é o maior corpo de acumulação do 

município, onde todos os cursos d´água têm regime intermitente. (BELTRÃO et al, 

2005, p. 5) 9 

 

Figura 1.17   Mapa  da Bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. Na seta vermelha, Surubim. Na verde,o 
represamento de Jucazinho. Secretaria  de Estado de Ciência e Tecnologia / Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco (ITEP) <http://www.museucapibaribe.com/images/pdf/bacia08.pdf> 

 

Figura 1.18   Vista da Represa do Jucazinho pela estrada que dá acesso a Malhadinha. 2012 

                                                           
9 

No ANEXO I – Acervo documental digital constam as versões eletrônicas que basearam os mapas de solo e 
bacia hidrográfica. 

http://www.museucapibaribe.com/images/pdf/bacia08.pdf
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A vegetação que compõe a paisagem da região de Surubim é classificada como de 

transição, neste caso entre a Mata Atlântica litorânea e a caatinga, típica do sertão. 

A paisagem resultante é testemunha deste contraste que permite o convívio de 

espécies desses dois ecossitemas extremos do Estado. Observada a partir do litoral, 

a região representa a porta de entrada para o sertão. 

 

O Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE), implantado a partir do ano 2000 

pela então Embrapa [atual Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)], cuja 

finalidade é a de reconhecer as potencialidades das diversas regiões do Nordeste 

brasileiro, inclui a região na grande unidade de paisagem Planalto da Borborema, 

unidade geoambiental D3 (Figura 1.19). Este enquadramento reconhece, a partir das 

características ambientais, nível de degradação altíssimo (>90%) e áreas para 

agricultura e pecuária intensivas com minifúndios e atividades de extrativismo. 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/ecorregioes_site_203.pdf> 

 

 

Figura 1.19   Detalhe do Mapa  do Zoneamento Agroecológico do Nordeste no trecho de Surubim/PE (na seta). 
Disponibilizado pela Empresa brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa). 

<http://www.uep.cnps.embrapa.br/zoneamentos_zane.php> 

 

Conforme o Mapa de Reconhecimento de Baixa e Média Intensidade de Solos, 

disponibilizado pela Embrapa, estes se situam em área de caatinga com 

predominância de vegetação hipoxerófila. 10  

                                                           
10 O referido Mapa indica, para os diferentes solos de Surubim, a vegetação correspondente. Pode ser 

consultado no endereço < http://www.cnps.embrapa.br/zapenet/Cartas/Surubim.PDF>. Hipoxerófila é a 
vegetação do semiárido que apresenta árvores e arbustos com espinhos, mas de aspecto pouco agressivo. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/ecorregioes_site_203.pdf
http://www.cnps.embrapa.br/zapenet/Cartas/Surubim.PDF
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De forma genérica, esta vegetação é caracterizada por grande diversidade de 

espécies arbustivo-arbóreas, mais ou menos densas, bem adaptadas às exigências 

climáticas. (CORDEIRO; OLIVEIRA, 2010, p.56) 

 

No site da Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe há detalhes quanto a este 

tipo de formação vegetal, caracterizada por ser relativamente úmida e distribuída em 

três estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo. O herbáceo, com plantas de até um 

metro, é constituído por bromeliáceas, gramíneas e outras espécies. O arbustivo, 

com até dois metros de altura, é constituído por leguminosas, euforbiáceas, crótons, 

rubiáceas e outras. O arbóreo, com árvores de até quinze metros, é constituído por 

anacardiáceas, leguminosas, cactáceas e várias outras.     

<http://www.sagri.se.gov.br/> A Figura 1.20 ilustra esta diversidade. 

 

 

Figura 1.20 Vegetação encontrada na Fazenda Cachoeira do Taepe e vizinhança. Bioma: caatinga. 
                   Vegetação de transição entre zona da mata e sertão.  05 de outubro de 2011. 
 

No que se refere ao clima semiárido, este apresenta oscilações pouco acentuadas 

de temperatura. Apesar disto, mostra forte evaporação em função da incidência dos 

raios solares mais perpendiculares ao solo, característica que se deve à proximidade 

com a linha do Equador. 

 

O Mapa de Koppen-Geiger, de classificação climática mundial, numa visão mais 

ampla, indica que se trata de ambiente condicionado por duas faixas: a tropical e a 

do árido. (Figura 1.21) 
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Figura 1.21  Mapa de classificação internacional do clima. Detalhe da sobreposição da área de Surubim/PE.  
(no ponto amarelo) http://geospatial.gsu.edu/geog1112/files/Lab9/World_Koppen_png.png 

 

 

De acordo com o Diagnóstico do Município de Surubim apresentado no Projeto 

Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, implantado a partir de 

2005 pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Ministério das Minas e Energia, o 

clima de Surubim é classificado como “Aw/As”, semiárido, muito quente, com chuvas 

no outono e inverno, mas podendo ocorrer no verão. 

<http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/pernambuco/relatorios/154.pdf> 

 

A temperatura, considerada alta, acompanha a época das precipitações 

pluviométricas. O período compreendido entre maio e agosto é caracterizado por 

noites frias, com valores em torno dos 20°C. Este ambiente garante média anual de 

23,7 °C e, ao longo do ano, não apresenta variações significativas. Conforme 

demonstram os dados da Figura 1.22, entre julho/2011 e agosto/2012, apesar das 

variações, as temperaturas não apresentam oscilações relevantes entre os meses 

de pico de verão e inverno.  

 

http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/piaui/relatorios/046.pdf
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Figura 1.22  Imagem dos gráficos mensais de monitoramento da temperatura de Surubim/PE. 
<http://www.accuweather.com/pt/br/surubim/40336/augustweather/40336?monyr=8/1/2011&view=table> 

 
 
 

O período de chuvas inicia-se em fevereiro/março e pode estender-se até agosto. 

Dados históricos de precipitação revelam uma média anual de 648,70 mm, com  

máximo de 912,80 mm e mínimo de 384,70 mm. Este monitoramento foi realizado 

pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), no período entre 

1962 e 1985, disponibilizado no Diagnóstico do Município de Surubim, realizado pelo 

Ministério da Minas e Energia. (Org. BELTRÃO et al, 2005). 

 

O índice pluviométrico não é considerado criticamente baixo, entretanto algumas 

vezes é referido como atípico se comparado ao de outras regiões submetidas ao 

mesmo clima. No entanto, o alto nível de evaporação, conforme mencionado, parece 

ser determinante para o quadro de seca, que interfere nas reservas hídricas.  

http://www.accuweather.com/pt/br/surubim/40336/augustweather/40336?monyr=8/1/2011&view=table
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O Agreste, enquanto região intermediária entre as de clima úmido (Zona da Mata) e 

a de clima seco (Sertão) apresenta similaridade ora com uma, ora com outra. Desta 

forma, as precipitações pluviais na faixa mais próxima à Zona da Mata (caso de 

Surubim), aliadas às contribuições dos sistemas de ventos a partir do Leste trazem 

para junho/julho o período de chuvas mais intenso. 

 

Sobre o tema, foram analisados os resultados do monitoramento pluviométrico 

diário, realizado em Pernambuco pelo IPA. O Quadro 1.1 mostra o 

acompanhamento relativo ao mês de agosto de 2012, como exemplo. Já o Quadro 

1.2, mostra o comparativo da precipitação pluviométrica entre 2011 e 2012, nos 

meses de maior incidência de chuvas. 11 

 

 

Quadro 1.1 Precipitação pluviométrica diária, mês de agosto/2012 em Surubim/PE Disponibilizado pelo IPA. 
<http://www.ipa.br/indice_pluv.php#calendario_indices> 
 

Quadro comparativo da precipitação 
pluviométrica  (mm) – Surubim/PE 

Julho 2011 168.8 

 2012 52.5 

   

Agosto  2011 81.7 

 2012 25.5 

   

Janeiro 2011 44.7 

 2012 72.0 

 
Quadro 1.2 Resumo da precipitação pluviométrica – Surubim/PE 
Comparativo do índice mensal pluviométrico anos 2011 e 2012. 

<http://www.ipa.br/indice_pluv.php#calendario_indices> 

                                                           
11

 Conforme já referido, as características do clima na região de Surubim preveem ocorrências isoladas de fortes 
chuvas no verão, período seco (caso do mês de janeiro). Isto significa que o fenômeno não tem continuidade. 

http://www.ipa.br/indice_pluv.php#calendario_indices
http://www.ipa.br/indice_pluv.php#calendario_indices
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Em Surubim, como em quase todo o agreste nordestino brasileiro, os totais de 

precipitações anuais são bastante reduzidos para a maioria das culturas agrícolas, 

mesmo aquelas resistentes ao estresse hídrico. (Figura 1.23) 

 

Figura 1.23  Mapa da precipitação pluviométrica anual em Pernambuco. Surubim, indicado na seta, pode ter 
precipitação atribuída em torno de 650 mm de média anual.Levantamento de Reconhecimento de Baixa e 
Média Intensidade dos Solos do Estado de Pernambuco.  <https//www.uep.cnps.embrapa.br/zape> 

 

Os dados coletados e processados, relacionados aos aspectos geomorfológicos e 

ambientais do município, forneceram as informações gerais necessárias à 

contextualização e análise da Fazenda Cachoeira do Taepe, unidade agropastoril 

integrante do agreste semiárido nordestino, conforme será estudado no Capítulo 2, 

2.2.1 – Características físico-ambientais. 

 

1.3  CONTEXTUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: IGARASSU, LIMOEIRO, BOM JARDIM, SURUBIM. 

 

Apesar das dificuldades em focar com clareza a trajetória administrativa da região 

onde depois foi criado e demarcado o município de Surubim, anote-se a informação 

constante dos Três Roteiros de Penetração do Território Pernambucano (1738 e 

1802) de cujas linhas se percebe a dependência do sertão à Câmara de Vereadores 

de Olinda, ao tratar da abertura de estradas e do estabelecimento de currais 

(enquanto lugares de parada) necessários ao escoamento do gado em direção aos 

centros de consumo próximos do litoral. 
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No texto dos mencionados Roteiros consta que na 

conformidade do parágrafo 3º. do Régio Aviso de 19 de setembro de 1799 dirigido pelo Exmo. 
Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho ao Exmo. Bispo desta diocese, membro deste governo, e 
que por êle nos foi comunicado, ordenamos à Câmara de Olinda, em cujo distrito está aquele 
Sertão, nos propusesse um sujeito ativo e zeloso, para o encarregarmos da fatura das 
referidas estradas e currais, à custa da mesma Câmara.(MELLO, 1966, anexo) 12 

 

Surubim tem inserção relativamente recente na História da região onde está 

localizado. Consta que, administrativamente, esse território, ao ser demarcado por 

Portugal nos primeiros momentos da colonização do interior da (então) Capitania de 

Pernambuco, pertencia ao Distrito de Igarassu. 

 

Por sua vez, Igarassu recebeu o título de Vila já no século XVI e permaneceu como 

tal até o XIX, embora neste último século tivesse seus limites a oeste reduzidos pela 

expansão da Freguesia de Nazaré da Mata. Administrativamente, no entanto, 

continuava vinculado à Comarca de Olinda.  

 

No que interessa a Surubim, a expressiva redução territorial de Igarassu, a oeste, 

reflete-se no desmembramento de Limoeiro da Comarca de Olinda, elevado a Vila 

em 1811. Passou a Comarca em 1833 e recebeu o título de Cidade em 1881. Dois 

anos depois, foi constituído em município.  

 

Em 1834, a Câmara do Limoeiro comunicava ao Conselho do Governo de 

Pernambuco que a Vila fora dividida em distritos onde estão referidos: “[...] na 

povoação de Bom Jardim, [foram criados] entre outros, Malhadinha (que deu origem 

ao município de Passira), e Surubim (povoação que viria a originar o município de 

mesmo nome). (Calendário Oficial ..., 1994, p.92) 

 

A povoação de Bom Jardim foi desmembrada do território de Limoeiro com a 

criação do município e a elevação a Vila no ano de 1870, embora ainda a ele 

vinculada. A Comarca só foi criada três anos depois e, em 1879, foi elevada a 

Cidade. A constituição do município se deu em 1893. (Calendário Oficial ..., 1994, 

p.36) 

                                                           
12 

Trecho de carta de Dom José Bispo de Pernambuco e outros aos Governadores Interinos Bispo Manoel da 
Cunha de Azeredo Coutinho e Souza Chichorro, de 10 de julho de 1802. 
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Em 06 de junho de 1881, a Freguesia de Surubim foi estabelecida pela Lei Provincial 

no. 1.565. Diz o texto: “Fica criada uma nova freguesia no distrito policial de 

Surubim, na comarca de Bom Jardim, tendo por sede a povoação de mesmo nome” 

(Figuras 1.24a a 1.25b). Já o Distrito com a denominação de Surubim, estabelecido 

pela lei municipal nº 3, de 27 de abril de 1893, passou a ser subordinado ao 

município de Bom Jardim. 

 

Figura 1.24a  Trecho da “Carta Chorographica” do Estado de Pernambuco sem data, organizada por Sebastião 
de Vasconcellos Galvão (1865-?). No destaque, a área onde hoje está Surubim, legendado como sede de 
Freguesia. [entre 1881 e 1909]. O documento integra o Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de 
Pernambuco, obra em quatro volumes, que foram publicados, em primeira edição, na sequência cronológica: 
1908, 1910, 1922 e 1927. 

 

Figura 1.24b  Detalhe da Carta com a “villa” de Bom Jardim e da sede de  Freguesia de Surubim (na seta 
branca). “Couro d´Anta” (referência nos caminhos de penetração) e Malhadinha aparecem como povoações 
(setas cinza). 
Figura 1.24c  Quadro  de convenções da carta, ampliado, onde se vêem as configurações dos núcleos urbanos 
quanto à administração pública. 
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Figura 1.25a “Carta Chorographica da Provincia de Pernambuco” de 1889, (último ano da Província de 
Pernambuco) reproduzida na Seção de Mapas do Arquivo Nacional. e disponibilizado pela Fundarpe, em 2010. 
No destaque, o então “povoado” de Surubim.  

 
Figura 1.25b  Detalhe do trecho de Surubim da mesma “Carta Chorographica da Provincia de Pernambuco”, 
com a grafia Serubim. (na seta) 
 

A instalação da Vila de Surubim, em 01 de julho de 1909, com base na Lei Estadual 

no. 991 foi lavrada nos seguintes termos: “Terão a categoria de [...] villas as sedes 

dos districtos municipais que constituírem povoações distinctas da sede do 

município [de Bom Jardim]”, ato que deu início ao processo que culminaria na 

separação administrativa de Surubim, em 1911. Até então, o município de Bom 

Jardim permanecia dividido em três distritos: Bom Jardim, Surubim e 3º. Distrito. 

 

A criação do Município foi efetivada em 11 de setembro de 1928 pela Lei Estadual 

no. 1.931. “Art. 4º. – [...] são constituídos os seguintes novos municípios, no 1º. 

Distrito eleitoral do Estado: [...] VII – O município de Surubim, constituído do território 

do distrito de mesmo nome, desmembrado do município de Bom Jardim.” Nesta 

mesma ocasião, a sede municipal recebe foros de cidade. 
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A instalação oficial e definitiva do Município, prevista no parágrafo único do Artigo 15 

da supra mencionada Lei Estadual, foi efetivada conforme determinava que “[...] em 

primeiro de janeiro de 1929 [quando] se considerarão definitivamente deles 

separados, iniciando-se então as próprias gestões municipais”. (Calendário Oficial 

..., 1994, p.137) 

 

Pelas leis municipais nº 46, de 16 de dezembro de 1925 e nº 2, de 16 de novembro 

de 1929, ficou estabelecido o distrito de Casinhas, anexado ao município de 

Surubim. Nas divisões administrativas que se seguiram, referentes aos anos de 

1933 e 1950, o município permaneceu constituído de dois distritos: Surubim e 

Casinhas. 

 

Surubim guardou a mesma divisão administrativa até 1995 quando, pela Lei 

estadual nº 11228, de 12 de julho, Casinhas foi desmembrado. No presente (2013), 

o município de Surubim é constituído dos distritos Sede e Chéus. 

 

Do ponto de vista do Judiciário, a Comarca de Bom Jardim absorvia a circunscrição 

dos termos de várias localidades e Surubim nela permaneceu até constituir a própria 

Comarca em 1943.  

Pode-se supor, considerados os aspectos históricos estudados anteriormente, que a 

povoação que deu origem a Surubim, surgiu nos moldes ganglionares da maioria 

dos agrupamentos estabelecidos ao longo dos caminhos de penetração do interior 

de Pernambuco, em decorrência da necessidade portuguesa de assegurar a 

ocupação do território, ao oeste da faixa litorânea.  

 

As atividades agropastoris foram indutoras deste movimento que, na região visada, 

foi assegurado pelo assentamento de criadores de gado, ali fixados na passagem do 

século XVIII ao XIX. 

Os poucos dados históricos disponíveis em Pernambuco indicam a consolidação da 

ocupação da região de Surubim na segunda metade do século XIX, quando o 

fazendeiro Lourenço Ramos da Costa fez construir em 1884, na propriedade, uma 

casa de oração em homenagem a São José, depois substituída por uma capela. 
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Conforme Sebastião Galvão, “foram no local edificadas algumas casas de rancho e 

descanso para viajantes; appareceram com estas outras pequenas de commercio e 

se formou uma povoação.” (GALVÃO, 2006) 

 

De acordo com a descrição posta na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, obra 

planejada e orientada por Jurandyr Pires Ferreira, publicada em 1958, o fazendeiro 

Ramos da Costa teria tomado como capelão para missas dominicais o padre 

português Antônio Alves da Silva e edificado casas de rancho e descanso de 

viajantes.  Conforme Ferreira, 

Em 1870, o oratório que tinha a invocação de São José foi substituído por uma capela. 
Crescido o povoado, [...] [e criada a] freguesia em 1885, foi seu primeiro vigário o padre José 
Francisco Borges que, vigário de Bom Jardim, interinamente começou a regê-la. O nome de 
Surubim se origina por haver, em um dia de 1864, uma onça penetrado e comido, na fazenda 
de Lourenço da Costa, um boi pintado a que chamavam Surubim, por ser como o peixe dêsse 
nome, fato sem valor nos grandes centros, mas de grande importância numa lafeia ou numa 
fazenda, capaz até de deixar uma tradição, de firmar um nome local como ali aconteceu”. 
(FERREIRA, 1958, p. 287) 

 

Diante da reiterada notícia do nome do povoado em função do fato peculiar acima 

referido, sempre por meio da tradição oral e com versões as mais variadas, cabe 

citar ainda um dos depoimentos que põem em dúvida o conteúdo relatado. Trata-se 

da ‘Origem de Surubim segundo “Zé Mimoso”, a saber, José de Arruda Sobral Filho, 

que consta do livro Surubim pela Boca do Povo, (SURUBIM, 1995, p.46) 

O bezerro Surubim nasceu na Fazenda Lagoinha, naquela baraúna, onde hoje é a casa 
paroquial.[...] 
 
Em 1832, meu bisavô Manoel Vicente Soares comprou o terreno e, em 1842 [...] nasceu o 
bezerro que recebeu de meu bisavô [ a frase]: É mesmo um Surubim. Aí o lugar ficou 
conhecido por Surubim, e acabou-se Lagoinha. Tempos depois o boi Surubim morreu. Mas 
não foi por causa de uma onça não. Foi morte natural. 
 
Manoel Vicente Soares era vaqueiro de um homem de Barra de Natuba. Um dia meu bisavô 
perguntou ao amo se podia levar o gado pra Lagoinha. Aí ele disse que podia. [...] 
Aprontaram os cilhões [Manoel e Sá Totonha, uma conhecida do caminho]. No outro dia, bem 
cedinho, soltaram o gado, tomaram café, saíram pela vereda e foram pra Lagoinha. Sá 
Totonha se  agradou do lugar e pediu um pedaço de chão pra fazer sua casa. [feita a casa] 
Sá Rosalina, que era irmã de Sá Totonha, disse: “Eu também vou, que é pra saber onde você 
mora”. Aí ela pediu [um chão] e meu bisavô deu.  

 
Passou o tempo, passou. [depois de muita gente que veio e pediu chão para morar, vinda de 
todas redondezas] eu penso que a primeira capelinha foi de 1884 ou 1885, construída no 
mesmo lugar onde fica a atual igreja Matriz de São José, só com a frente virada para o 
poente. 

 
Depois Surubim foi crescendo, pegou a chegar gente e foi esticando. (BARBOSA, 1995, p.46) 
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Em depoimento do Professor José Paulino da Silva, um dos proprietários da 

Fazenda Cachoeira do Taepe, descreve que José de Arruda Sobral Filho,  

O “Zé Mimoso” (como era conhecido em toda a região de Surubim) nasceu no povoado de 
Mimoso, próximo a Cachoeira do Taepe. Aos 96 anos, quando deu [seus] depoimentos, 
estava bem lúcido. Era uma memória viva da história de Surubim e da casa-grande de 
Cachoeira do Taepe. Zé Mimoso era sobrinho de minha avó paterna, Antônia Tertuliana de 
Arruda, também conhecida por Totonha, mãe de Antônio Paulino Negrinho, nascido no 
mesmo povoado de Mimoso. (Informação verbal) 13 

 

A respeito da toponímia, para fins de registro, Theodoro Fernandes Sampaio, 

geógrafo e historiador baiano do século XIX, bem versado no conhecimento da 

língua Tupi, descreveu que o verbete surubim remete a: “pele lisa, nome comum dos 

peixes de couro ou pele; boca fechada”. (SAMPAIO, 1901). 

 

Conhecido o processo de formação do núcleo urbano, constata-se que a Fazenda 

Cachoeira do Taepe com a casa-grande já estavam assentadas antes do início da 

ocupação que deu origem à sede municipal de Surubim.  Apesar da importância 

exercida pela unidade agropastoril, esta ficou como parte integrante do contorno 

territorial estabelecido para o município de Surubim. (Figura 1.26) 

 

 

 

                                                           
13 

 José Paulino da Silva, nascido em Cachoeira do Taepe em 13 de outubro de 1942, é Mestre em Educação 
pela Fundação Getúlio Vargas e Doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade de Campinas 
(Unicamp). Os dados históricos relacionados a Surubim e Cachoeira do Taepe apresentados neste trabalho 
foram retirados quase que exclusivamente de um conjunto de seis documentos em cópia xerográfica, folders 
históricos, reprodução de fotografias, depoimentos e músicas em meio digital. Todo este material, fornecido por 
Silva, foi sistematizado em texto nomeado como as Anotações sobre a casa-grande de Cachoeira do Taepe 
entregue à pesquisadora em 22 de maio de 2012, com objetivo de facilitar o manuseio das informações e 
elucidar, ao máximo possível, as dúvidas. 
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Figura 1.26   Sobreposição do contorno municipal de Surubim em 2013 sobre a Carta Corographica da 
Provincia de Pernambuco, de 1889, (apresentada integralmente na Figura 1.25a) onde está assinalado o núcleo 
rural de Cachoeira do Taepe, objeto do presente estudo. 
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2. A FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE E A CASA-GRANDE 

 

2.1 A INSTALAÇÃO DA FAZENDA 

 

O sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre, na introdução do livro Casa-grande & 

Senzala, afirma que 

No caso do Brasil, que foi um fenômeno do século XVII, o português trazia mais a seu favor, e 
a favor da nova colônia, toda a riqueza e extraordinária variedade de experiências 
acumuladas durante o século XV, na Ásia e na África, na Madeira e em Cabo Verde. Entre 
tais experiências, o conhecimento de plantas úteis, alimentares e de gozo que para aqui 
seriam transplantadas com êxito, o de certas vantagens do sistema de construção asiático, 
adaptáveis ao trópico americano, o da capacidade do negro para o  trabalho agrícola. Todos 
esses elementos, a começar pelo cristianismo liricamente social, religião ou culto de família 
mais do que de catedral ou de igreja, que [...] [No Brasil] repousaria sobre a instituição da 
família escravocrata; da casa-grande; da família patriarcal. [...] (FREYRE, 2003, p.93) 

 

Interessante que, a respeito do colono português das ilhas do Atlântico, à 

semelhança do que ocorre no Atlântico Sul, Manoel Bonfim (apud FREYRE, 2003 

p.85), entende que “não encontrando outra forma de atividade nem possibilidade de 

fortuna senão a exploração estável, agrícola, o povoamento regular, [assim] 

procedeu e mostrou, antes de qualquer outro povo da Europa medieval, ser 

excelente povoador porque juntava as qualidades de pioneiro às de formador de 

vida agrícola e regular em terras novas.”  

 

No entanto, as diferenças internas no processo colonizador português de tão vasto 

território, entre os que cultivavam a cana e fabricavam o açúcar e aqueles que se 

dedicavam aos outros plantios ou às atividades pastoris, só começaria a se esboçar 

ao tempo em que já estavam consolidadas as grandes fortunas estabelecidas mais 

próximas do mar em contraste com os “menos favorecidos de recursos, obrigados a 

se espalharem pelos sertões em busca de escravos – espécie de capital vivo – ou a 

ficarem por lá como criadores de gado.” (FREYRE, 2003, p.93) 

 

Em resumo, é sobre a agricultura e os assentamentos das famílias que se 

estabelece a colônia portuguesa no Brasil, fator que pode formar boa parte do perfil 

do homem que, entre os séculos XVII e XVIII chega ao sertão de Pernambuco e, 

mais especificamente, ao lugar depois nomeado de Cachoeira do Taepe. 
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O enfoque no processo histórico da ocupação do local está nítido na interpretação 

dada pela historiadora Mariza Paula Barbosa, conhecida na região, e por ela mesma 

nomeada, como Mariza de Surubim. Nascida na cidade sede do município, ali 

desenvolveu grande interesse por tudo que se refira ao lugar: fundou e estabeleceu 

em edifício de sua propriedade o chamado Museu de Surubim, onde guarda 

documentos, objetos e registros de histórias e vivências, algumas diretamente 

relacionadas a Cachoeira do Taepe. Lamentavelmente, a instituição cultural foi 

fechada à visitação desde os anos 2000, por falta de recursos financeiros e 

interesse público. 

 

No seu livro Surubim pela Boca do Povo (ANEXO I – Acervo documental digital), Mariza de 

Surubim (1995) apresenta no Capítulo V percepção do que chamou de 

“Antecedentes da ocupação espacial”, conforme transcrito 1: 

 

O processo de ocupação do território onde, atualmente, se situa o município de Surubim, 
obedeceu à contingencias ditadas pelas mesmas circunstâncias que provocaram a ocupação 
do Agreste.  
 
Com efeito, a política de devastação das matas litorâneas, tanto da capitania de Pernambuco, 
quanto da de Itamaracá, para a comercialização do “Pau das Tintas”, [pau-brasil], propiciou o 
desenvolvimento da agricultura da cana de açúcar. 
 
Na medida em que as áreas devastadas iam crescendo principalmente nos vales dos rios, por 
apresentarem terras férteis mais adequadas à cultura que se implantava, cresciam também 
os engenhos necessários à industrialização do açúcar. 
 
Por outro lado, para a exportação do produto principal – açúcar – os engenhos valiam-se do 
acondicionamento em caixas de madeira o que obrigava a uma atividade paralela e 
complementar aquela, ou seja, a instalação de sesmarias e o desmatamento para obtenção 
de madeira necessária. 
 
Há de convir, também, que os engenhos que se fundavam, além de empregarem mão de 
obra imprescindível ao tamanho da terra e à fabricação do açúcar, tornavam-se exigentes 
quanto à quantidade de animais – bois, cavalos e burros – para o transporte de cana de 
açúcar e para o trabalho de moagens, em muitos casos, quando se utilizavam as almanjarras 
para espremer a cana. 
 
Ora, a capitania de Itamaracá, doada a Pero Lopes de Souza, viu seu desenvolvimento 
efetuar-se exatamente pelo comércio do pau-brasil, inicialmente, e pela implantação da 
agroindústria canavieira  ao longo dos vales dos rios Goiana, Tracunhaém e Capibaribe.  
 

                                                           
1 Na pesquisa documental, este foi o único estudo específico encontrado sobre os motivadores políticos, 

econômicos e sociais do desenvolvimento da região de Surubim. Daí a importância da reprodução integral do 
conteúdo, embora não tenham sido disponibilizadas as fontes consultadas. Foi cedido em cópia xerográfica por 
José Paulino da Silva embora não fique caracterizado que chegou a ser efetivamente publicado. 
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Porém, esse desenvolvimento, consequência da política de devastação inicial e da demanda 
do açúcar pela Europa, ávida de adquirir especiarias da Índia, provocou o aparecimento de 
atividades complementares, dentre elas, a cultura de subsistência e a pecuária. 
 
A primeira se desenvolvia nas terras circunvizinhas aos partidos de cana de açúcar, uma vez 
que sua utilização era imediata, ao mesmo tempo em que empregaria a mão de obra ociosa 
por ocasião da entressafra. 
 
Já a pecuária, por exigir pastagens naturais e por ser predatória, devido à inexistência de 
cercas na época, foi se localizando em plagas distantes do litoral, mais especificamente no 
vale do [rio] São Francisco, buscando os sertões. 
 
Não se sabe, ao certo, quando foi introduzido o gado no Brasil, porém, já nos fins do século 
XVI, sabe-se da existência de fazendas de gado no baixo São Francisco, abastecedoras da 
Nova Luzitânia. Durante a ocupação holandesa – 1630/1654 – já o médio São Francisco 
encontrava-se ocupado por currais que adentravam o território pernambucano em direção ao 
Norte, ultrapassando Itamaracá e atingindo a Paraíba, em alguns pontos. 

 

Ao final do estudo, a autora relata a existência dos três roteiros de penetração por 

onde eram transportadas as boiadas, ao longo dos rios São Francisco, Capibaribe e 

Goiana 2, o que facilitava o fornecimento de água aos boiadeiros e seus rebanhos, 

além de pasto e dos currais e pousadas que foram se estabelecendo ao longo 

destes caminhos.  

 

Este tema, já abordado no Capítulo 1 – 1.1.1 Os caminhos de penetração, indica que, para 

além dos trajetos definidos pelos grandes rios, o processo de ocupação, mesmo que 

em menor escala, se manteve o mesmo para os cursos d’água médios, caso 

também de rios como o Sirinhaém e o Siriji. 

 

Dentro do contexto estudado, membros da família Arruda, provável responsável pela 

instalação da Fazenda Cachoeira do Taepe, desde 1817 apareciam nos registros da 

Câmara de Vereadores de Limoeiro a exemplo de José Francisco de Arruda e João 

Francisco de Arruda, respectivamente juiz presidente e primeiro vereador dessa 

então Vila. 

 

Os Arruda conseguiram constituir, em poucas gerações, ao longo do século XIX, a 

mais numerosa família da região de Limoeiro e arredores, depois ramificada para 

todo Pernambuco e Nordeste. Esta informação, fornecida por Archimedes de Mello 

                                                           
2 

Na realidade se trata do Rio Capibaribe Mirim que é denominado Rio Goiana junto à foz. 
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Neto na monografia Aspectos da Influência Portugueza em Limoeiro, editada em 

1937, interpreta que a família Arruda  

Differencia-se das famílias patriarchaes da zona da canna, porque nem foi composta de 
senhores de engenho, nem esta zona nunca teve grandes culturas de canna, com senhores 
prepotentes [...], e sim foi uma região pobre do Nordeste secco, mais devotada á cultura do 
algodão e cereaes, cultura de muitos e de todos os agricultores.[...]  

 
A nobiliarchia também não foi característico desta família, nem um barão [...]. Títulos 
honrosos nesta região houve apenas os úteis, os de exercício da Câmara, os policiaes e os 
da Guarda Nacional. Muito commum um capitão, um major, um coronel, mas nunca um 
conde, um visconde, um barão, etc. (MELLO NETO, 1937, p. 14) 

 

O Professor Dr. José Paulino da Silva 3 (2012) pondera que  

se considerarmos Manoel Tertuliano Travasso de Arruda [nascido em Cachoeira do Taepe e 
autor de um Caderno de lembranças apresentado por Paulino da Silva, conforme se verá 
adiante] era bacharel formado pela conceituada Faculdade de Direito do Recife. Foi Promotor 
Público na Comarca de Bom Jardim, Juiz de Direito na Comarca de Petrolina, além de senhor 
de engenhos. O Dr. Arruda, como era conhecido, poderia ter obtido algum desses títulos 
nobiliárquicos de Barão ou Conde e, entretanto, não o obteve. (SILVA, 2012, p.7) 

 

Sobre os grandes proprietários de terra, diz Mello Neto (1937, p.14) que “a 

prepotência econômica desta região [do Agreste/Sertão] nasceu em detrimento dos 

engenhos e das uzinas, em favor das fazendas de criação de gado.” 

 

O texto deixa claro que esta condição ocorreu na região de Limoeiro e arredores a 

partir do incremento das propriedades e da ampliação do poder econômico das 

unidades pastoris (não só da família Arruda), cuja atividade única chegou a 

apresentar dificuldades em função das grandes extensões de pasto necessárias à 

alimentação dos rebanhos, o que ocorria (como na área da cana de açúcar) em 

detrimento da produção de alimentos. 

 

Sobre o referido José Francisco de Arruda (de Limoeiro), cabe citar trecho do 

trabalho Aspectos da Influência Portuguesa em Limoeiro, que o já mencionado 

Archimedes de Mello Neto elaborou em 1937: 

Em 1817 os portuguezes que haviam de construir uma grande família nesta terra, José e 
João Francisco de Arruda, occupavam na Camara de Limoeiro respectivamente os cargos de 
juiz presidente e primeiro vereador e um destes mesmos portuguezes que seguiu preso para 

                                                           
3
 Conforme já referido, o Professor Dr. José Paulino da Silva é um dos herdeiros da Fazenda Cachoeira do 
Taepe e se dedica a coletar e registrar dados da história da propriedade. São da iniciativa dele a cessão, de 
documentos copiados, depoimentos e a elaboração das fundamentais Anotações sobre a casa-grande da 
Fazenda Cachoeira do Taepe, de 2012, onde o Professor sistematizou os dados coletados.(ANEXO A) 
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a Bahia – o capitão José Francisco de Arruda, em virtude da reação que o governo exercia 
contra a Revolução de 1817. 
 
[...] Esse mesmo portuguez, José Francisco de Arruda, depois de ter sido amnistiado em 
1820 e voltado da Bahia em 1824, já servia ao primeiro império brasileiro combatendo 
inssurectos de 1824, como comandante das forças de Malhadinha, impondo a rendição às 
tropas que marchavam com Frei Caneca. [...] Ainda hoje [1937] esses portugueses estão 
servindo á nossa terra por uma geração sempre nova – a da família Arruda – a maior família 
desta terra e uma das grandes famílias de Pernambuco e do Nordeste. (MELLO NETO, 1937) 
 

A reiterar a informação da participação de José Francisco de Arruda no processo 

político brasileiro do século XIX, encontra-se no livro Itinerário que Frei Joaquim do 

Amor Divino Caneca, saindo de Pernambuco a 16 de setembro de 1824, para a 

Província do Ceará do Norte (2000) nas palavras do próprio Caneca, a narrativa do 

percurso pelo interior de Pernambuco, na direção oeste: 

Quando a divisão ia em marcha, recebemos um officio de José Francisco Arruda, 
commandante da força de Malhadinha, datado de 26 deste mez, do Espinho Preto, 
requerendo que depozessemos as armas, e offerecendo a protecção do Pedroso; e 
respondendo-se-lhe, que era puerilidade offerecer-se a protecção de Pedroso á uma divisão, 
que tinha jurado acabar no campo de batalha, ou sustentar a liberdade da pátria, e que Ella 
faria todo o estrago que podesse, si acaso recebesse a mais pequena opposição, finalisou-se 
a correspondência com o protesto, que fez o Arruda, de consetir que passasse-mos em paz; 
e assim sucedeu. 

 

Cabe ainda registrar que, no texto de Mello Neto (1937) fica sublinhada a condição 

considerada fundamental do caráter dos proprietários na Região da Mata Norte e 

Agreste Setentrional. Eram homens dedicados à criação de gado e à cultura do 

algodão, atividades definidas pelo autor como de “muitos e de todos os agricultores”. 

Este aspecto, associado às características ambientais da região, permitiu a 

formação de uma sociedade que ostentava menos, mais ligadas às figuras dos 

capitães e coronéis do que aos títulos nobiliárquicos da cana de açúcar. 

 

No que tange a Cachoeira do Taepe, a única fonte de informação encontrada no 

decorrer da presente pesquisa por dados históricos relacionados à Fazenda se 

encontra no conjunto de depoimentos e anotações, alguns dispostos no mencionado 

Caderno de lembranças 4 iniciado pelo Bacharel Manoel Tertuliano Travasso de 

Arruda [conhecido na região por Doutor Arruda] datado de 1875, coletados pelo Prof. 

Paulino da Silva. 

 

                                                           
4 

 No ANEXO I – Acervo documental digital podem ser consultadas imagens de cópia do Caderno. 



61 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

Conforme já mencionado, Paulino da Silva é um dos filhos de Antônio Paulino da 

Silva Negrinho e Adelina Maria da Anunciação, (originários da região de Mimoso) os 

quais se estabeleceram na Fazenda Cachoeira do Taepe na década de 1920, para 

garantir o desenvolvimento do lugar e assentar a família. Este é o vínculo que o 

insere no panorama familiar dos Arruda. 

 

O Professor Paulino da Silva informa em suas Anotações (2012, p.2), que a 

Fazenda Cachoeira do Taepe é “berço de origem da família Arruda” [na colônia 

portuguesa]. Isto pode querer dizer que os privilegiados com a doação originária das 

terras, vindos do Recife ou mesmo de Portugal, ali se estabeleceram em tempos 

remotos. 

 

Ainda de acordo com o Professor Silva (2012), os registros pessoais da família 

Arruda, que constam do Caderno de lembranças 5 antes referido, ocorrem, após as 

22 folhas manuscritas pelo Dr. Arruda, por mais duas gerações, lançados a título de 

anotações. Manoel dos Reis Travasso de Arruda ou ainda, Dr. Arrudinha) (Figura 

2.1), responde pelos textos da folha 22 à 26. A terceira signatária, responsável pelo 

conteúdo escrito da folha 27 à 32, é Zenas Arruda de Azevedo, primeira filha do Dr. 

Arrudinha, cujo nascimento foi registrado no Caderno pelo pai: “Zenas é minha 

primeira filha, nasceu a 23 de janeiro de 1921”. (SILVA, 2012, p.2) 

 

Constam também do Caderno dados sobre o pai de Manoel, José Francisco de 

Arruda (Zezé de Cachoeira) (Figura 2.2), nascido em 1806, que teria sido morador 

da casa-grande de Taepe, onde faleceu em 1879. Foi sepultado no cemitério de 

Bom Jardim. Ficam insinuadas possíveis datas para Taepe, anteriores a 1800, 

embora não haja menção a que José Francisco tenha nascido nessa casa-grande.  

 

 

                                                           
5  O autor, Manoel Tertuliano Travasso de Arruda (Doutor Arruda), nasceu em “27 de abril de 1847, no lugar 

Cachoeira do Taepe, freguesia de Bom Jardim, Província de Pernambuco”. (conforme SILVA, 2012, p.2) 
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Figura 2.1   À esquerda, Tenente Coronel José Francisco Arruda.  
Figura 2.2  À direita, seu filho, Dr. Manoel Tertuliano Travasso de Arruda, conforme anotação a mão feita nos 
originais das fotografias. Fonte: Acervo familiar, Professor José Paulino da Silva, em 2012. 

 

Em 1984 foram gravados em fita cassete para o Museu de Surubim e reproduzidos 

no livro Surubim na Boca do Povo, os depoimentos de Zé Mimoso, como era 

conhecido José de Arruda Sobral, antigo morador da região e membro da família 

Arruda, então com 96 anos. Segundo ele, 

 
em 1665, o português José Travasso ganhou uma sesmaria e construiu a primeira casa do atual 
município de Surubim, a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe. Aí, quando José Travasso 
morreu, os filhos tomaram conta da herdade e Zezé de Cachoeira [José Francisco de Arruda] ficou 
com a casa-grande. Com a morte dele, o patrimônio passou para seus filhos. Quem assumiu o 
domínio da casa-grande e dos seus arredores foi o coronel Arruda [Manoel Tertuliano de Arruda]. 
Depois a herança passou para o coronel Arrudinha [filho do Dr. Arruda], o último herdeiro da casa-
grande e da Fazenda Cachoeira do Taepe. (SURUBIM, 1995, p.20) 

 

Vale ainda prosseguir no tema a partir do que disponibiliza o documento 

Anotações... de José Paulino da Silva, que reproduz outro trecho do depoimento de 

Arruda Sobral: 

Quando Zezé de Cachoeira morreu não houve inventário e a propriedade foi vendida aos pedaços 
pelo Dr. Arruda. A área remanescente na família foi então arrematada pelos irmãos Dr. Arrudinha  
a área de Cachoeira, Abel, a de Morões, vizinha a Cachoeira e Heliodoro, outra área. O Dr. 
Arrudinha ficou com o núcleo de Cachoeira, inclusive a casa-grande. Foi ele quem convidou, 
anos mais tarde, Antônio Paulino da Silva, seu parente, para cuidar da propriedade remanescente. 
6 (ver localidades referida na Figura 2.3) (SILVA, 2012, p.3) 

 

                                                           
6 

 Este texto é parte do depoimento feito em 1984, por “Zé Mimoso”, (José de Arruda Sobral) nascido e criado em 
Mimoso, nos arredores de Taepe, aos 96 anos. Era primo de Antônio Paulino da Silva Negrinho, este, filho de 
Antônia Tertuliana de Arruda, conhecida por Totonha, ambos nascidos no povoado de Mimoso. 
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Figura 2.3  Mapa da Sudene, de 1973. A imagem, reapresentada mostra o nome “Taepe” na vizinhança do sítio 
em estudo e também reconhece as localidades de Mimoso, Tatus e Mourões referidas acima. De acordo com Zé 
Mimoso, Tatus seria o local de moradia da irmã de José Francisco de Arruda de Cachoeira do Taepe. 

 

Outro depoimento bastante esclarecedor foi tomado terceiro filho de Antônio Paulino 

da Silva Negrinho, Antônio Paulino, conhecido por Toinho Negrinho, que narrou ao 

Museu de Surubim, em novembro de 1989: 

Antonio Paulino da Silva Negrinho, o “seu” Negrinho, nasceu no Mimoso em 1894. Para 
ajudar os seus pais Manoel Leonel dos Santos e Antonia Tertuliana de Arruda [Totonha], foi 
trabalhar de “correio” em Bom Jardim, cobrindo Surubim e Limoeiro. Nessa cidade, conheceu 
o Cel. Arrudinha, Juiz de Direito e proprietário da Fazenda Cachoeira do Taepe que nesta 
época vivia sob os cuidados da escrava Maria Tereza. “Seu” Negrinho foi então convidado a 
tomar conta da fazenda, de documento passado, para fazer e desfazer. 

 
No ano de 1920, “seu” Negrinho foi morar na fazenda e em 1922, casou com a jovem Adelina 
Maria da Anunciação, [Figura 2.4] criando uma família de 12 filhos. Com a boa administração 
empreendida por “seu” Negrinho foram chegando moradores e novas casas foram 
construídas, prosperando a agricultura e a pecuária. Durante o período que trabalhou para a 
família Arruda e depois como proprietário da fazenda, “seu” Negrinho ajudou muito o povo de 
Surubim com doações de terrenos e outras benfeitorias, contribuindo para o desenvolvimento 
da nossa cidade. De Cachoeira do Taepe saiu muita madeira para a construção do Mercado 
Público de Surubim e para a linha de trem Bom Jardim/Limoeiro. 

 
Em 1932 construiu uma das primeiras escolas particulares do interior do Município do 
Surubim, recebendo a professora por conta de ‘seu” Negrinho. Foi nesse tempo que ele 
aprendeu a ler e escrever junto com os filhos. 

 
A fazenda foi crescendo, foi se desenvolvendo, tornando-se um ponto importante de compra 
e venda de algodão que fazia movimento com Limoeiro e o Alto Sertão de Pernambuco. 
(SURUBIM, 1995, p. 23) 
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Figura 2.4    José Paulino da Silva Negrinho e sua esposa, Adelina Anunciação da Silva. Imagem 
provavelmente da década de 1970. Fonte: Acervo familiar. José Paulino da Silva, 2012. 

 

A partir dos documentos e depoimentos pessoais apresentados e da conexão entre 

eles estabelecida pelo Professor José Paulino nas suas Anotações, percebe-se que 

não é sem fundamento estimar que Cachoeira do Taepe representou - em dois 

momentos distintos, o primeiro que vai até meados do século XIX e o segundo 

durante a primeira metade do XX - uma propriedade de importância local, cuja 

principal atividade era a pecuária, depois partilhada com o cultivo e beneficiamento 

do algodão. 

 

A Figura 2.5, um dos únicos documentos iconográficos disponíveis até 2012, fornece 

alguns dados relacionados à vida rural do século XX: o antigo curral, a pré-

existência da casa fronteira à casa-grande, o vão da loja térrea B, aberto na fachada 

Noroeste e o nível do terreno no entorno do edifício, em cota mais baixa do que a 

atual. O cenário mais desprotegido de vegetação denuncia providências posteriores 

quanto ao plantio de árvores de maior porte, identificadas na década de 2000. 7 

                                                           
7
 Todos os documentos iconográficos e textuais apresentados integram o ANEXO I – Acervo documental digital. 
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Figura 2.5    Visada da Fazenda com destaque para a casa-grande de Cachoeira do Taepe. 
Original atribuído à década de 1930. Fonte: Acervo familiar: José Paulino da Silva. 2012. 

 

Cabe finalmente, acrescentar o depoimento do Professor José Paulino da Silva 

(2012), observador atento da Fazenda Cachoeira do Taepe, no que ela guarda de 

valor material e nas expressões imateriais, que o motivaram a declarar que  

uma possível causa deste fator aglutinador de Cachoeira, é o fato de Cachoeira ainda hoje, 
manter viva a "celebração da festividade". Cachoeira tem sido  um centro de entretenimento e 
de lazer de todo um entorno que engloba vários sítios e povoados adjacentes,   mantém um 
campo  e respectivo time  de futebol desde a década 30 do século passado, celebra com 
animação o ciclo junino, mantendo viva a presença de outras manifestações folclóricas como 
mamulengo, samba e coco.  
 
Enfim, a tradição cultural e histórica é o que tem feito a diferença em Cachoeira. Cultural com 
a celebração da festividade e histórica com a  presença da casa grande como imóvel, hoje 
tombado, mas que sempre causou impacto positivo a qualquer visitante. Vale lembrar o 
aspecto educação escolar que, em Cachoeira, indica certo pioneirismo em relação aos 
povoados vizinhos.8 (Informação verbal, 2012) 

                                                           
8
 José Paulino da Silva concedeu esta entrevista à pesquisadora, por telefone, em maio de 2012. Todos os 
documentos iconográficos e textuais apresentados integram o ANEXO I – Acervo documental digital. 
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2.2 A ESTRUTURA FÍSICA DA FAZENDA 

 

Cachoeira do Taepe se refere a um estabelecimento cujas características físicas 

estão replicadas na maioria das unidades rurais da região onde está inserida, o 

Agreste pernambucano. 

 

Conforme detalhado no item 2.1 A INSTALAÇÃO DA FAZENDA, a outrora vasta 

propriedade implantada ao sul do núcleo urbano de Surubim, está reduzida, nos dias 

que correm, a uma pequena porção de terra com aproximados 12 ha, ainda por 

demarcar formalmente, resultado de um processo familiar de distribuição de glebas 

que, iniciado no século XIX, estendeu-se até meados da centúria seguinte. 

 

Infelizmente, este processo de desmembramento não pode ainda ser rastreado 

simplesmente por não terem sido localizados documentos (em especial os cartoriais) 

que permitam definir um zoneamento territorial ao longo do tempo. Poderão ajudar 

neste sentido os depoimentos orais dos antigos moradores os quais ainda citam as 

doações ou seções informais a parentes, ou conhecidos, promovidas pelo 

proprietário da Fazenda durante o século XX, Sr. Antonio Paulino da Silva Negrinho. 

 

Na Figura 2.6 apresenta a imagem de Certidão Narrativa do Inteiro Teor, obtida em 

28 de fevereiro de 2012 onde está descrita uma propriedade que pode corresponder 

a Cachoeira do Taepe 9, de propriedade de Antonio Paulino da Silva Negrinho, com 

referência a escritura passada em 14 de maio de 1926. 

 

Para entender a estrutura física – no sentido da geomorfologia - da Fazenda 

Cachoeira do Taepe para além dos aspectos puramente documentais, foi realizado, 

durante as pesquisas encetadas em 2012, um exercício de leitura do ambiente 

espacial, no sentido de apreender o lugar enquanto paisagem.  

 

 

                                                           
9 

Conforme consta no documento, a descrição do terreno é imprecisa e não permite assegurar a propriedade do 
ponto de vista legal. Neste sentido, será indispensável implantar a exata demarcação da Fazenda Cachoeira 
do Taepe. 
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Figuras 2.6a e 2.6b    Imagem da Certidão Narrativa do Inteiro Teor, adquirida em 28 de fevereiro de 2012 onde 
está descrita uma propriedade que pode corresponder a Cachoeira do Taepe. Detalhe da mesma imagem, 
ampliação do texto. 

 

Cabe reconhecer que a paisagem responde por parte significativa da aquisição de 

conhecimentos, hábitos e procedimentos com os quais costumamos a conviver: “Ela 

constitui o quadro em relação ao qual aprendemos a nos orientar; ela fala da 

sociedade na qual se vive, e das relações que as pessoas aí estabelecem com a 

natureza [...]” (CLAVAL, 1999, p.92 apud SILVA, 2007, p. 201) 

 

Segundo a definição objetiva do geógrafo Milton Santos “tudo aquilo que nós vemos, 

o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do 

visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também 

de cores, movimentos, odores, sons, etc.” (SANTOS, 1988, p.61). 

 

Sobre a percepção, a professora de filosofia Anne Cauquelin oferece, na sua 

Invenção da Paisagem, duas considerações estruturadoras: uma informa que “é a 

razão que vê, não o olho.” (2007, p. 81)., o que subsidia a compreensão objetiva do 

processo pelo observador no exercício da percepção. A outra, também mencionada 

por Cauquellin, é que “o que se vê não são as coisas isoladas, mas o elo entre elas, 

ou seja, a paisagem.” (2007, p. 85). O tema recebe praticamente uma definição. 10  

                                                           
10 

A autora defende que “é preciso ver a natureza das coisas mostradas em sua vinculação”. (2007, p. 85) 
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Entretanto, a estas considerações devem ser agregadas mais duas que irão facilitar 

o entendimento segundo o qual as paisagens e as coisas, de modo geral, são 

percebidas, ou lidas, de forma peculiar por cada um dos observadores delas. Esta é 

a posição do Professor pernambucano Evaldo Bezerra Coutinho na obra O Lugar de 

Todos os Lugares. (COUTINHO, 1976)  

 

Segundo Coutinho (1976, p.20), “o conhecimento é existenciador” e arremata “a 

realidade (ou objetividade) é iconológica.” Pode-se interpretar que as coisas só 

ganham existência quando cada indivíduo passa a conhecê-las. Sem o indivíduo o 

mundo não existirá. Também pode-se interpretar que, uma vez conhecido, o objeto é 

apreendido como um símbolo ou mesmo como um ícone. 

 

Agregue-se finalmente, o ponto de vista de Ferdinand Saussure, referido por Roland 

Barthes, segundo o qual há ainda que considerar-se, quase na mesma linha de 

Evaldo Coutinho, que não se conhece o objeto real, mas apenas a representação 

psíquica dele. E vai mais além o pensador francês, ao concluir que consegue-se 

expressar, na iconologia das coisas apreendidas, apenas aquilo que é dizível, ou 

seja, possível expressar em palavras ou um tipo qualquer de linguagem. (BARTHES, 

2003, p. 46) 

 

Sobre o reconhecimento de pontos de interesse na paisagem, a partir dos quais 

pode ser processada a ambiência do lugar, cabe referir o que intuiu o mesmo 

Roland Barthes (1984, p. 46) ao discorrer sobre a relação entre fotógrafo e 

fotografia: ... “Não sou eu quem vai buscá-lo [o punctum, o ponto na imagem] é ele 

que parte da cena como uma flecha, e vem me trespassar.” 11 

 

Esta descrição poética da capacidade ativa da imagem (gráfica ou real) vem ao 

encontro do que preceituam os estudos relacionados à percepção do espaço 

ambiental, na medida em que estes reconhecem a predominância pontual em uma 

paisagem, elemento de atração no cenário, responsável pela escolha.   

                                                           
11 Roland Barthes - filósofo francês, (1915 – 1980) que, entre outros trabalhos, escreveu  A Câmara Clara, Nota 

sobre a fotografia. No estudo, aborda a relação entre fotógrafo e fotografia, sob o enfoque da filosofia. 
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Sobre a abordagem, é novamente Anne Cauquelin (2007, p. 22) que reflete: “aquilo 

que chamamos de paisagem se desenvolve em torno de um ponto, em ondas ou em 

vagas sucessivas, para voltar a se concentrar nesse único objeto, reflexo no qual 

vêm se dar, ao mesmo tempo, a luz, o odor, a melancolia.” 

 

Pode-se dizer que, em ambientes do meio rural, mesmo quando bastante 

antropizados (estradas e caminhos, culturas vegetais, pecuária e edificações em 

geral), a relação entre o ambiente livre e os elementos construídos é mais 

equilibrada, na maioria das vezes com ganho sensível do primeiro. Em Taepe, 

considerada a porção do território em estudo, pode-se inclusive indicar uma certa 

harmonia entre as duas condições.  

 

Ao buscar reconhecer a primeira sensação produzida pela imagem no cérebro, 

quando se chega à propriedade Taepe, vê-se a integração entre o construído e o 

pré-existente. A Fazenda, embora não continue voltada para a produção 

agropecuária em dimensão que justifique o título, ainda conserva na casa-grande o 

uso habitacional que lhe deu sentido, desde a construção, provavelmente em finais 

do século XVII, conforme induzem as poucas referências documentais disponíveis. 

 

O ramo familiar ali estabelecido desde a década de 1920 permanece, embora a 

maioria dos descendentes tenha se dispersado por outras localidades. Não 

obstante, ao serem abordados, fazem saber rapidamente do interesse coletivo pela 

Fazenda e da frequência deles ao longo do ano, motivada pelas manifestações 

culturais e datas comemorativas vinculadas ao lugar. 

 

Sob este aspecto, parte-se do princípio que todo lugar pode ser analisado em função 

do reconhecimento do que lhe é característico, estruturador. Os dados coletados de 

ordem material e imaterial, depois de devidamente processados, deixam perceber 

qual é o sistema de elementos (da articulação dos diversos conjuntos que 

contenham significados) que constitui a essência, a alma ou espírito do lugar 12 . 
 

                                                           
12 

O termo espírito do lugar foi reconhecido pela Carta do Icomos de Quebec/2008 como a composição de 
“elementos tangíveis (sítios, edifícios, paisagens, rotas, objetos) bem como de intangíveis (memórias, 
narrativas, documentos escritos, festivais, comemorações, rituais, conhecimento tradicional, valores, texturas, 
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Este reconhecimento é feito a partir da lógica que, sem a conexão entre os 

elementos, o sistema perderia o sentido de lugar.  

 

Ao se falar em sistema, pretende-se analisar e apreender a Fazenda como um todo, 

incluídos os aspectos que garantem aquele ambiente enquanto unidade perceptível 

e única. Sem este entendimento estaria sendo elencado um conjunto de elementos 

que não garantiria o sentido de unidade intrínseco a Taepe. 

  

No que se refere à paisagem como objeto, resultado da elaboração por meio da 

percepção humana, e, portanto produto cultural, cabe comentar que a forma de 

reconhecer a unidade em estudo agrega o entendimento que “a paisagem cultural é 

o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as marcas de suas ações e formas de 

expressão, resultando em uma soma de testemunhos resultantes da interação do 

homem com a natureza e, reciprocamente, da natureza com homem, passíveis de 

leituras espaciais e temporais.” 13 

 

Isto posto, fez-se necessário identificar no lugar Cachoeira do Taepe, a partir de 

um percurso pelo sítio, quais os aspectos que são estruturadores. De forma 

sintética, percebe-se o relevo, a vegetação, o riacho, as pedras balizadoras do 

relevo.  

 

Neste quadro dinâmico ao olhar, criado pelos elementos naturais, encaixam-se o 

arruado formado pelo pátio, pela imagem de Santa Luzia e a capela, pela escola 

municipal, a sala de leitura, a venda e as moradias de agregados. A seguir, o campo 

de futebol, o curral, o terreiro fronteiro à casa-grande e a própria morada, que 

promove observação mais lenta e apurada. É sobre este interesse que se refere 

Roland Barthes quando percebe o punctum, aqui tratado como elemento gerador da 

ambiência. Na sequência, o terreiro de serviço (na parte posterior da casa-grande) 

                                                                                                                                                                                     
cores, odores, etc.) e que [juntos] dão uma contribuição importante para formar o lugar e lhe conferir um 
espírito”.

 

13 A definição é parte integrante da “Carta de Bagé” ou “Carta da Paisagem Cultural” redigida em  Bagé/RS no 
ano de 2007. O documento precedeu a Portaria Iphan n

o
. 127 de 30 de abril de 2009 que estabeleceu a 

chancela da paisagem cultural brasileira. 
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com os galinheiros e o pomar. Todos estes elementos físicos conectados pelos 

caminhos e pela moldura do ambiente. 14 (Figura 2.7) 

 

               
Figura 2.7 Área da Fazenda Cachoeira do Taepe, agenciada pelo presente estudo. O traçado rosa, marca o 
percurso da procissão de Santa Luzia. O tracejado, em preto, é descrito para a percepção da paisagem. 
 

Os elementos reconhecidos, tratados na abordagem da percepção topoceptiva 15, 

constituem-se nos aspectos morfológicos do espaço, à semelhança do que se pode 

identificar no urbano: o solo, os edifícios, a relação da casa com o espaço 

circundante, os acessos, a vegetação, os pátios e terreiros. A Fazenda Cachoeira do 

Taepe é composta por esses elementos e não pode deles prescindir. 

 

Do ponto de vista da paisagem enquanto patrimônio cultural, independentemente de 

medidas legais específicas, mas antes, pela representatividade de seus atributos 

diante de determinada comunidade humana, diz o historiador Ulisses Pernambucano 

de Melo Neto que,  

Todo o universo abarcado pelo que se costuma chamar de “patrimônio histórico” é imaterial. 
Esta afirmativa deve ser entendida na medida em que o acervo tangível que eventualmente 
passa a integrar este patrimônio vem a ser, apenas, a parte que se consolida, ou se 
materializa ao longo do tempo em decorrência da forma que lhe é conferida.  

                                                           
14 

Para efeito do presente estudo, ambiente é o meio em que vive ou está o homem; a atmosfera. Ambiência é a 
qualidade cultural do que é o ambiente. 

15 
A Prof. Dra. Maria Elaine kohlsdorf ensina que “a dimensão topoceptiva observa as características 

configurativas dos espaços incidentes na noção de localização dos indivíduos, em termos de orientação e 
identificação O nível de percepção do espaço refere-se ao atendimento de expectativas topoceptivas por meio 
da percepção humana, nível caracterizado por presença física do observador no espaço considerado”. Esta 
conceituação e sua metodologia foram apresentadas no MP-CECRE/2012 em junho de 2012. 
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É a exteriorização e a consolidação do acervo cultural intangível, trazido na memória 
daqueles que se atreveram ao desbravamento e povoamento do interior do Brasil no período 
colonial que permite o comentário segundo o qual o intangível é o que há de mais sólido no 
âmbito do patrimônio cultural. [...] 

 
Isto ocorreu porque estavam já ali plantados todos (ou a maior parte) dos elementos 
necessários à consolidação de um arraial ou de um núcleo populacional. A escolha do local 
geográfico de implantação foi fruto amadurecido (conscientemente?) sobre as bases 
formadas pela identificação de uma série de atributos físicos (os geomorfológicos entre eles) 
que o lugar apresentava ao olhar do desbravador/povoador.  

 
A articulação desses atributos com o sentido, ligado quase sempre à função que se deseja 
ver desempenhada, [...] não foi desvinculada e aleatória. O link tecido entre atributos e 
significado foi suficientemente forte e expressivo para que a escolha do lugar recaísse sobre 
um determinado território e não noutro. (MELO NETO, 2011) 

 
Ao observar o ambiente e a própria Fazenda de Taepe entende-se que se trata de 

“paisagem cultural [enquanto] uma porção peculiar do território brasileiro, 

representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 

vida e a ciência humanas imprimiram marcas ou atribuíram valores”, 16 (IPHAN, 

2009). 

 

É o arquiteto da paisagem e especialista do Iphan, Carlos Fernando de Moura 

Delphim quem reflete e elabora a forma de abordar a paisagem pelo olhar da 

cultura. Diz ele que  

A leitura da paisagem cultural é muito mais ampla do que se supõe. Este fascinante estudo 
não se limita à leitura do homem e de suas marcas sobre um mundo natural incessantemente 
sujeito às transformações que ele lhe imprime. Mais do que isto, exige a percepção das 
formas como a paisagem atua sobre suas atividades, uma relação mútua que influi, 
condiciona ou determina condições biológicas e de todas as manifestações da cultura. [Neste 
caso, a] visão ecológica [é somente parte do sistema perceptivo, exatamente aquele] que 
enfatiza processos biológicos. Inclui todos elementos do mundo natural, rural e urbano, as 
interações entre todos eles e o conjunto de processos que constituem. Todas as paisagens, 
desde que transformadas, representadas ou simplesmente pela forma como são percebidas 
pelo homem, têm significado cultural.( DELPHIM, 2006, p. 1) 

 

Trata-se de paisagem resultante de um meio operativo (o gado e o 

plantio/processamento de algodão), cuja incidência sobre o espaço produziu, 

mesmo assim, efeitos bastante evidentes. O homem, neste caso, acresceu ou 

retirou alguma coisa do panorama que o precedeu, sem levar em conta um sentido 

estético. 

                                                           
16 Texto da Portaria Iphan n

o
. 127 de 30 de abril de 2009, que estabelece a chancela de Paisagem Cultural 

Brasileira, para fins de preservação. Independentemente de ser este o caso de Taepe, esta parece ser a forma 
de abordar o lugar sob o olhar da paisagem.. 
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O que se pretende é estimular, como no caso de Taepe, o processo de percepção 

dos trechos territoriais que podem ser abarcados de um golpe de vista, que resultam 

de uma invenção ou melhor, de uma descoberta. Este fenômeno, como diz o filósofo 

italiano Rosário Assunto, “decorre de uma outorga de sentido e de uma atribuição de 

valor – sempre cultural - a um espaço, cuja disposição ou configuração estava 

definida antes do homem e independente deste”. (ASSUNTO, 1963).  

 

As manifestações imateriais que produzem a articulação entre os componentes do 

sistema são a moradia na casa-grande, as festas (coco, cirandas e outros) 

periódicas, em calendário específico, mas que ali ocorrem ao longo do ano, o jogo 

de futebol diário com o time oficial que participa do calendário esportivo municipal.  

 

Dentre os eventos que promovem o que se convencionou chamar de espírito do 

lugar, o mais significativo e esperado é a festa anual de Santa Luzia, que ocorre 

durante uma semana e culmina com uma procissão a partir do terreiro fronteiro à 

casa-grande até o pátio do arruado onde então se transfigura em festejos que se 

estendem durante toda a noite. O período está sempre associado à data de 13 de 

dezembro, que homenageia a mencionada Santa, do culto católico romano. (ANEXO I 

– Acervo documental digital) 

 

Os festejos reúnem a família (hoje espalhada por vários pontos do Estado e do 

Brasil) e a população da redondeza. São tocadas músicas regionais (sem o emprego 

de equipamentos eletrônicos) ao som das quais ocorrem as manifestações do 

folclore, com muita dança e comidas típicas do Nordeste brasileiro.  

 

Há ainda que fazer referência às sensações vividas na Fazenda, no dia a dia e que 

constituem vínculos imateriais tanto entre as pessoas quanto entre elas e o 

ambiente. Os cheiros, os ruídos, os contatos interpessoais, associados à rotina 

diária, repetida indefinidamente, dia após dia, criam indiscutivelmente um código 

silencioso entre todos os seres que ali vivem.  
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O toque da sineta improvisada, cuja presença persiste no balcão da casa-grande, 

para avisar a hora das refeições (Figura 2.8), as nuvens no céu, indicando se o 

inverno será mais ou menos rigoroso e se com isto haverá cachoeira ou não, (Figura 

2.9),  o cheiro do gado (Figura 2.10) e de seus excrementos, o das frutas, em 

particular das acerolas (Figura 2.11), do café e da refeição preparada na rústica 

cozinha, o olhar que controla o movimento do entorno pelas trincheiras abertas 

deliberadamente nas janelas e portas, as águas dos riacho Taepe (Figura 2.12) e do 

antigo barreiro (Figura 2.13), o vento frio que vem do leste batendo janelas e portas; 

a paisagem esmaecida do final da tarde, que suaviza os rigores solares e relaxa o 

observador, transformada pelas molduras das aberturas dos vãos da casa-grande 

(Figura 2.14 e 2.15). 

 

 

 

  
Figura 2.8   O “sino” improvisado chama ainda para 
refeições 

Figura 2.9    Uma das “reservas”de pedra que guardam 
água do inverno por mais tempo.  

  
Figura 2.10   As poucas cabeças de gado que ainda 
estão na paisagem pastoril 

Figura 2.11   Pomar de acerolas junto à casa-grande 
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Figura 2.12 A casa-grande vista a partir do rio, no 
baixio, com o capim já seco. 

Figura 2.13   O barreiro que resiste na fazenda, a norte 
da casa-grande (primeiro açude?) 

  
Figura 2.14   Paisagem da fazenda, final da tarde Figura 2.15   O arruado a partir da casa, final da tarde  

 

 

Finalmente, sobre os valores que relacionam o homem ao ambiente, isto é, que 

compõem a ambiência de forma definitiva, no caso de Cachoeira do Taepe, valem 

as palavras de José Paulino da Silva (2002): 

O lugar onde nasci é, para mim, o mais importante, não digo nem da Terra, mas do Cosmos. 
Se assim é, é porque eu nasci. E nasci justamente naquele pé-de-serra que se chama 
Cachoeira do Taepe. Foi lá que vivi minha infância, onde tomei banho de rio, onde aprendi a 
nadar no açude, levei carreiras de bezerro novo, andei a cavalo, aticei touros para brigar. Foi 
lá que assanhei casas de marimbondos-caboclo na beira da estrada onde passavam os 
feirantes. Desde minha infância gostei de ‘tocador’ oito baixos, violeiros, repentistas, 
mamulengos e pastoril. Sábado é sempre dia de feira! (Figura 2.16) 
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Figura 2.16 Ilustração do livro Itinerários da Libertação que retrata a Fazenda de Cachoeira do Taepe com 

destaque, a partir de noroeste para a casa-grande. Original: Aquarela de Walburga Arns. 

 

 

2.2.1 Características físico-ambientais 

 

A Professora Dra. Griselda Kluppel (1991) afirma que “uma arquitetura não se define 

genericamente, mas sim na consideração pelas características ambientais e 

climáticas”. Portanto, para conhecer o objeto de estudo fez-se necessário levantar e 

detalhar as características físicas e ambientais do lugar onde está instalado.   

 

A partir do texto apresentado no CAPÍTULO 1 – 1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

GEOMORFOLÓGICA E AMBIENTAL, acerca da região onde está situado o município de 

Surubim, pode-se caracterizar o ambiente natural onde está instalada, 

especificamente, a Fazenda Cachoeira do Taepe, de tal forma que estes dados 

possam subsidiar tanto o diagnóstico da situação encontrada em 2012, ano da 

pesquisa de campo para o presente projeto, como colher elementos que nortearão a 

construção de as soluções, conforme está exposto no CAPÍTULO 3 – INTERVENÇÃO NA 

CASA-GRANDE E NA FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE.  
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Encaixada na estreita faixa que constitui o agreste pernambucano, a Fazenda é 

cortada pelo Riacho Taepe, de curso intermitente que empresta no inverno, ao leito 

seco e pedregoso na maioria dos meses do ano, um grande volume de água durante 

o período chuvoso. Em anos com índices pluviométricos muito elevados a água 

invade os baixios lindeiros ao curso do Riacho, o qual chega a formar, ainda na 

propriedade, uma cachoeira de rara beleza, ainda na propriedade. (Figura 2.17) 

 

 

 

Figura 2.17  Visada do trecho do Riacho Taepe com rochas graníticas expostas onde, em tempo de chuvas 
fortes, corre a cachoeira que deu nome à propriedade. 2003. À direita, croquis com orientação da tomada 
fotográfica. 

 

Conforme ocorre na região de Surubim, o terreno em Taepe apresenta relevo 

movimentado com elevações que alcançam altura considerável superior a 400 

metros. De forma estratégica, a casa-grande está instalada a meia encosta de 

pequena colina. (Figura 2.18).  O levantamento topográfico, após avaliação técnica, 

indicou a cota de implantação da morada a +390.00 m do nível médio do mar, 

tomada no terreiro fronteiro, lugar utilizado como referência de nível nos estudos 

relacionados ao relevo. (APÊNDICE A – Prancha A-1) 

 

Figura 2.18  Visada da Fazenda onde se percebe o perfil movimentado da topografia e, no destaque, o lugar de 
assentamento da casa-grande a meia encosta da colina. 2012  À direita, croquis com orientação da tomada 
fotográfica. 
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A respeito do solo, material de importância relevante tanto para a casa-grande 

quanto para a Fazenda Cachoeira do Taepe, pela abordagem dos aspectos 

edafológicos 17, fez-se necessária a caracterização em laboratório especializado. No 

caso, recorreu-se ao Laboratório de Geotecnia da Escola Politécnica/UFBA, sob a 

coordenação do Professor Paulo Burgos. Para os dados e análises, consultar item 

2.5 DIAGNÓSTICO DA CASA-GRANDE no presente Capítulo. 

 

Os estudos preliminares para definir as componentes do solo foram feitos com vistas 

a subsidiar as futuras pesquisas relacionadas ao aproveitamento da terra, seja 

enquanto atividade ligada à composição da taipa de mão seja também para o 

desenvolvimento de atividades agrícolas, voltadas para a proposta de 

sustentabilidade futura deste empreendimento rural. 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) disponibiliza, por meio 

do Mapa Exploratório de Reconhecimento de Solos (Figura 2.19), na área da 

Fazenda Taepe especificamente, que o solo areno-argiloso é formado pela 

associação de planossolos a solos litólicos com textura média (de cascalho a 

cascalhento) cujo substrato é constituído de gnaisses e granitos. e profundidade 

mediana, isto é, entre 30 e 60 cm.  

 

                                                           
17 

No que a composição do solo pode influenciar a produtividade na agricultura. 
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Figura 2.19  Mapa Exploratório – Reconhecimento de Solos de Surubim onde está a classificação na Fazenda 
Cachoeira do Taepe: PL 14 - Planossolos+Litólicos+afloramento de rocha.(na seta). 
<embrapa/http://www.uep.cnps.embrapa.br/> 

 

Planossolos são solos minerais hidromórficos, de drenagem imperfeita ou má. São 

rasos ou de profundidade média, entre 30 e 60 cm, com permeabilidade lenta abaixo 

da superfície, em decorrência da porosidade total muito baixa. Isto favorece o 

encharcamento temporário a que estão sujeitos em consequência da situação 

topográfica baixa que ocupam em áreas receptoras de águas. Em contraposição ao 

período em que permanecem molhados, durante a época seca estes solos tornam-

se de duros a extremamente duros. 

 

Já os solos litólicos são compostos por minerais não hidromórficos, pouco 

desenvolvidos, muito rasos ou rasos, com textura entre arenosa e média, ocorrendo 

argilosa e raramente siltosa. São heterogêneos quanto às propriedades químicas e 

ocorrem sob vegetação de caatinga, em locais com forte declividade, geralmente 

encostas de morros e bordas de chapadas.  

 

 

http://www.uep.cnps.embrapa.br/
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A geomorfologia expõe ainda, em toda a área estudada, afloramentos rochosos, 

alguns dos quais acompanham parcialmente o desenho natural do terreno enquanto 

outros, em grande quantidade, rompem a linha do perfil criando marcos na 

paisagem, os quais chegam a ser nomeados como balizas pelos moradores, a 

exemplo da pedra preta (Figura 2.20) que se destaca junto à entrada do terreiro 

fronteiro da casa-grande.  

 

Afloramentos de rocha se referem a unidades onde estas se encontram expostas na 

superfície do terreno, tanto em forma descontínua (matacões e/ou boulders) como 

em forma contínua (lajeado). Nesses locais, os vegetais superiores não encontram 

meios para se desenvolver. Por isto não se prestam à utilização agrícola, 

considerando-se tanto os aspectos físicos, quanto os químicos e mineralógicos. 

Essas tipologias estão distribuídas respectivamente, na proporção de 40%, 35% e 

25%. <http://www.qmdmt.cnpm.embrapa.br/715.htm>  

 

Estas rochas compõem o embasamento cristalino de gnaisse ou granito, muito 

comuns em solo brasileiro, conforme já referido nos estudos do Capítulo anterior. 

 

 

 

 

Figura 2.20  Vista da fachada Noroeste da casa-grande. No primeiro plano os afloramentos rochosos entre os 
quais se situa a pedra preta, marcada na seta. 2008. À direita, croquis com a orientação da tomada fotográfica. 

 

A vegetação encontrada em Taepe é resultante da interação dos fatores climáticos 

com o solo e o relevo. Está classificada como caatinga hipoxerófila.  

 

De um modo geral, informam os especialistas que a caatinga é formada pela 

participação de vegetais adaptados ao clima semiárido, submetido a forte 
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evaporação. Isto significa que, para sobreviver, algumas espécies não possuem 

folhas, outras possuem raízes capazes de armazenar água, outras ainda têm a 

capacidade de desenvolver uma camada impermeabilizante sobre a folhagem, o que 

evita a perda de umidade. 

 

Ao observar o ambiente de Cachoeira do Taepe em busca de compreender a flora 

existente no local percebem-se, de imediato, as grandes transformações promovidas 

pelo homem que ali se instalou para implantar e desenvolver a pecuária.  

 

As referências bibliográficas consultadas deixam claro que a vegetação 

característica do semiárido nordestino tem uma extensa variedade que reflete as 

diversidades de meios que resultam deste mesmo ambiente formado genericamente 

pelo bioma caatinga. (GIULIETTI et al. 2003) (LEAL;TABARELLI; SILVA. 2003) 

 

O mais significativo, no que se refere à vegetação, pode ser percebido, mesmo por 

observadores leigos, que o ambiente ainda reage aos estímulos climáticos e que 

este fato poderá representar a real capacidade do ambiente em recompor no lugar 

as características diversificadas e  ricas da vegetação nativa. A Figura 2.21 mostra o 

arruado e a casa-grande inseridos no ambiente em julho de 2012.  Apesar de um 

período de chuvas atípico, com poucas precipitações, a escassa água que irrigou o 

solo deixou leve cobertura verde, suficiente para colorir a paisagem. 
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Figura 2.21     Vista da Fazenda a partir da estrada de acesso à Barragem do Jucazinho, por onde chega-se a 
Taepe. A casa-grande na seta vermelha, o arruado na seta azul. A imagem deixa perceber extensa área de 
pastagem e concentrações de árvores. Algumas dessas são compostas de espécies não originárias do 
semiárido, geralmente fruteiras que compõem os pomares das moradas. 2012. 

 

Sem pretender identificar remanescentes nativos em Taepe, pode-se, no entanto, 

cadastrar fotograficamente alguns exemplares que, salvo melhor avaliação, 

permanecem no cenário da Fazenda, obedecendo ao ciclo anual do clima, já que, 

algumas vezes se pode registrar visadas semelhantes em diferentes épocas do ano. 

São árvores baixas ou arbustos, algumas cactáceas (suculentas), e vegetação de 

forragem, exemplificadas nas Figuras 2.22 a 2.27 em diferentes momentos do ano, 

no período entre 2003 e 2012. 
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Figura 2.22     Em maio de 2011, já iniciado o período de chuvas, a imagem foi tomada em trecho fora dos 
caminhos internos da Fazenda, mais protegido de ações antrópicas. Exemplares de espinhosas, arbustos de 
média altura, forrageiras envolvem os afloramentos rochosos. 

 

 

Figura 2.23     Outra tomada do mesmo tipo de diversidade vegetal, característica de Taepe e da região. 2011. 
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Figura 2.24     Visada da colina que fica a leste da casa-grande, em momento de cobertura completa, em função 
das chuvas, mesmo escassas, em agosto de 2012. No primeiro plano arbusto decorativo plantado pelos 
moradores e cerca de varetas de marmeleiro que limitam a área do pomar, onde foram plantadas acerolas, 
arbustos originários da América Tropical cujo fruto também é conhecido como cerejeira das Antilhas, ou do 
Pará. 

 

 

Figura 2.25    Visada da mesma colina ao sul da casa-grande, esta agora em meio plano, em período de seca, 
dezembro de 2008, quando a colina se apresenta descalvada e árida. A vegetação local, de qualquer porte, 
apresenta atrofia nestes períodos. 
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Figura 2.26     A fazenda em dezembro de 2008, que mostra um alinhamento de vegetação nativa, com perda 
praticamente integral da folhagem, galhos retorcidos e sem forragem no solo. 

 

 

Figura 2.27    A casa-grande vista do caminho para a cachoeira (a nordeste) no mês de maio, emoldurada pela 
vegetação diversificada que cobre o solo nas áreas não cultivadas, no período chuvoso. 2011. 
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Figura 2.28    Croquis da área estudada de Cachoeira do Taepe com a marcação  
das visadas das fotografias indicadas nas Figuras 2.21 e 2.22 a 2.27. 

 

O riacho Taepe integra como já identificado, a Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Faz parte de uma extensa rede de cursos d’água de caráter intermitente que chega 

a constituir cachoeira no tempo das chuvas intensas, na propriedade estudada.  

 

O leito é pedregoso e irregular e corta a Fazenda a aproximadamente 120 m de 

distância da casa-grande, na direção NO-SE até passar pela área dos grandes 

afloramentos rochosos (cachoeira) ao correr para o Rio Capibaribe assumindo a 

direção sul. As Figuras 2.29, 2.30, 2.31 mostram trechos do curso d’água nos 

diversos contextos de relevo que atravessa, na propriedade de Taepe.  

 

 

              

Figura 2.29     Riacho no ponto alto do curso, onde se forma bacia que 
retém água por longo tempo. Out.2011. 
 
Figura 2.30     Riacho a meio curso, entre rochas e vegetação. Nov.2003 
 
Figura 2.31     Riacho no trecho de baixio, corre de noroeste para sudeste 
paralelo à fachada da casa-grande. Nov.2003. 
 
 
 À direita, croquis com as tomadas fotográficas: 2.29 , em marrom; 2.30, 
em verde; 2.31, em vermelho.  
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L. Maltchik, no texto Ecologia de Rios Intermitentes Tropicais que compõe o Capítulo 

5 do livro Perspectivas da Limnologia no Brasil, esclarece que 

Os rios do semi-árido brasileiro estão caracterizados por dois extremos hidrológicos: cheia e 
seca [que são] os agentes de perturbação naturais mais importantes destes ecossistemas e 
exercem forte influência na concentração de nutrientes, no intercâmbio de água superficial e 
hiporrêico, nas comunidades das finas camadas de seres vivos que colonizam superfícies 
sólidas do leito, (perifíton), plantas aquáticas (macrófitas), macroinverebrados, peixes e na 
população ribeirinha. (MALTCHIK, 1999, p.1) 

 

No mesmo texto, o autor recomenda a consideração ao aspecto humano e social 

que envolve e articula a população ribeirinha e os rios, já que “se apoia no 

pressuposto da ecologia cultural de que o elemento humano é parte indissociável 

das questões ambientais e harmônica com os ciclos da natureza.” (MALTCHIK, 

1999, p.8) 

 

No que se refere à temperatura, a média anual do município tem sido sempre maior 

do que 18º C. Este dado insere Cachoeira do Taepe em ambiente de alta 

temperatura, embora estável, sem oscilações significativas. Para fins de registro, em 

2011, a temperatura máxima foi de 32º C em fevereiro, enquanto a mínima foi de 18º 

C em agosto. A temperatura média foi de 25º C. 

 

Como, ao analisar o ambiente, não se pode monitor a temperatura sem associá-la 

aos valores de umidade relativa do ar (URA), pode-se constatar a já esperada 

oscilação de valores percentuais, muitas vezes brusca, da URA. 

 

O monitoramento, com uso de termohigrômetro, durante o mês de julho (período 

chuvoso) de 2012 em Cachoeira do Taepe permitiu elaborar um quadro resumo de 

controle de temperatura e umidade relativa do ar.  

 

Apesar do curto período controlado, o resumo permite constatar temperaturas que 

oscilam dentro da faixa estabelecida para o clima local, muito embora a umidade 

relativa do ar tenha comportamento que indica condições entre ideal e alta. Na 

verdade, também em Taepe, o ambiente nordestino se caracteriza pela variação de 

padrão relacionado a este fato. (Quadro 2.1) 
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Os dados que caracterizam o clima do espaço territorial onde está inserida a 

Fazenda Cachoeira do Taepe, indicam precipitação pluviométrica anual inferior a 

500 mm (Surubim teve índice de 470 mm entre agosto/2011 e agosto/2012). A 

ocorrência de chuvas no inverno e no verão, conforme reiterado pelos moradores, 

se confirma nas precipitações de inverno, com variação somente da intensidade, e 

das fortes e rápidas chuvas de verão (em janeiro de 2012 o índice de 72mm foi 

atingido com apenas dois dias de chuva. No mês seguinte, um único dia garantiu 

precipitação de 46mm). 

 

A considerar os dados relativos ao mês de julho dos anos de 2011 e 2012, 

apresentados no Quadro 1.2 que integra o CAPÍTULO 1 - 1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

GEOMORFOLÓGICA E AMBIENTAL será pouco cauteloso definirem-se dados 

característicos da estação conhecida como das chuvas. A tradição das fortes 

trombas d´água vindas da serra e que ocasionam o encachoeiramento do riacho em 

Cachoeira do Taepe é fato esperado todos os anos. No entanto, conforme atestado 

em 2012, com chuvas praticamente inexistentes e de pouca intensidade, a 

expectativa dos moradores foi frustrada. 

 

As consequências de um ano considerado atípico como 2012, se fazem sentir nas 

conversas. Deixam de ser plantados alguns produtos de subsistência normalmente 

CASA-GRANDE DA FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE  
Monitoramento da temperatura e umidade relativa do ar 

dia local temperatura umidade 

23.07 interna 21,0
o
 C 54,7% 

 externa 26,0
 o
 C 57,6% 

    

24.07 interna 25,6
 o
 C 68,2% 

 externa 25,8
 o
 C 67% 

    

25.07 interna 25,0
 o
 C 70% 

    

26.07 interna 23,1
 o
 C 79,8% 

    

16.08 interna 28,7
 o
 C 47% 

    

   Valor ideal 40 a 70% 
    

Quadro 2-1    Resumo do monitoramento da temperatura e umidade relativa do ar na casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe. 
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produzidos no local, o gado se ressente com a escassez de água e pasto e o 

manejo das reservas é mais atentamente controlado. 

 

Quanto à orientação geográfica, a casa-grande foi implantada no terreno com a 

fachada de acesso principal voltada para o Nordeste, conforme estabelecido no 

gráfico desenvolvido sobre a Carta Solar de Surubim, 18 Para a correta orientação do 

edifício foram tomados os dados fornecidos pelo levantamento topográfico realizado 

em julho de 2012. (APÊNDICE A – Prancha A-1) 

 

Entretanto, ao aferir-se com maior precisão, constata-se pela Figura 2.32, que a 

fachada do acesso principal está voltada para a direção Norte-Nordeste, em ângulo 

de 106o 24´com o Norte. 

 

     

Figura 2.32  Gráfico de orientação casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe. Base: gráfico produzido pelo 
programa digital Luz do Sol.    <http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/luz-do-sol> 

                                                           
18 

 A Carta Solar de Surubim é resultado da aplicação do programa digital Luz do Sol, com latitude 7º 49’ 59”, 
correspondente aquele município, em Pernambuco. O programa pode ser obtido no site: 
<http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/luz-do-sol> Acesso em 29 jun.2012 

16º 24’ 

linha da fachada  
Norte-Nordeste 

casa-grande (contorno) 

acesso principal 

linha da  
cumeeira 

fachada lateral direita 
Noroeste-Oeste 

fachada lateral esquerda 
Leste-Sudeste 

fachada posterior 
Sul-Sudoeste 

(casa de verão) 
(casa de inverno) 

http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/luz-do-sol
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/luz-do-sol
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Seguindo-se a orientação da Prof. Dra. Griselda Kluppel, (Informação verbal) 19 

acerca da designação das fachadas, cabe referir que, quando da análise da 

incidência dos agentes naturais sobre o imóvel se faz necessário rigor na 

nomenclatura a ser atribuída aos respectivos planos. Por esta razão, no caso de 

Cachoeira do Taepe, a fachada que contém os acessos à residência está voltada 

para direção que fica entre o Norte e o Nordeste (este a 45º no quadrante). Desta 

forma, no âmbito do estudo dos efeitos do percurso do sol sobre o edifício, as 

fachadas serão nomeadas como a seguir: 

Nordeste → Norte-Nordeste 

Sudoeste → Sul-Sudoeste 

Sudeste → Leste-Sudeste 

Noroeste → Oeste-Noroeste  (Figura 2.33) 

 

     

Figura 2.33  Gráfico do percurso aparente do sol  sobre a Casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe. 
Detalhamento da insolação, a partir da sobreposição das direções das fachadas sobre a Carta Solar de Surubim. 

 

Abaixo o Quadro 2.2 apresenta os dados sistematizados para interpretação da ação 

do sol sobre o edifício de Taepe. 

                                                           
19 

A Prof. Dra. Griselda Kluppel integra o corpo docente do Mestrado Profissional MP-CECRE/UFBA e foi 
responsável pela matéria  ARQ A63 Conservação Preventiva, ministrada no 2º. Semestre de 2012. 
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Quadro da insolação direta sobre as fachadas da casa-grande de Cachoeira do Taepe         
Carta Solar Surubim - latitude 7

o
 49’ 59” 

 
fachada limite data horário de início horário de final 

 solstício inverno 22/06 6h 10m 17h 50m 

N/NE equinócios 23/09-21/03 6h 13h 30m 

 solstício de verão 22/12 - - 

     

 solstício inverno 22/06 - - 

S/SO equinócios 23/09-21/03 13h 30m 18h 

 solstício de verão 22/12 5h 50m 18h 10m 

     

 solstício inverno 22/06 11h 45m 18h 00m 

O/NO equinócios 23/09-21/03 11h 20m 17h 50m 

 solstício de verão 22/12 12h 20m 18h 10m 

     

 solstício inverno 22/06 6h  11h 45m 

L/SE equinócios 23/09-21/03 6h 10m 11h 20m 

 solstício de verão 22/12 5h 50m 12h 20m 

Quadro 2.2  Registro dos períodos de incidência direta do sol  
na casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

Pelos dados sistematizados no Quadro 2.2, a insolação é mais atuante sobre a 

fachada sul-sudoeste (posterior), uma vez que neste paramento, a incidência ocorre 

durante todo o período diurno, na época de verão. O beiral de razoável profundidade 

(0.53 m aproximadamente), se relacionado à pouca altura da fachada (2.00 m), 

propicia alguma redução desta incidência. 

 

Na fachada oeste-noroeste (lateral direita), o sol incide diretamente ao longo do ano, 

no período da tarde, geralmente com sensação térmica de maior calor, função do 

aquecimento do solo e das superfícies. O beiral inexpressivo (0.35 m) se relacionado 

à superfície de fachada, fornece o aquecimento da parede.  

 

A fachada leste-sudeste (lateral esquerda) recebe insolação direta durante todo o 

ano. No entanto, o período se restringe à manhã, quando o ambiente guarda 

sensação de temperatura mais confortável. 

 

A face norte-nordeste (fachada principal) de acesso ao edifício, do ponto de vista da 

insolação, é a que maiores benefícios recebe, se observadas as altas temperaturas 

que ocorrem na região. A insolação direta ocorre nos meses menos quentes, entre 

abril e setembro. Some-se a isto o fato de estar contemplada com a estrutura de 
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madeira a ela integrada (escadas e balcões) e protegida pelo prolongamento do 

telhado da casa. O conforto térmico tem, neste trecho da moradia, sua melhor 

condição. 

 

Quanto à ventilação, apesar dos poucos estudos específicos encontrados, um 

artigo publicado na Revista Brasileira de Meteorologia vem confirmar a direção 

predominante dos ventos em Surubim. O estudo apresenta dados sobre o regime 

dos ventos dominantes na região do Nordeste brasileiro, tomados a partir de 77 

estações de monitoramento, com informações coletadas entre 1977 e 1981. O caso 

em apreço é uma das cidades contempladas com a pesquisa. A predominância de 

ventos provindos da direção leste, estabelecida pela média das medições anuais, 

ocorreu durante 10 meses enquanto nos dois meses restantes (junho e julho) 

prevaleceu a direção sudeste. (SILVA, ALVES, CAVALCANTI, 2004, p. 193) 

 

Na casa-grande é frequentemente referida a ocorrência de ventos e brisas, 

diretamente relacionada a fatos e usos em função da morada. Exemplo disto é a 

notícia corrente do uso dos dormitórios em função das estações do ano, no ensejo 

de afastar os habitantes dos ventos frios. 

 

José Paulino da Silva, nascido em Cachoeira do Taepe e um dos atuais herdeiros da 

propriedade, relembra em suas Anotações sobre a Casa Grande de Cachoeira do 

Taepe (2012, p.10) que 

Cachoeira é uma região cuja temperatura no inverno (temporada de chuvas entre abril a 
agosto), é bem agradável, ou seja, um pouco fria para os padrões climáticos do agreste. Por 
sua vez, a Casa-grande está construída no pé da serra do vale do riacho Taepe. Sua 
localização é, portanto, entre duas serras. Em qualquer período do ano, sobretudo à tarde e à 
noite, há uma brisa (correnteza de ar) canalizada entre as respectivas serras, como que 
subindo o leito do riacho. Uma brisa que penetra na casa pelo lado sul [leste-sudeste], 
justamente o lado que meus pais convencionaram chamar de “casa de inverno” (é o lado 
esquerdo, do nascente). 

Neste lado da casa a temperatura é bem agradável isto é, mais ventilada, a ponto de, no 
inverno, não se conseguir dormir com janelas abertas. É também o lado de onde vêm as 
chuvas. O lado da casa considerada  “casa de verão” (lado direito, do poente) [oeste-
noroeste] é menos ventilado, faz um pouco de calor, portanto menos frio no inverno e mais 
quente no verão. Era costume de meus pais, durante o período de inverno, acomodarem os 
filhos nos quartos do lado poente, (casa de verão) porque pegava, e pega,  menos vento e 
menos  frio.  

.  
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2.2.2 Levantamento topográfico do Sítio  

 

Para que se dispusesse de uma planta geral do espaço a ser estudado, como 

ferramenta indispensável para a ampliação do conhecimento e registro de dados 

colhidos, foi realizado o levantamento topográfico da área selecionada dentro da 

propriedade Cachoeira do Taepe. O resultado se refere ao desenho em planta baixa, 

na escala 1:750, com indicação das curvas de nível, das referências geográficas, 

dos edifícios, equipamentos e intervenções existentes, da orientação em relação aos 

pontos cardeais, do curso do riacho Taepe e da vegetação de maior porte. 

 

A coleta dos dados no campo e a digitalização correspondente em gabinete foram 

realizadas por empresa especializada que registrou os pontos e elementos 

necessários em cinco jornadas. O produto com base digital foi apresentado em 

programa tipo “CAD” editável. Em seguida, foram promovidas as adequações da 

planta geral ao padrão adotado para a representação gráfica do Projeto de 

Restauração transformando esta base na prancha A1 - Levantamento Topográfico, que 

integra o Apêndice A, e na Planta de Situação, incluída no levantamento cadastral da 

casa-grande, (APÊNDICE C – Prancha C-2) 

 

Os dados disponibilizados no documento topográfico serviram de base de pesquisa 

e registro tanto para a macroanálise do sítio (área da Fazenda Cachoeira do Taepe 

no entorno da casa-grande) quanto para a adequação de áreas e níveis 

relacionados com a casa-grande. Também subsidiaram as medidas de intervenção 

projetadas, apresentadas no Capítulo 3. 

 

2.2.3  Levantamento fotográfico do Sítio  

 

A importância dos recursos de gravação de imagens para o registro documental do 

patrimônio cultural, seja este da ordem que for, é hoje consagrada e indiscutível. 

Mais ainda, se tornou, com a evolução dos processos e as facilidades tecnológicas 

desenvolvidas a partir das últimas décadas do século XX, indispensável neste tipo 

de cadastro. 
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Naturalmente, sem ficar restrita à fase documental, mas presente em todo o 

processo projetual, a fotografia é ferramenta presente em todos os níveis de 

abordagem do tema e auxiliar nas análises, pesquisas, registros de documentos, isto 

para ficar limitado à captação simples de imagens, isto é, sem discutir fotogrametria, 

nem imagens de satélite. 

 

O acervo fotográfico utilizado se constitui de imagens captadas a partir do ano de 

2003 até o mês de agosto/2012. Considerando-se que um dos objetivos principais 

do cadastro é a identificação preliminar do estado de conservação, foram 

preferencialmente utilizados os registros mais recentes. 

 

Todo este material, base para a produção do fichamento correspondente, foi sendo 

produzido e coletado quando das vistorias institucionais e dos estudos pessoais e 

pode ser considerado um espelho das condições da casa-grande e da Fazenda 

Cachoeira do Taepe, neste período. 

 

Observa-se que, por terem sido captadas nas ocasiões acima descritas, excetuadas 

aquelas empregadas nas fichas dos levantamentos fotográficos, não foram referidos 

os operadores junto às Figuras correspondentes ao longo do presente texto. As 

imagens foram captadas em iguais condições e são integralmente de autoria de: 

Ulisses Pernambucano de Mello (Fundarpe), Armando Tenório Cavalcanti (Iphan-

PE), Roberto Carneiro da Silva (Fundarpe), Carmen Lucia Muraro (Iphan-PE). 

 

A exceção está nas imagens captadas pelo Sr. Marcos Nascimento da Silva, ao 

informar as condições de conservação da casa-grande em 2011. Nestas, está 

devidamente referido o operador, assim como qualquer outra fonte eventual. 

 

O modelo padrão para base de ficha foi desenvolvido no programa digital MS 

Publisher, inicialmente para o levantamento fotográfico da casa-grande. Para a 

Ficha de Contexto e para o Levantamento Fotográfico do entorno da casa-grande 

foram feitas as devidas adaptações, dentro da mesma linguagem, respeitada a 

escala ampliada do ambiente natural. (Figura 2. 34) 
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Identificação do objeto de estudo/código da ficha 
Nome / endereço   
Título da ficha 
 
 

 
Imagem do elemento cadastro 

 espaço previsto de 15 x 10cm fotografia colorida 
 

 
 
Descrição da imagem  

 aspectos naturais 

 aspectos dos usos 

 estado de conservação 
 

 
Observações / croquis da área com visada da imagem 
 
 
Meta dados:  
arquivo/máquina/operador/ 
preenchimento/data 

 

 
Figura 2.34  Ficha padrão empregada no levantamento fotográfico do entorno da casa-grande. 

 

 

A Ficha do Contexto é única e refere os dados documentais disponíveis visando a 

informar o tema da pesquisa, a região territorial em que se localiza, o objeto 

pesquisado, o endereço e as coordenadas georreferenciadas. 

 

Nela, são apresentados os mapas da localização geográfica e informada a proteção 

legal que incide sobre o bem cultural por ocasião do levantamento. Estes dados são 

seguidos pela imagem de 15 x 10 cm e, em seguida, registrada a descrição 

geomorfológica e ambiental em termos sucintos. A ficha é completada no final com 

os metadados correspondentes. 

 

Para o Levantamento Fotográfico do entorno, o acervo completo contém 34 (trinta e 

quatro) fichas, porém o conteúdo foi sintetizado em 20 (vinte) fichas. O material 

excedente ficará disponível em mídia digital (DVD) que integrará o presente 

trabalho. (ANEXO I) 
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As observações e descrições foram baseadas exclusivamente na observação visual 

direta do lugar e, a partir do ângulo da tomada fotográfica, na análise de gabinete, 

quando do preenchimento digital das fichas. 

 

A legenda para indicação das visadas foi representada pelo símbolo 

 

Para fins de registro documental dos procedimentos adotados, foram utilizados cinco 

equipamentos de captura de imagens fotográficas, todos digitais: Nikon (CoolPix 

P90); Fujifilm (FinePix S1800); Canon (PowerShot S100); Sony (DSC-H10); Sony 

(DSC-W570). 

 

2.3 A CASA-GRANDE 

 

Inicialmente, o objeto central do presente estudo, a casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe, enquanto bem tombado pelo Iphan, mostrou, após 

aprofundamento das análises, que o sentido da preservação deve compreendê-la (a 

casa-grande) sob dois enfoques fundamentais.  

 

O primeiro deles é o que entende a morada de Taepe com parte integrante de uma 

unidade rural de finalidade agropastoril. O segundo compreende a Fazenda como 

integrante de uma região, de um lugar a ser estudado, tanto no sentido da 

compreensão histórica quanto nas providências da preservação cultural. 

 

Um depoimento tomado em 1989, de Antonio Paulino da Silva, um dos irmãos 

herdeiros deste bem cultural, conhecido pelo apelido de Toinho Negrinho, se 

relaciona à origem da casa-grande e complementa, em alguns aspectos, os 

testemunhos apresentados no item 2.1 AINSTALAÇÃO DA FAZENDA.  

 

O relato, concedido ao Museu de Surubim, menciona que alguns portugueses ainda 

no final do século XVII, subiram o Rio Capibaribe em busca de local onde pudessem  
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assentar estabelecimento para criar gado e desenvolver alguma agricultura. Ao 

chegarem na confluência do riacho Taepe com o Capibaribe, teriam subido aquele 

leito até chegar a um baixio de grandes matas e uma cachoeira. Ali estabeleceram a 

Fazenda, trouxeram escravos adquiridos na área litorânea do Recife, além de “tudo 

o que foi necessário para começar a criação e o cultivo e a construção do açude e 

da Casa-grande.” (SURUBIM, 1995, p.20)  

 

O depoente cita Jeremias de Arruda como o primeiro proprietário, ao que saiba. 

Com a morte de Jeremias, a propriedade teria sido herdada pelo filho José 

Travasso, ainda em tempos de subordinação administrativa a Igarassu. 20 

 

Toinho Negrinho lembra que, em torno de 1900, o então proprietário, Coronel 

Arrudinha, havia deixado a Fazenda aos cuidados de uma antiga escrava, Maria 

Tereza, a qual manteve o lugar até 1920 quando Antônio Paulino da Silva Negrinho 

(seu Negrinho) foi convidado a administrar Cachoeira do Taepe. 

 

Ao longo do tempo, seu Negrinho foi adquirindo partes das terras até se tornar o 

único proprietário da área remanescente da Fazenda, com 12 ha, assim 

permanecendo até sua morte em 1973 e de sua esposa, Adelina Maria da 

Anunciação, em 1988, a partir de quando os doze filhos herdaram a Fazenda. 

 

Outra abordagem, de caráter semântico, mas que norteia a percepção do objeto  

cultural do projeto de restauração arquitetônica, se refere ao alcance do termo casa-

grande, a delimitar como será considerada a edificação. 

 

Um retorno no tempo encontrou o termo casa 21 conforme a compreendia Raphael 

Bluteau no seu Vocabulario Portuguez e Latino, ainda no primeiro quartel do século 

XVIII.  Em longo desdobramento sobre o termo, de início definia como a “morada de 

casas em que vive uma família com seus móveis e alfaias, amparada das injúrias do 

                                                           
20

 Neste caso, este dado não tem valor documental para melhor situar no tempo a informação já que, ao que se 
saiba, a região se desvinculou de Igarassu no século XIX, portanto muito depois do período cronológico do 
relato. 

21 
O dicionário de Raphael Bluteau, concluído em 1728 e as ampliações de Antonio de Moraes Silva (1789) e 
Luiz Maria da Silva Pinto (1832) não estudam a casa-grande. 
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tempo.” (BLUTEAU, 1728, p. 173). O aposto grande, ausente do Vocabulário, pode 

ser entendido como resultado de tamanho, conteúdo de valor e representativo de 

poder, em oposição à referência de pequena casa diversas vezes definida ao longo 

de quatro páginas do Dicionário. 

 

Já Antonio de Moraes Silva, senhor de engenho em Pernambuco, que atualizou 

significativamente em 1789 o trabalho de Bluteau, simplificou em muito as 

considerações, mas no que interessa à presente análise descreveu que o termo 

casa corresponde ao “edifício onde habita gente, morada, habitação, [e também a] 

casa de jantar, dormir, música.” 

 

Gilberto Freyre, especialista indispensável na abordagem do tema, entende que “da 

casa-grande brasileira pode-se dizer que corresponde a uma interpretação 

sociológica de surtos arquitetônicos. Ao seu aparecimento, não está ligada nenhuma 

tradição ilustre da arquitetura. A funcionalidade é responsável por ela. A 

situacionalidade também.” (FREYRE, 1985, p.19 apud GOMES, 2006, p. 250) 

 

Por este estudioso, a casa-grande é observada na perspectiva dos valores e 

significados simbólicos, e menos pelos aspectos formais e arquitetônicos. Na visão 

de Freyre este termo está sempre associado, independente das posses de seus 

proprietários ou mesmo da qualidade de fatura ou dimensões do edifício, aos papéis 

estratégicos, políticos e sociais desempenhados pelos moradores, agregados e 

visitantes. Mesmo assim, Freyre mantém o termo relacionado à morada dos donos e 

casa sede da propriedade rural, nunca a outra conexão qualquer.  

 

Cabe dizer que a casa-grande se constituía um dos elementos estruturadores do 

sistema produtivo desenvolvido na fazenda enquanto unidade autônoma, isto é, 

detentora da matéria prima, da fábrica, da mão de obra, da produção dos alimentos 

básicos, da água, da lenha, da segurança e do armazenamento de produtos e 

materiais.  
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A ligação desta habitação com o exterior estava vinculada, do ponto de vista da 

geração de recursos financeiros, à comercialização dos produtos, quase sempre 

distribuídos pelos comerciantes que faziam o meio de campo entre a produção e o 

consumo, nela incluídos a armazenagem nos passos 22 e os portos do litoral. Esta 

intermediação, valorizada pelas (então) imensas distâncias que afastavam estas 

unidades, tanto umas das outras quanto dos centros consumidores, era válida para 

qualquer atividade motivadora do empreendimento. 

 

Com o passar do tempo e o encurtamento relativo destas distâncias, ao longo dos 

séculos a autonomia das fazendas (e casas-grandes) deixou de ser, gradativamente, 

tão essencial e, particularmente após o século XIX, um fato concreto. 

 

Ainda acerca do termo casa-grande vale citar o que definiu o historiador José 

Antônio Gonsalves de Mello, em artigo publicado na revista Patrimônio Cultural de 

Pernambuco, em 1984: 

Assim era denominada a habitação do proprietário de grande plantação no Brasil. [...] A 
estabilidade exigida pela grande propriedade rural, monocultora e escravocrata, e a 
organização patriarcal da família que se desenvolveu nesses domínios, em que o interesse e 
a vontade do senhor dominavam sem contraste, condicionaram o estabelecimento ali de 
vastas residências onde se abrigava não só a família do proprietário, como seus agregados, 
escravos domésticos e o capelão particular. [...] A casa-grande desempenhou várias funções 
ao longo da história: serviu, na fase ainda pioneira da ocupação da terra, de fortaleza – por 
contingência e também por exigência régia. [...] 

 
Vencida a resistência dos indígenas, as casas-grandes perderam a feição de casas-fortes, 
apresentando-as os quadros de Post e Zacarias Wagener, como construções em cujo 
primeiro andar se abria larga varanda, dominando o conjunto das construções e os campos 
próximos, e o rés-do-chão, chamado de “loja”, conservava daquela fase primeira a função de 
depósito de alfaias agrícolas. [...] (MELLO, 1984) 

 

O artigo de Gonsalves de Mello (1984), embora não refira textualmente, apresenta, 

entre outras, a imagem da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, 

reconhecendo nela, apesar das dimensões relativamente restritas do imóvel, um 

exemplar do objeto estudado. 

 

Conforme observou a Prof. Dra. Lia Mayumi, o Professor Julio Roberto Katinsky, na 

tese Casas bandeiristas, Nascimento e reconhecimento da arte em São Paulo, 

                                                           
22 

Os passos, neste contexto, eram depósitos de pau-brasil, de açúcar ou qualquer outro produto, no período 
colonial do Brasil. O termo, pelo que se pode observar até 2013 em dicionários de Portugal, foi adotado com 
este sentido somente no Brasil. 
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entende que a expressão casa-grande é generalizadamente adotada sob a 

influência dos escritos de Gilberto Freyre, sem dispensar, no entanto o sentido 

atribuído ao referido termo para designar as casas rurais dos engenhos de açúcar. 

Observa ainda Katinsky que esta é também a compreensão do arquiteto Louis L. 

Vauthier, quando da sua estada no Recife entre 1840 e 1846 como engenheiro da 

Repartição das Obras Públicas Provinciais de Pernambuco. (KATINSKI, 1976 apud 

MAYUMI, 2008, p.24) 

 

O historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello assegura que a generalização 

do termo casa-grande foi tardia, embora já a registre Henry Koster no início do 

século XIX. Segundo Cabral de Mello, 

fontes inclusive notariais do Nordeste Açucareiro mencionam invariavelmente a residência 
senhorial como “casa de vivenda” ou, menos frequentemente, “casa de morada”, jamais como 
“casa-grande”; e isto ainda em fins do Segundo Reinado. É provável, portanto, que a casa-
grande tenha-se originado no linguajar da escravaria e dos estratos subalternos do engenho. 
(MELLO, 2002, p.125) 

 

A Nova Enciclopédia Ilustrada Folha (1996) refere ser a casa-grande [Brasil] 

“Residência do grande proprietário rural, o senhor de engenho, homens de 

expressivo patrimônio e influência no Governo, no tempo da Colônia e do Império 

[...]. Da casa-grande irradiava-se toda a atividade econômica e social da grande 

propriedade. [...]”. <http://www1.uol.com.br/bibliot/enciclop/>  

 

Diante das argumentações expostas, o termo casa-grande será empregado no 

presente trabalho, partilhada de forma indistinta com os termos casa de morada e 

morada, para designar o imóvel (ou edifício) residencial do dono da propriedade 

rural no Nordeste brasileiro, a qual agregava ainda a sede do estabelecimento 

agrícola, independentemente da atividade principal ou mesmo do porte do 

empreendimento. 

 

O edifício de morar, se olhado pelo lado dos significados, se enquadra, em qualquer 

tempo, no sistema que o homem desenvolveu ao longo do tempo, para 

desempenhar suas atividades. Pela complexidade deste sistema, é na percepção  

 

http://www1.uol.com.br/bibliot/enciclop/
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dos filósofos que se busca ajuda para melhorar a compreensão. Desta forma, de 

acordo com o filósofo francês Jean Baudrillard,  

O estudo d[o] sistema “falado” dos objetos, vale dizer, do sistema de significações mais ou 
menos coerente que instauram, supõe sempre um plano distinto desse mesmo sistema 
“falado”, mais rigorosamente estruturado do que ele, um plano estrutural além mesmo da 
descrição funcional: o plano tecnológico.  

 
Tal plano tecnológico é uma abstração: somos praticamente inconscientes, na vida de todo 
dia, da realidade tecnológica dos objetos. No entanto, essa abstração é uma realidade 
fundamental: é ela que dirige as transformações do meio ambiente. Ela vem mesmo a ser o 
que há de mais concreto no objeto. A rigor, o que acontece ao objeto no domínio tecnológico 
é essencial, o que lhe acontece no domínio psicológico ou sociológico das necessidades e 
das práticas é inessencial. (BAUDRILLARD, 1973, p. 11) 

 

Interessante é a visão que apresenta Vicente de Paulo da Silva no livro Paisagem: 

Concepções, Aspectos Morfológicos e Significados quando, ao considerar a relação 

entre a paisagem e o homem enquanto processo dialético entre objetivo e subjetivo, 

entende que “[...] Se de início afirmamos a materialidade desse objeto, dado ao seu 

aspecto visível e palpável é, contudo, no seu lado talvez mais invisível, que se 

expressa o caráter dinâmico que definirá, inclusive, o que será visto e revelado pelo 

olhar. O homem participa desse processo, tanto como agente morfológico quanto do 

significado”. (SILVA, 2007, p. 213) 

 

Para o que se pretende no presente estudo, esta análise, estendida ao objeto casa 

como a qualquer outro, todos intrinsecamente relacionados com o homem, permite 

refletir que a essencialidade estará no equilíbrio entre as abordagens objetiva e 

subjetiva do tema casa enquanto abrigo e não de um objeto enquanto peça de 

museu.  

 

Na perspectiva da relação psicológica entre o homem e a casa, esta enquanto 

abrigo, encontra (novamente) amparo nas reflexões filosóficas de Gaston Bachelard 

no ensaio A Poética do Espaço, no qual  debruça-se sobre esta articulação que cria 

laços sólidos, exatamente por se tratar da própria imaterialidade dos processos da 

memória. Bachelard reconhece que  

 
na mais interminável dialética, o ser abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa 
em sua realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos. 
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Evocando as lembranças da casa, acrescentamos valores de sonho; nunca somos 
verdadeiros historiadores, somos sempre um pouco poetas e nossa emoção traduz apenas, 
quem sabe, a poesia perdida. (BACHELARD, 1974, p. 22) 
 

 

Em busca de atributos e significados, pode-se dizer com Bachelard que “a casa 

abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em paz. 

[...] A casa é um dos maiores poderes de integração para os pensamentos, as 

lembranças e os sonhos do homem. “(BACHELARD, 1974, p. 23) 

 

No que o tema interessa para a casa-grande de Cachoeira do Taepe, o relato de 

José Paulino da Silva, um dos herdeiros da propriedade, ao tempo que apresenta 

dados importantes, deixa perceber, entre as palavras, os efeitos da memória e dos 

devaneios acima referidos. Relembra Paulino da Silva que 

O estilo de vida  adotado na  casa grande de Cachoeira do Taepe em relação aos moradores 
da propriedade, sempre foi e ainda é, uma realidade bem diferente daquele tratamento que os 
senhores  de engenho e usineiros dão aos seus moradores e/ou trabalhadores. Posso 
afirmar, sem a menor dúvida, de que a  casa-grande de Cachoeira sempre foi um ponto de 
convergência e de vivência amistosa com os moradores. Este é um dado sobre o qual meus 
pais tiveram muita influência. Um fator de agregação muito positivo, e digo mesmo, de grande 
força educativa. Estilo de vida bem diferente da convivência dos senhores de Engenhos da 
zona da mata pernambucana que conheci em minha adolescência.  
 
Costuma-se dizer que Cachoeira (mais precisamente a casa-grande e seu entorno) é 
constituída por uma grande família.  Este laço de amizade acredito que se deve a vários 
fatores. Entre eles o fato de Cachoeira ser um centro de lazer e de celebração de festividades 
e prática de esporte. Meu pai sempre fez questão de reservar uma área de terra para o 
campo de futebol, que poderia muito bem ser uma excelente capineira por ser a vazante do 
açude. O time de futebol de  Cachoeira vem da década de 30 do século passado.  
 
Em tempo de chuva, o banho nas cachoeiras do riacho é uma atração que somente quem por 
ali vive, sabe do seu valor. As celebrações do ciclo junino, da festa de Sta. Luzia, realização 
de cantorias, forró são todos fatores que agregam.E proporcionam o prazer da volta à terra 
natal, do reencontro.  
 
Some-se o fato de, em Cachoeira, meu pai ter mantido por conta própria, uma escola primária 
desde 1932. Núcleo de disseminação de aprendizagem e de saber para toda a juventude da 
região. Atualmente, no local onde era a escola, há uma sala de leitura (instalada com vídeo, 
livros, obra de referência, literatura de cordel) que atende à comunidade.  (SILVA, 2012, p.7) 

 
 

Estabelecidos os entendimentos iniciais sobre a casa-grande, faz-se necessário 

considerar que, para atender à estrutura de arranjo 23 necessária ao estabelecimento 

da unidade agropastoril, a escolha do local para construir o imóvel sede recaiu sobre 

                                                           
23

 O arranjo se refere à etapa objetiva de ordem espacial e tecnológica que, diante das necessidades inerentes à 
atividade, inter-relaciona as possibilidades físicas e materiais como resposta à demanda operacional. 
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pequena colina, uma das muitas que movimentam a paisagem da região do agreste 

pernambucano. 

 

Provavelmente somava, entre outros, a característica de propiciar boas visadas da 

área do empreendimento. Interessa observar que, ao percorrer o caminho de acesso 

a partir da sede municipal de Surubim, na direção de Taepe, o observador 

reconhece a casa-grande a aproximadamente 1500 metros de distância, embora 

não esteja no topo da colina, nem seja o imóvel de maior porte no panorama do 

entorno. (Figura 2.35) 

 
Figura 2.35  Vista da Fazenda Cachoeira do Taepe e da casa-grande, a distância aproximada de 1 km.(seta) 

 

A casa-grande foi erguida por sistema construtivo misto, a saber, por meia base de 

pedra que nivelou o edifício (tornando-o um sobrado), e sobre a qual foi implantado 

o pavimento da residência propriamente, em estrutura autônoma de madeira cujas 

vedações foram executadas em taipa de mão (também conhecido como pau a pique 

- nome estendido da grade de madeira que estrutura o painel - taipa de sebe, de 

sopapo e outros). 
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Conservada por longo período, que pode ter começado no final do século XVII, foi 

identificada oficialmente, conforme abordado na Introdução, no final da década de 

1970 por pesquisadores da Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de 

Pernambuco (FIAM), órgão vinculado ao Governo de Pernambuco. Antônio Paulino, 

o Toinho Negrinho, informou, no depoimento prestado em 1989, que esses técnicos 

do estado foram a Surubim em busca de casas antigas que fossem do 

conhecimento da população.  

 

Desta forma, souberam da de Cachoeira do Taepe, onde, ao chegar, logo tomaram 

depoimentos e cadastraram fotográfica e graficamente. Passado algum tempo, os 

moradores foram novamente procurados para se discutir o tombamento estadual da 

casa-grande. Neste momento, de acordo com Toinho Negrinho, falou-se da 

permanência da família e de uma eventual restauração, “inclusive do curral que era 

tradicional na Fazenda”, a ser executada pelo Estado e pela Prefeitura municipal. 

Estes fatos teriam ocorrido em 1980. (SURUBIM, 1995, p.28) 

 

Diante dos dados elencados pela pesquisa então realizada pela FIAM, a casa-

grande foi de pronto incluída no planejamento de proteção aos bens culturais do 

Estado. Conforme pode ser constatado no livro publicado com o produto do PPSHI 

(1982), o destaque desempenhado pelo edifício na região foi percebido pelos 

técnicos integrantes do planejamento estadual como “raro exemplar da arquitetura, 

testemunho das penetrações dos colonizadores no interior”.  

 

Outros detalhes diretamente ligados à arquitetura, tais como as trincheiras, 

aberturas para passagem de armas de defesa ainda mantidas nas folhas das 

esquadrias e alçapões, estes “para suprir de alimentos eventuais escravos retidos 

nas lojas” 24 garantiram aos estudiosos o fato de que estarem diante de um antigo e 

autêntico exemplar de arquitetura civil do século XVIII. 

 

 

                                                           
24 

O uso das lojas térreas como prisão de escravos é referido pelos moradores mais antigos e citado pela análise 
procedida pelo PPSHI.  
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No referido planejamento estadual, além dos aspectos arquitetônicos da casa-

grande aliados à técnica construtiva, foram também consideradas a importância 

histórica desta região, com foco no grupo familiar do século XX e as [...] “ricas 

manifestações folclóricas em que a cultura popular tem ainda autenticidade e 

conserva muitas de suas expressões.” (PPSHI, 1982, p. 165) 

 

O Quadro 11 – [que apresenta a] caracterização individual de edifícios isolados, 

(Figura 2.36) e integra o PPSHI, indica que a casa-grande pode ser edificação 

atribuída ao século XVIII. Tinha então (final da década de 1970) a arquitetura 

modificada, o estado de conservação precário e a carência de preservação urgente. 

Por esta época, o imóvel foi também indicado como merecedor de proteção estadual 

e federal, observadas as recomendações de preservação, conforme pode ser lido na 

Figura 2.37. 

 

 
Figura 2.36  Reprodução parcial do Quadro 11 –  

Caracterização Individual de edificações isoladas (PPSHI) 
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Figura 2.37   Imagem da página 166, com as propostas de zoneamento e proteção do bem cultural (PPSHI) 

 

De fato, a casa-grande teve o pedido de tombamento no nível estadual deferido 

provisoriamente em 15 de julho de 1980 (Processo no. 1510/80), o que assegurou o 

mesmo regime de bem tombado até a inscrição definitiva no Livro de Tombo 

competente.  

 

A proposta para tombamento em âmbito federal, iniciativa da própria FIAM ainda em 

1980, provocou a abertura do Processo no. 1.038-T-80/SPHAN/DEPT. Com efeito, a 

morada da Fazenda Cachoeira do Taepe veio a ser tombada em nível federal, pouco 

tempo depois, assumindo a Inscrição no. 487, fls. 84 do Livro de Tombo Histórico em 

27/02/1981. 25 

 

A análise de cópia digital do processo, atualmente arquivado no Arquivo Central do 

Iphan no Rio de Janeiro, permitiu elencar, dentre os procedimentos administrativos e 

discussões técnicas, dois textos que são elementares para a caracterização da 

proteção cultural que incide sobre a casa-grande e, de certa forma, sobre a própria 

Fazenda Cachoeira do Taepe. 

                                                           
25 

Os procedimentos para a proteção estadual estão previstos na Lei 7970 de 18 de setembro de 1979, 
regulamentada pelo Decreto 6239 de 01 de janeiro de 1980. Nestes instrumentos legais está previsto que todo 
bem tombado em âmbito federal, automaticamente também estará em nível estadual (artigo 4º. Lei 7970/79) 
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Um desses documentos é o Roteiro para uma chegada a Cachoeira do Taepe 

escrito por José Paulino da Silva, um dos herdeiros da propriedade, ainda na década 

de 1970. Este Roteiro foi entregue à FIAM que nele embasou seus estudos e textos, 

assim como ocorreu em seguida, no processo do tombamento federal.  

 

Nele estão abordados a origem histórica da Fazenda (por dados mantidos pela 

tradição oral), o contexto regional e suas características físicas e ambientais, a 

descrição arquitetônica detalhada da casa-grande e da cachoeira formada pelos 

desníveis e pedras que compõem o ambiente e o curso d’água. 

 

A importância atribuída ao local da Fazenda, em toda a região de Surubim, é 

estudada e aceita como consequência das atividades e da liderança de Antônio 

Paulino da Silva Negrinho, o responsável pela retomada das atividades produtivas 

na Fazenda a partir da década de 1920, conforme explicitado. 

 

No mesmo texto, são também descritas as atividades festivas e folclóricas que 

acontecem em Taepe, com destaque especial para a Festa de Santa Luzia, a qual 

reúne anualmente a numerosa família herdeira e é também referência cultural em  

toda a região de Cachoeira do Taepe e circunvizinhança. (ANEXO B) 

 

O segundo documento a mencionar é o Parecer Técnico emitido em 11 de 

novembro de 1980 pela arquiteta Dora Alcântara, que embasou a posição favorável 

ao tombamento federal, na perspectiva do “reconhecimento de mais um exemplar de 

arquitetura rural brasileira, identificados em diversos pontos do território brasileiro, 

cujas características arquitetônicas revelam a persistência dos padrões construtivos 

portugueses transpostos para o Brasil e aqui devidamente adaptados.” 26 

 

 

                                                           
26 

Dora Monteiro e Silva de Alcântara (1935- ) é arquiteta, professora titular da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRJ, especialista em azulejaria europeia no Brasil, consultora do Iphan. Foi a responsável pela 
atribuição de valor histórico e recomendação para tombamento, dentro do processo instituído para tal fim. 
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A identificação de características comuns em ambas as arquiteturas rurais, de 

Portugal e do Brasil, percebidas por análise comparada, foi defendida no texto de 

Alcântara, ao declarar que  

os padrões portugueses para aqui transpostos, nas primeiras adaptações a uma outra 
realidade social, econômica e ecológica. [...] casas de madeira e barro, exteriormente muito 
semelhantes quanto ao partido; os avarandados que nos vinham delas [casas rurais 
portuguesas] e que aqui achavam ainda maior razão de existência. [...] exemplares rurais que 
possuam tal significação, ultrapassam a escala dos valores regionais, porque afirmam 
características nacionais de cultura. O tombamento federal é cabível em semelhantes casos, 
como reconhecimento deste valor. (SPHAN, 1981, p.20) 

   

O Parecer (ANEXO C – Parecer de Tombamento Federal) reconhece também o importante 

trabalho realizado pela FIAM, que resultou no PPSHI publicado em 1982, e que, de 

acordo com a especialista, de certa forma respondeu a recomendações do mestre 

Lucio Costa quando, em 1946, clamava que, em Pernambuco, se criassem grupos 

de pesquisa para localizar exemplares de arquitetura rural remanescentes, diante da 

intensa destruição do patrimônio cultural construído que desde então se processava, 

pelo desenvolvimento regional. (ALCÂNTARA, 1980, p.21)  

 

Diante do desafio que o Projeto de Restauração na casa-grande e na Fazenda 

Cachoeira do Taepe abraça, a saber, em especial, as medidas de consolidação 

estrutural, faz-se necessário o aprofundamento dos estudos e análises da casa de 

morada, em busca de dados muitas vezes falados pela própria habitação e que, ao 

primeiro olhar, não são perceptíveis.  

 

Este processo, fundamental inclusive para a elaboração do diagnóstico da casa-

grande, previu o levantamento cadastral, o levantamento fotográfico, o estudo das 

características do partido arquitetônico e do sistema construtivo (técnicas e 

materiais), ciclo concluído com algumas considerações sobre os usos e o percurso 

arquitetônico do edifício ao longo do tempo. 

 

A representação gráfica ortogonal e a captação de imagens do objeto de estudo, 

produtos dos levantamentos cadastral e fotográfico respectivamente, configuraram o 

objeto cultural de Taepe nas condições em que se encontrava ao tempo da pesquisa 

de campo em 2012. 
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Para implantar estes levantamentos, preliminarmente, as bases gráficas pré-

existentes referentes ao edifício receberam codificação, tanto nos ambientes quanto 

nas estruturas, esquadrias e elementos aplicados. Estes códigos foram referidos ao 

longo de todo o trabalho. Para identificação dos ambientes internos da casa-

grande consultar as Figuras 2.38 e 2.39. 

 

Esta distribuição foi feita com o emprego de letras maiúsculas, em ordem alfabética, 

por um percurso que previu dois tempos: a partir da chegada térrea (RN 0.00), e em 

seguida, pela posição em relação ao acesso à direita ao pavimento superior da casa 

(nível + 2.27 m). (Figura 2.40) 

 

 

 

 

Para a nomenclatura das paredes, foi adotado o percurso a partir da porta de 

acesso mais usual de cada ambiente com o observador voltado para a parede, da 

esquerda para a direita (sentido horário), por números distribuídos em ordem 

crescente. (Figura 2.41) 

 

 

 

 

Figura 2.38    Planta baixa da casa-grande com códigos (nomenclatura) dos ambientes nível + 1.50m (RN 0.00 
no piso) 

RN 0.00 
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Figura 2.39   Planta baixa da casa-grande com códigos (nomenclatura) dos ambientes, nível +3.50m (RN   
+2.27m no piso) 
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Figura 2.40    Esquema indicativo da distribuição da nomenclatura dos ambientes, a partir do térreo (à esquerda, 
RN 0.00 - chegada) e, à direita, da frente (NE) para a parte posterior da casa (SO), da esquerda para a direita, 
RN +2.27 m 

 

 
Figura 2.41    Esquema indicativo da distribuição no sentido horário, da nomenclatura das paredes de cada 
ambiente, a partir do exemplo da sala G. 

 
 

 

 

 

 

CASA DE VERÃO 

CASA DE INVERNO 

CASA DE VERÃO 

CASA DE INVERNO 

G1 

G2 

G4 

G3 

CASA DE VERÃO 
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Para a nomenclatura das esquadrias e vãos, o código apresenta a seguinte 

distribuição: letra do ambiente + letra da função (P-porta/ J-janela / V-vão) + número 

distribuído em ordem crescente na sequência idêntica à das paredes, conforme 

exemplo apresentado na Figura 2.42. 
 

 

 

 

GP1 

G  sala fronteira, casa de “verão” 
 
P porta 
 
1         porta de acesso ao ambiente, no 
           percurso. 
 

Figura 2.42   Esquema indicativo da distribuição da nomenclatura das esquadrias. Os vãos não reconhecidos no 
exemplo, correspondem aos ambientes para os quais deitam, ou abrem. 

 

Na digitação dos dados do levantamento cadastral realizado, foi aplicada 

nomenclatura aos elementos (ou peças) componentes da estrutura autônoma de 

madeira. 

 

A nomenclatura da estrutura vertical, no caso os pilares, revestidos ou não pela 

argamassa, foram codificados na mesma sequência estabelecida para os 

ambientes, isto é, da fachada Nordeste para a Sudoeste, da esquerda para a direita, 

conforme o mesmo percurso ilustrado na Figura 2.40, acima. 

 

Nos ambientes internos cujas vedações terminam a meia altura, os pilares que 

prosseguem até receber as horizontais de apoio da cobertura (terças e cumeeira)  

foram designados por pontaletes “Po (no.)”  e receberam numeração igual ao pilar 

sobre o qual estão aplicados. Por exemplo, o pontalete que fica sobre o pilar Pm 20 

recebeu o código “Po20”. 

 

GJ1 

GP1 

GP2 

GV1 

GJ2 

CASA DE VERÃO 
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A nomenclatura do vigamento horizontal e inclinado (baldrames, madre, 

barrotes, frechais) obedeceu ao mesmo método de distribuição numérica. No 

entanto, o número foi precedido de letra ou conjunto de letras indicativos da  função 

de cada uma destas peças. 

 

Desta forma, para os barrotes de piso o código B1 corresponde à primeira viga 

desta função a partir da fachada NE, da esquerda para a  direita. Para os baldrames, 

da mesma forma, a viga Br1a corresponde à primeira viga aplicada no mesmo 

sentido dos barrotes. A letra que aparece no final foi aplicada, na mesma sequência, 

para vigas que apresentam vários trechos. O exemplo se refere ao primeiro trecho 

da Br1. Para os frechais adotou-se Fr(no.) e para a única madre, Md(no.). A Figura 

2.43 mostra, a título de exemplo, o cadastro gráfico parcial da estrutura de madeira 

no nível +2.27 m. 

 

 

Figura 2.43    Levantamento cadastral da estrutura de madeira, trecho da planta baixa nível + 2.27 m com 
códigos aplicados nas peças horizontais e verticais, conforme descrito no texto acima. 
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2.3.1 Levantamento cadastral 

 

A respeito da importância desta etapa de conhecimento do patrimônio construído, 

indispensável para que se processe a qualquer atuação interventiva, cabe lembrar 

ainda a valorização da documentação resultante no que se refere à abordagem 

histórica, como refere o arquiteto e Professor Mario Mendonça de Oliveira. Segundo 

ele, 

Com essa atividade, deixa-se para a posteridade não somente o resgate de um patrimônio da 
nossa memória, como também o testemunho iconográfico daquilo que se encontrou 
inicialmente, acrescido da indicação dos achados arqueológicos verificados e de novas 
informações encontradas no decorrer dos trabalhos. Sobre todos esses dados básicos, 
estabeleceremos a nossa proposição de intervenção. As universidades mais prestigiosas no 
ensino da restauração, mais do que uma simples disciplina, em geral, têm institutos 
dedicados aos levantamentos arquitetônicos [...] (OLIVEIRA, 2007, p.9) 

 

No presente trabalho, o produto equivalente a esta etapa de cadastro gráfico é 

constituído de um conjunto de pranchas, onde estão registrados em sistema digital 

ortogonal de precisão os dados levantados em campo. Os usos que nomeiam os 

ambientes foram mantidos de acordo com o descrito pelos moradores, diretamente 

identificados no local.  

 

Ao longo do tempo, o edifício sofreu inúmeros reparos de refazimento em trechos da 

argamassa de revestimento o que conferiu nas paredes de vedação, desaprumos e 

ângulos irregulares em todo o perímetro externo, e também nos ambientes internos.  

 

Em função destas irregularidades generalizadas nos paramentos, o procedimento 

adotado passou pela escolha do ponto de referência de nível (RN=0.00), que ficou 

locado na calçada térrea no ponto esquina de Nordeste para Noroeste. Na Figura 

2.38, acima, este ponto pode ser reconhecido pelo símbolo      . 

 

Em seguida foi implantado, a partir do ponto da tomada de nível - com uso da 

tradicional mangueira plástica - e marcação em toda a edificação - um cintamento 

virtual com adoção de pontos de referência estratégicos, com espaçamento a cada 

0.50 m, a saber, a +1.00m, +1.50m, +2.00m, +2.50m, +3.00m, +3.50m. Esta 

providência foi iniciada pelas fachadas e, em seguida, transferida pelos vãos aos 

ambientes internos.  
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Nestas linhas horizontais, para registro do perfil dos revestimentos, foram 

demarcados pontos nas fachadas, equidistantes entre si e, a partir destes, foi 

baixada linha de prumo, com distância controlada do paramento, para medição 

ortogonal das distâncias nos níveis adotados. 

 

Foi utilizado fio de prumo (peso e linha) do tipo comercial, amarrado a régua de 

madeira, graduada, com 1.00m de extensão e espessura de 10 mm. Este conjunto 

era fixado por encaixe sobre os frechais da coberta, no alinhamento dos pontos 

previamente definidos e registrados. 

 

A planta baixa do pavimento térreo foi representada com o corte no nível +1.50m e, 

no pavimento superior o nível adequado foi o de +3.50m. Nas fachadas Nordeste 

(nível 0.00 ao +2.32 m), e Sudoeste, foi necessário trabalhar com régua de alumínio 

de 2.00m metros (tubular 50 mm x 20 mm) e nível de bolha, vez que não houve 

condições para ajustar a descida do prumo. A distância foi medida nos níveis usuais 

a partir dos pontos pré-estabelecidos.  

 

Foram tomadas as cotas totais e parciais 27 das paredes em todos os ambientes, em 

três níveis: piso (+2.27m), paredes (+3.50m) e topo dos frechais que correm 

apoiados nos topos das paredes divisórias (+4.90m). Da mesma forma, realizou-se a 

medição no nível térreo, para as lojas: piso (0.00), paredes (+1.50m) e base dos 

barrotes do piso superior (+2.10m). Foram tomadas ainda, diagonais em todos os 

ambientes, nos níveis adotados, assim como outras tantas quanto necessárias para 

ratificar os dados obtidos inicialmente. (APÊNDICE C – Pranchas C-3 a C-6) 

 

As alturas dos pontaletes, terças e cumeeira foram registradas e estas últimas foram 

referidas externamente ao “cintamento” com uso de trena eletrônica. Para definição 

dos elementos de fachada e perfil do corte do terreno, as alturas foram tomadas nos 

pontos conhecidos com referência ao nivelamento geral (cintamento). 

 

                                                           
27 

As cotas parciais, tomadas de forma sequenciada, sempre foram referidas nos ângulos expostos das 
ombreiras das esquadrias, em função das quinas vivas e bem definidas. 
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O processo de aplicação das cotas (medidas) obedeceu a procedimentos 

complementares. Nas plantas baixas nível +1.50 e +3.50 m, assim como no cadastro 

da estrutura autônoma de madeira, foram indicadas as diagonais principais e as 

auxiliares, onde foi julgado indispensável para a compreensão da amarração dos 

ambientes. As medidas parciais de cada parede (nos vãos) foram tomadas 

cumulativamente, a partir de um ponto inicial. (APÊNDICE C – Pranchas C-3 e C-14) 

 

Com o método instalado e as cotas coletadas foi procedida a digitalização dos dados 

em programa tipo cad. O levantamento cadastral integral é composto das Pranchas 

C-1 a C-6 (cadastro gráfico integral da casa-grande), C-7 a C-8 (cadastro parcial de 

esquadrias), C-9 (cadastro da coberta), C-10 a C-11 (cadastro das instalações 

elétricas), C-12 a C-16 (cadastro da estrutura de madeira). Poderá ser consultado no 

Apêndice C – Pranchas C-1 a C-16. 

 

2.3.2 Levantamento fotográfico 

 

Lembradas as considerações prévias apresentadas no Capítulo 2 - 2.2.3, para registrar 

fotograficamente a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe foi adotado um 

sistema de fichamento de imagens no qual foram lançadas a identificação do 

espaço, as características arquitetônicas, a análise preliminar dos danos e a 

referências a possíveis causas destes. 

 

As imagens escolhidas para o fichamento são parte do mesmo acervo referido 

quando da introdução ao Levantamento fotográfico do entorno da casa-grande 

(CAPÍTULO 2 – 2.2.3), tomadas entre 2003 e 2012, e, considerado o objetivo de 

identificação de danos e a análise preliminar do estado de conservação, adotadas 

preferencialmente, as mais recentes.  

 

O produto resultante do levantamento fotográfico da casa-grande pode ser 

consultado no Apêndice D – Fichas 22 a 129, numeradas na sequência crescente a partir 

do fichamento relacionado ao contexto (Fichas 1) e ao entorno da casa-grande (Fichas 

2 a 21).  
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A Figura 2.44 apresenta o modelo adotado para o registro com os dados coletados 

em campo e aqueles observados na visada correspondente. Para cada ambiente 28 

ou fachada foram empregadas tantas fichas quantas necessárias ao adequado 

registro por imagens.  

 

 

 
 
Identificação do objeto de estudo/código da ficha 
Nome / endereço   
Título da ficha 
 
 

 
Imagem do elemento cadastro 

 espaço previsto de 15 x 10cm fotografia colorida 
 

Descrição da imagem  

 aspectos arquitetônicos 

 aspectos dos usos 
 

estado de conservação e estado de preservação 
análise preliminar dos danos 

 
 
Observações / croquis da área com visada da imagem 
 
 
Meta dados:  
arquivo/máquina/operador/ 
preenchimento/data 

 

Figura 2.44  Ficha padrão empregada no levantamento fotográfico da casa-grande  
com identificação dos dados coletados em cada visada. 

 

As visadas foram indicadas sobre croquis das plantas baixas e obedeceram a 

códigos conforme indicado no Quadro 2.3. Nas fichas relacionadas à coberta e aos 

detalhes as visadas foram subdivididas, conforme indicado à direita no mesmo 

Quadro, para facilitar a compreensão da imagem apresentada.    

 

 

     

 

 

Quadro 2.3   Legendas das visadas do levantamento fotográfico. 

                                                           
28 

Nos ambientes internos da casa-grande registrou-se, no mínimo, uma ficha de piso, uma para cada parede e 
uma para a coberta, no trecho do espaço estudado. 

visadas nos ambientes 

 
 
teto 

 
 
piso 

 
 
parede 

visadas para coberta 

 

 
visada a meia altura 
 

 
visada para cima 
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Cabe observar que, nas visadas para coberta, o símbolo indica a relação entre o 

observador e a superfície objeto de fotografia, isto é, se a imagem foi tirada de ponto 

acima das paredes, é utilizado o símbolo referente a meia altura. 

 

Para efeito da análise do edifício foram consideradas duas condições qualitativas do 

espaço: o estado de preservação e o de conservação, ambas observadas 

diretamente sobre as imagens capturadas. 

 

O estado de preservação se refere às características arquitetônicas e da ambiência 

que lhe conferiram reconhecimento e atribuição de valor cultural. Para qualificar o 

que foi visualizado na imagem fotográfica foram definidos quatro estágios: íntegro / 

pouco alterado / muito alterado /descaracterizado. 

 

Já o estado de conservação se direciona às condições físicas dos materiais que 

compõem o ambiente. Sob este aspecto existiram também quatro estágios de 

classificação: bom / precário / em arruinamento / arruinado. 

 

No exercício de observação direta das imagens, com frequência, o revestimento foi 

descrito nas fichas como desalinhado/desaprumado. A assertiva se refere a pontos 

onde a reposição de camadas sucessivas provoca a impressão de excesso de peso 

e consequente descolamento do material constituinte da vedação. Não há, portanto, 

a intenção de considerar-se dano o simples desalinhamento, tão comum neste tipo 

de técnica construtiva.  

 

De forma similar, ao referir como dano as águas da coberta em desalinhamento, se 

quer explicitar superfície reversa, que foge das características naturais deste tipo de 

cobertura, onde é habitual o movimento visual dos panos que compõem as águas 

dos telhados. 

 

Também se achou pertinente considerar a argamassa utilizada no revestimento 

geral, como de barro, apesar de, em alguns pontos, poder ser presumida a presença 

de cal, condição esta confirmada (mesmo que preliminarmente) somente após as 
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primeiras análises laboratoriais executadas posteriormente. A afirmativa tem, 

portanto, caráter preliminar e foi baseada na observação visual direta, no contato 

com o material nos pontos expostos e no depoimento dos moradores, responsáveis 

pelos diversos refazimentos. 

 

Cabe lembrar que, ao indicar os materiais constituintes de argamassas e taipas, 

utilizou-se como referência a observação no local e, quando não foi possível esta, 

considerando que ainda não foi implantada a prospecção arquitetônica, utilizou-se a 

dedução por semelhança, já que o sistema construtivo é uniforme em todo o edifício. 

 

Desta forma, a leitura dos registros nas fichas fotográficas deverá levar em contar 

que este deve ser relativizado, pois a assertiva ainda está sujeita a análise mais 

acurada, já que o levantamento fotográfico antecedeu o diagnóstico preliminar da 

casa-grande. 

 

Finalmente, para fins do registro documental  dos procedimentos adotados, foram 

utilizados cinco equipamentos de captura de imagens fotográficas, todos digitais: 

Nikon (CoolPix P90); Fujifilm (FinePix S1800); Canon (PowerShot S100); Sony 

(DSC-H10); Sony (DSC-W570). 

 

O fichamento disponibilizado no Apêndice D corresponde ao material mais 

representativo da situação encontrada em 2012 e é parte de acervo com total de 284 

fichas que compõe o APÊNDICE I – Acervo Documental Digital.  

 

2.3.3  Características do partido arquitetônico 

 

A análise objetiva apresentada pelo arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles no texto 

Entradas para o interior do continente: Definição das fronteiras, no livro Arquitetura 

na formação do Brasil, mostra de forma clara que a casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe, mesmo se tratando de unidade de morada no meio rural, com 

distâncias consideradas extensas para os padrões dos primeiros séculos da 

ocupação do Brasil pelos portugueses, repetiu a forma de fazer consagrada em 
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quase todo o território, tanto no que se refere ao sistema construtivo quanto ao que 

ele se prestava: o partido arquitetônico. Diz ele que, 

 

Essas edificações, certamente do século XVII ou início do XVIII, derivadas da civilização do 
gado, [...] duas casas gêmeas da fazenda Cachoeira do Taepe, no município de Surubim, são 
residências geminadas que apresentam, para a fachada principal, dois pisos e, para os 
fundos, um único devido ao aclive do terreno. Para a frente o sobrado tem três sacadas com 
guarda-corpos de balaústres de madeira recortada e são apoiadas nos esteios que dão 
suporte ao beiral sacado do telhado de duas águas. Duas escadas coladas ao paramento da 
casa, dispostas em sentidos opostos, dão acesso a esses balcões. Internamente, as casas 
iguais têm os sobrados de planta clássica: uma sala para a frente, quartos e alcovas 
intermediárias e, aos fundos, a sala de viver da família. A fazenda atualmente, ainda é 
dedicada ao gado.(TELLES, 2007, p.61) 
 

 

A percepção de características semelhantes identificadas na arquitetura rural 

brasileira foi anotada no já mencionado Parecer Técnico da arquiteta Dora Alcântara 

que instruiu o Processo de tombamento federal da casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe (ANEXO C). Declara a Professora que “os padrões portugueses 

[foram] para aqui transpostos, nas primeiras adaptações a uma outra realidade 

social, econômica e ecológica. [...] casas de madeira e barro, exteriormente muito 

semelhantes quanto ao partido; os avarandados que nos vinham delas [casas rurais 

portuguesas] e que aqui achavam ainda maior razão de existência”  

 

A época de construção da casa-grande de Taepe pode ser atribuída ao século XVIII, 

ou mesmo ao final da centúria anterior, no (então) sertão brasileiro, isolada em um 

latifúndio provavelmente extenso (sesmaria?), peculiar dos primórdios da ocupação 

em direção ao interior da então colônia portuguesa de além-mar.  

 

Esta observação se consolida ao se estudar os caminhos de penetração em 

Pernambuco29, em função das extensas áreas percorridas e que exigiam o 

assentamento de grupos familiares muitas vezes em lugares isolados. O convívio 

social ficava então restrito aos dias de festas quando todos se reuniam nos 

aglomerados mais próximos. Provém destes primeiros momentos o desenvolvimento 

de uma cultura de hospitalidade e apoio que visava a minimizar os riscos assumidos 

por quem se aventurava pelo sertão desse vasto território.  

                                                           
29 O tema pode ser consultado no Capítulo 1 – 1.1.1 Os caminhos de penetração de Pernambuco. 
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Vem daí, talvez, as expressões tão em voga no meio rural, ainda nos dias que 

correm, do tipo: “- Oh de casa!” Ao que a tradição respondia: “-Oh de fora!” E seguia-

se: “-É de paz!” [...] abordadas por Gilberto Freyre na introdução da obra Oh de 

casa!, (FREYRE, 1979) 

 

Sobre o hábito de acolher e acomodar viajantes, Carlos Lemos (1989, p. 14), 

descreve que 

As grandes distâncias e a precariedade dos caminhos transformaram a hospitalidade numa 
obrigação social, numa questão de sobrevivência. Daí, o quarto de hóspedes no corpo da 
casa de morada, os alojamentos para gente menos categorizada nos arredores das 
dependências de serviço. Daí os cercados para as mulas e cavalos dos passantes que 
pedissem pouso. Nem sempre a comida estava garantida, mas a cama ou a rede estavam. 

 

Olhando para a casa-grande e para a Fazenda em estudo verifica-se que, embora o 

programa deixe de contemplar com clareza estes cômodos anotados por Lemos 30, 

como é bastante comum nas casas-grandes dos engenhos de açúcar em 

Pernambuco, deve-se de início referir a existência de inúmeros ganchos de rede 

instalados nas paredes de taipa de mão das salas fronteiras da morada. Ver 

cadastro destes equipamentos no APÊNDICE C – Prancha C-3. 

 

Pode-se supor que a prática verificada ainda em nossos dias, tenha origem nestes 

velhos hábitos de acolhimento e pousada. Os depoimentos dos antigos moradores 

de Cachoeira do Taepe que testemunharam o receber e o hospedar viajantes na 

Fazenda em pleno século XX vêm juntar-se às referências bibliográficas sobre o 

tema. Desta forma, é novamente o anteriormente referido Prof. José Paulino da Silva 

quem contribui com lembranças da própria vivência, quando, ainda jovem, 

presenciava  

a hospedagem em Cachoeira, [que era oferecida] aos ciganos que de tempos em tempos 
apareciam em bando, por lá. Meu pai autorizava que eles armassem suas tendas nas 
redondezas onde hoje tem o pé do paredão do açude [barragem do açude primitivo a norte da 
casa-grande].  
 
Eles não ficavam nos alojamentos. Permaneciam por uma semana ou mais. No que pese 
minha mãe não gostar, aliás, detestava, mas respeitava a decisão de meu pai. 
 
Em tempo de pastoril profano, as pastoras e músicos que as acompanhavam, ficavam 
alojadas nas dependências onde são atualmente o salão [casa que hoje está desocupada, na 

                                                           
30 Em Taepe não se identifica o quarto reservado ao hóspede, com acesso independente, como era comum em 

edifícios rurais coevos. 
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parte posterior da venda] e as dependências ao lado da venda. Estas são minhas lembranças 
de hospedagem. (Informação verbal, 2012) 31 

 

Quem chega à Fazenda de Taepe visualiza a fachada principal da casa de morada 

com a circulação de acesso (ambiente A) ao pavimento residencial. Ao nível desta 

chegada estão distribuídas duas “lojas” (ambientes B e C) cuja função principal é de 

depósito de apoio à unidade produtiva, aplicados no desvão criado pela implantação 

a meia colina. 

 

O programa residencial da casa-grande de Taepe é constituído de duas plantas 

baixas idênticas 32, embora não em suas dimensões, interligadas por um vão de 

porta entre as salas. Estas unidades obedecem, cada uma delas, a distribuição 

funcional idêntica onde, a partir dos balcões (ambientes D, E e F), são acessadas as 

salas de convívio (ambientes G e H) e, a partir destas, articuladas por circulação 

central (ambientes J e M), chega-se aos quartos e alcovas(ambientes I, K, L, N, O, 

P, Q), e, em seguida, às salas de refeições (ambientes R e T) situadas na parte 

posterior do imóvel.  

 

Estas permitem acessar um quarto de depósito (ambiente Z) e o módulo de serviços 

(ambientes W a Y) que ocupam toda a extensão da fachada Sudoeste. A distribuição 

e a nomenclatura podem ser visualizadas, nas Figuras 2.45 e 2.46. 

 

Ao buscar o sentido das decisões sobre o partido arquitetônico adotado, é de 

especial destaque a estrutura de madeira instalada sobre a fachada Nordeste 

(principal) do maciço construído da casa-grande de Taepe. Este alpendre formado 

pelo prolongamento da água da coberta para além da parede mestra do maciço, é 

constituído de duas escadas, cada uma delas com seu balcão de acesso à 

residência propriamente, a ladear um balcão central. 

 

                                                           
31 O Professor Dr. José Paulino da Silva responde pela maioria dos depoimentos que compõem a base das 

informações processadas neste Projeto  de Restauração. 
32 

As duas plantas baixas com o mesmo programa de uso constituem uma particularidade cuja origem merecerá 
investigação mais minuciosa no futuro. Estas são distribuídas simetricamente, com dimensões ligeiramente 
diferenciadas, estabelecidas ao longo de um eixo longitudinal a partir da fachada Nordeste onde estão os 
acessos sociais. 
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Estes três ambientes abertos e externos ao edifício (D, E e F) constituem-se ainda 

em três pontos estratégicos de observação e, com isto, garantem a manutenção do 

hábito do gestual de controle exercido pelos moradores. Ao mesmo tempo, 

resguardam os ambientes internos da curiosidade de eventuais forasteiros e 

visitantes. 33 

 

Para prosseguir nos estudos sobre as decisões do partido arquitetônico, cabe referir 

os pátios integrantes tanto do programa residencial quanto da sede da atividade 

agropastoril. São conhecidos por terreiros, destinados a funções específicas, a 

saber, o fronteiro à fachada Nordeste, que recebe em datas específicas os 

moradores, aderentes e convidados nas ocasiões especiais. No dia a dia, é o 

ambiente de chegada, dos de fora, isto é, dos visitantes.  

 

Já aquele que se situa a sudoeste, em oposição ao de chegada, recebe os serviços 

ligados às atividades da casa que precisam do ar livre, como lavagem e secagem de 

roupas e tecidos em geral, alimentação de animais, banheiros e garagem de 

veículos. É também acesso dos da casa. 

 

Como a Fazenda Cachoeira do Taepe tem todos os atributos para ter sido criada 

como uma unidade produtiva a partir da atividade pastoril, talvez seja esta 

característica que explique a organização de diversas edículas, cada uma para 

atividade específica integrante da produção, todas no entorno da casa-grande da 

propriedade, e por isto, sob o controle do senhor. 34 

 

A análise por arquitetura comparada aliada aos depoimentos dos mais velhos de 

Taepe fazem saber que esta solução não é exclusiva desta residência 35, embora 

pouco comum seguramente. Até a conclusão do presente projeto, a partir dos dados 

coletados, o que se tem notícia é que, em todas as fases ativas da unidade 

                                                           
33 

O alpendre é considerado pelos historiadores como recurso brasileiro, não tanto pela solução, mas sim pelo 
amplo uso, utilizado para fazer sombra e, com isto, melhorar a temperatura interna da casa. Especificamente 
sobre o assunto foram consultados Carlos Lemos (1989, p.28) e Gunter Weimer (2005, p. 7 e 224) 

34 
Em Cachoeira do Taepe, são identificados o curral, os cochos, as plantações, o pomar. Ainda sujeitos a futuras 
pesquisas, estariam próximas à morada, a senzala dos escravos do campo e a bolandeira (algodão). 

35 
Como se verá adiante, outro exemplar desta solução foi identificado em 2012, bem próximo do objeto de 

estudo: a casa-grande do Engenho Santa Cruz, situada no município de Limoeiro, Pernambuco. 
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agropastoril, nela residiu sempre um núcleo familiar, único apesar de numeroso. Não 

se pode, no entanto, descartar a possibilidade de casas geminadas, até que se 

esgotem as pesquisas, tanto arquitetônica quanto documental. 

 

O que pode ser insinuado é o sentido de praticidade que a justaposição de plantas 

sugere ao liberar a possibilidade de utilização da morada, de forma mais estanque, 

por dois grupos famíliares independentes. Isto se justificaria pela escassez de 

recursos e/ou dificuldades operacionais que caracterizaram os primeiros tempos da 

ocupação do sertão pernambucano, onde está a casa-grande. 

 

Como se observa na Figura 2.45, o programa residencial do pavimento superior, 

desenvolvido em dois módulos simétricos permite a descrição pelos moradores de 

duas unidades: a casa de inverno (leste) e a de verão (oeste). Esta nomenclatura 

ligada ao clima teria sido instituída, ao que se saiba, pelo casal Antonio Paulino e 

Adelina, exatamente os responsáveis pelo soerguimento da unidade agropastoril na 

década de 1920.  

 

A medida, que objetivava proteger a saúde dos filhos, previa utilizar de forma 

alternada cada um dos lados da habitação de acordo com o período das chuvas, 

afastando as (então) crianças da ação mais direta dos ventos e da umidade. 

                       

A este respeito, é novamente José Paulino da Silva quem subsidia a argumentação 

acima quando descreve que 

Cachoeira é uma região cuja temperatura no inverno (temporada de chuvas entre abril e 
agosto), é bem agradável, ou seja, um pouco fria para os padrões climáticos do agreste. Por 
sua vez, a casa-grande está construída no pé da serra do vale do riacho Taepe. Sua 
localização é, portanto, entre duas serras.  
 
Em qualquer período do ano, sobretudo à tarde e à noite, há uma brisa (correnteza de ar) 
canalizada entre as respectivas serras, como que subindo o leito do riacho. Uma brisa que 
penetra na casa pelo lado sul justamente o lado que meus pais convencionaram chamar de 
“casa de inverno” (lado esquerdo, do nascente). Neste lado, a temperatura é bem agradável 
isto é, mais ventilada, a ponto de no inverno não se conseguir dormir com janelas abertas. É 
também o lado de onde vêm as chuvas.  
 
Aquele onde fica a chamada “casa de verão” (lado direito, do poente) é menos ventilado, faz 
um pouco de calor, portanto menos frio no inverno e mais quente no verão. Era costume de 
meus pais, durante o período de inverno, acomodarem os filhos nos quartos da “casa de verão” 
porque este recebe menos vento e  consequentemente, é menos frio.  
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Creio que as denominações “casa de inverno” e “casa de verão” tenham sido uma forma de 
explicação didática, prática, objetiva, para os visitantes ou pessoas que queriam obter alguma 
informação  sobre aquelas duas partes que fazem a casa. No cotidiano de nossa vivência não 
era usual referir estas especificações. Também não faz sentido a hipótese de que uma parte da 
casa teria sido construída durante o período de inverno e a outra durante o período de verão. 

36
 

 

Os termos casa de inverno e casa de verão, além do interesse que naturalmente 

despertaram, foram adotados no presente estudo, inclusive por questões 

referenciais. No dia a dia vivenciado durante o cadastramento arquitetônico 

realizado em 2012, ficou a percepção das constantes referências a essas duas 

casas pelos moradores da Fazenda.  

 

Complementarmente, sobre a intrigante solução de duas casas em uma, além dos 

programas iguais, os detalhes que poderiam reforçar esta hipótese ficaram restritos 

à identificação das sambladuras de frechais, terças e cumeeira - estrutura horizontal 

de apoio da cobertura - situadas sempre sobre o eixo longitudinal que limita as duas 

unidades. (APÊNDICE C – Prancha C-9) 

 

Se considerada a solução de planta duplicada estudada acima, o telhado em duas 

águas com cumeeira paralela à frente do imóvel, o pequeno balanço da coberta 

sobre as altas paredes laterais e a prevalência dos cheios sobre os vazios nestas 

empenas, não há como dissociar a solução desta casa rural dos prédios estreitos 

urbanos coevos, tanto na distribuição dos cômodos quanto na sugestão de casas 

geminadas que se percebe pela planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Depoimento que consta das  Anotações ... redigidas por José Paulino da Silva e encaminhadas à 

pesquisadora em 20 de maio de 2012. 
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Figura 2.45  Esquerda. Planta baixa do pavimento superior (nível +2.27 m). Cadastro gráfico, 2012. 
Figura 2.46  Direita. Planta baixa do pavimento térreo (nível +0.00). Cadastro gráfico, 2012. 

 

Reforça esta afirmativa o que foi delineado no Quadro da Arquitetura no Brasil, por 

Nestor Goulart Reis Filho, no que se refere ao lote urbano colonial, caracterizado por 

frente estreita e grande profundidade, herdado, segundo o autor, da urbanística 

portuguesa. 

 

Sem entrar no mérito das justificativas, no texto de Reis Filho há referências à 

posição das águas dos telhados, voltadas para frente e para trás dos edifícios 

urbanos, às edificações coladas nas divisas que com isto, “procuravam garantir uma 

relativa estabilidade e a proteção das empenas contra as chuvas [...].” (REIS FILHO, 

1970, p.26) 

 

Mais adiante, o autor (1970, p. 28) afirma que “Os planos maiores correspondiam, 

quase sempre, apenas a um rebatimento ou sobreposição dos esquemas de plantas 

mais simples.” Pelo que se vê nas Figuras 2.47 e 2.48, esta poderá ter sido a lógica 

adotada na morada estudada.  

 casa de inverno casa de verão 

direção de chuvas e ventos 

recepção 

social 

íntimo 

serviços 

terreiro de serviços 

vista do terreiro terreiro 
0.00 +2.27 m 

depósitos 
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Figura 2.47  Esquerda. Esquema da lógica apresentada por Reis Filho (1970, p.31) para casas urbanas maiores. 
Figura 2.48  Direita. Correr urbano de casas, lotes estreitos e profundos e sistema de rebatimento que não altera 
a continuidade do conjunto. Reprodução fotográfica de ilustrações do livro do autor, supramencionado. 

 

Observar a planta baixa e a implantação da casa-grande de Taepe e, ao mesmo 

tempo, percorrer fontes documentais e buscar exemplos semelhantes na região de 

Surubim e arredores 37, não comprovam a hipótese de que o mestre de obras que 

construiu a casa-grande, o teria feito com base em um conhecimento voltado para 

edificar em lotes urbanos, modelo transplantado para o isolamento de uma fazenda, 

mas fazem aguçar as dúvidas. As Figuras 2.49 a 2.54 ilustram este entendimento. 

 

 

  
Figura 2.49  Casa térrea, de taipa de mão, coberta em quatro 
águas, demolida, ficava próxima a Cachoeira do Taepe. Acervo 
familiar. Década de 1970. 

Figura 2.50  Correr de duas casas térreas,  
coberta única em duas águas, à maneira da 
casa-grande estudada.2011 

                                                           
37 

Em toda a região e nos municípios vizinhos visitados, as casas rurais isoladas são, na grande maioria, 
cobertas com telhados de quatro águas ou de cumeeira perpendicular à fachada de acesso. A cumeeira 
paralela ao paramento de acesso principal ocorre nos edifícios geminados que formam os arruados. 
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Figura 2.51  Casa térrea, de taipa de mão, situada ao lado da 
Capela da localidade Malhadinha, sítio urbano próximo a 
Cachoeira do Taepe, município de Passira. 2012 

Figura 2.52  Correr de casas térreas, de taipa 
de mão, situado em Malhadinha. 2012 

  
Figura 2.53  Casa térrea, de taipa de mão, em arruinamento, 
coberta em duas águas voltadas para as laterais Caminho de 
Taepe para Malhadinha. 2012 

Figura 2.54  Outro exemplar com as mesmas 
características, no mesmo acesso a 
Malhadinha. Solução de coberta mais usual. 
2012 

  

 
Figura 2.55   Mapa parcial da região de Surubim (Base: Mapa da SUDENE, 1973)  

onde estão indicadas as edificações objetos das Figuras 2.49 a 2.54. 

 

A casa-grande de Taepe tem sido classificada como de arquitetura vernacular, 

sentido que pode ser entendido por ter sido erguida com um repertório construtivo 

específico e restrito de conhecimentos técnicos, embora adequados às condições 

climáticas do lugar e com uso de materiais fornecidos pelo ambiente onde está 

situada. Neste sentido, pode ser entendida como arquitetura voltada para atender as 

questões puramente funcionais, mantida geração após geração.  

Cachoeira  

do Taepe 

2.50 

2.49 

2.51/2,52 2.53 

2.54 
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No esforço para a compreensão das raízes tipológicas da morada, cabe citar as 

referências do arquiteto e pesquisador Geraldo Gomes da Silva na análise que 

promoveu acerca das casas-grandes dos engenhos de cana de açúcar em 

Pernambuco.38 

 

Descreve Gomes da Silva que ‘chamaríamos de casas “nortenhas” [de Portugal] 

aquelas cujas características são: ter dois pavimentos e o superior deles, apoiar-se 

em esteios de madeira ou colunas de alvenaria de tijolos, vedação em taipa de pau-

a-pique, ter planta retangular, coberta por telhas de barro, em quatro águas, sobre 

estrutura de madeira, ter pisos superiores em pranchas de madeira sobre vigas do 

mesmo material, e não aplicar forro.’  [tipo I] (SILVA, 1997, p. 49) 

 

Em outro momento do texto deste pesquisador, no que tem de classificatório - 

empreitada que somente pode ser vencida se exercitada na busca das semelhanças 

- encontram-se dados que relacionam a casa-grande com outros exemplares da 

região do açúcar, olhada pela ótica da implantação no terreno. Descreve o autor: 

“Implantadas em meia encosta, seus pavimentos térreos são sempre menores que 

os superiores e suas escadas são externas, levando a alpendres. Somente as casas 

construídas em alvenarias são implantadas em meias encostas e, neste caso, seus 

pavimentos parciais térreos invariavelmente se destinam a depósitos.” [tipo IIIB] 

(GOMES, 1997, p. 55) 

 

Ainda de acordo com Gomes, o conjunto de duas escadas e pequenos balcões nos 

cantos das casas, executados totalmente em madeira e cobertos pelo 

prolongamento da água do telhado, também é detalhe característico desta tipologia. 

Considerado o exercício de classificação acima, a casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe resulta em solução mista que absorve características de duas 

formas de fazer identificadas no estudo empreendido por Gomes (1997) como tipos I 

e IIIB. 

                                                           
38

 Apesar de usos e necessidades produtivas peculiares, as diversas formas de construir no interior de 
Pernambuco utilizaram técnicas em comum, o que permite análise e comparação dos exemplares por suas 
semelhanças, apesar das demandas especializadas de cada unidade. As componentes residenciais de 
unidades agrícolas contemporâneas ampliam os estudos e subsídios. 
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A construção de Taepe possui volumetria simples definida pelo paralelepípedo reto 

das paredes e pelo poliedro da coberta triangular de duas águas. A única e 

marcante suavização se refere ao conjunto externo de madeira, que lhe confere 

alguma suavidade e refinamento formal no destaque frente às demais edificações do 

conjunto construído.  (Figuras 2.56 e 2.57) 

 

Conforme referido, a casa tem no pavimento térreo de sobrado (Figura 2.56) o 

aproveitamento do desnível da colina, para ambientes de alojamento para escravos 

a depósito de materiais e equipamentos até, mais recentemente e por questões de 

segurança, a guarda do gado à noite. 39  

 

 

Figura 2.56  Corte longitudinal da casa-grande. Levantamento cadastral, 2012. 
A implantação em meia encosta e o aproveitamento do desvão como lojas (depósitos) 

  
Figura 2.57  Vista da casa-grande de Taepe a partir do terreiro 
fronteiro, onde se observa a frente de elementos de madeira 
aplicada à fachada. 2011 

Figura 2.58   Detalhe de uma das lojas térreas, 
aproveitadas em função do desnível do 
terreno. Pedra e barro. 2012 

                                                           
39 

A respeito de sobrados, refere Carlos Lemos (1989, p.33): “[...] certos terrenos inclinados permitem que 
embaixo do pavimento principal surja um pavimento inferior que chamamos de porão, mas no significado antigo 
[espaço que sobra] também era sobrado.” 
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Consideradas as conclusões dos estudos de Geraldo Gomes da Silva, já referidas, a 

ausência de outros exemplares similares à casa-grande de Taepe, estimulou a 

dúvida que permitiu perceber a presença marcante de outro edifício, a casa sede do 

antigo engenho Santa Cruz, alcançado a partir da rodovia estadual  de acesso a 

Surubim, a PE 90. Em julho de 2012 foi realizada uma visita a esta casa-grande, 

onde reside a Sra. Vilma Arruda, que permitiu o acesso e forneceu gentilmente 

diversas informações. (Figura 2.59) 

 

 
Figura. 2.59   Mapa parcial de Pernambuco que indica a cidade do Limoeiro. No destaque Surubim, município 
onde está a Fazenda Cachoeira do Taepe. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_(Pernambuco)> 

 

A casa-grande de Santa Cruz foi construída em taipa de mão sobre meia base de 

pedra. O edifício e o entorno imediato são hoje a última porção significativa da 

propriedade rural, já na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Conserva em bom 

estado a arquitetura em tudo semelhante aquela de Cachoeira do Taepe. 

 

Ao primeiro olhar, o tratamento arquitetônico empregado no volume da casa-grande, 

resultado de prováveis adaptações ao gosto do século XIX, embora não esconda 

integralmente as características formais do edifício, afastam da percepção mais 

apressada o que foi implantado internamente, no desenvolvimento do programa de 

morada. (Figura 2.60) 

 

Provavelmente foram estes ajustes posteriores que levaram a engano o mestre 

Geraldo Gomes da Silva ao atribuir para a casa de Santa Cruz a classificação IIIB, 

que caracteriza tipologia obrigatoriamente vinculada ao uso de alvenarias e a 

datação do século XIX. (ver SILVA, 1997, p.55) 
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Figura. 2.60   Casa-grande do Engenho Santa Cruz. Visada a partir da lateral do terreiro fronteiro. 2012. 

 
 
 

 
 

 
Figura. 2.61    Casa-grande do Engenho Santa Cruz. Esquema da planta baixa da morada de Limoeiro. 2012. 

Nesta base estão marcadas as visadas das Figura 2.60, 2.62 a 2.69. 
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Em Santa Cruz, o uso dos ambientes seguiu a mesma lógica de Taepe, assim como 

são semelhantes os materiais, as técnicas e o sistema construtivo (Figuras 2.62 a 

2.65). Situada, conforme tradição, sobre uma colina, o corpo retangular sólido com 

poucas aberturas - tem acesso por duas escadas que correm externamente 40, neste 

caso, sobre as fachadas laterais em relação ao terreiro fronteiro, até alcançar os 

alpendres de acesso ao interior da morada. 

 
 

Figura 2.62. Casa-grande de Santa Cruz. Tijoleira aplicada nos quartos.  
Figura 2.63  Casa-grande de Santa Cruz. Tabuado corrido sobre barroteamento de madeira. 

 

  
Figura 2.64   Casa-grande de Santa Cruz. Estrutura de tesoura alta com traves horizontais sobre pontaletes. (O 
sistema em quatro águas e a estrutura completada por tirantes horizontais.) 
Figura 2.65   Casa-grande de Santa Cruz. Escada externa de acesso ao balcão superior. Tábuas sobrepostas 
em piso sobre espelho, de forma similar a Cachoeira do Taepe, hoje apoiada sobre alvenaria. 

 

A partir dos balcões externos, cobertos por telhados independentes do da casa, 

chega-se a uma grande sala que atravessa toda a largura do imóvel (Figura 2.66) e 

de onde se adentra a intimidade, em duas alas (módulos), cada qual com corredor 

longitudinal que surge logo após uma segunda sala (ver planta baixa esquemática 

na Figura 2.61). Os corredores conduzem aos quartos e, ao fundo, a cozinha está 

distribuída também em toda a largura da casa. (Figura 2.68) 

                                                           
40 

Segunda a Sra. Vilma Arruda, o balcão e a escada aplicados sobre a fachada lateral direita foram construídos 
pelo pai dela, o que, se confirmado, traz o volume para o século XX. 



134 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

Observa-se ainda que, sob este piso residencial, foi deixado um meio pavimento 

onde estão instalados dois depósitos de materiais de uso na lida diária. A Sra. Vilma 

Arruda, herdeira da propriedade e moradora na casa-grande de Santa Cruz, em 

julho de 2012, informou que os dois ambientes são conhecidos, desde sempre como 

lojinhas (Figura 2.69). 

  
Figura 2.66  Vista interna da casa-grande de Santa Cruz, sala de acesso que ocupa toda a frente da morada. 
Figura 2.67  Vista do corredor que interliga a sala aos quartos e à cozinha. 

 

  
Figura 2.68  Casa-grande de Santa Cruz. Cozinha ao longo da casa, na parte posterior. 
Figura 2.69  Casa-grande de Santa Cruz. Ambiente térreo: depósito, conhecido na localidade como lojinha. 

 

Excetuado um pequeno banheiro construído no mesmo vão da cozinha, o programa, 

segundo a proprietária, se mantém provavelmente inalterado desde a construção 

originária. Neste caso, a Sra. Vilma Arruda, informou que, no tempo, houve a 

intenção de dividir a casa para receber duas famílias descendentes daquela que deu 

origem ao núcleo agroindustrial. No entanto, o desejo não foi realizado, 

permanecendo, apenas, uma unidade de morada, mas com programa duplicado a 

partir da sala de chegada, no pavimento superior. 
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A casa-grande de Santa Cruz apresenta surpreendente semelhança com a casa 

sede de Cachoeira do Taepe, fato que contribuiu para que o Projeto de Restauração 

mantivesse o foco sobre uma única morada, esta a princípio, construída tal como se 

encontra, em um só momento. 

 

Acerca da estreita relação conceitual - no que diz respeito à implantação, material e 

técnica construtiva, tipo de uso e de relação com o exterior – que existe entre esses 

edifícios rurais coloniais, refere-se abaixo dois trechos do livro O Futuro do Passado, 

onde foi feita análise comparada entre o edifício de Taepe e o do Engenho de 

açúcar Poço Comprido, este situado em Vicência, Zona da Mata Norte de 

Pernambuco.  

 

Ao observar estes dois exemplares percebe-se que as origens e a tecnologia 

construtiva são convergentes, respeitadas as particularidades ligadas aos usos e à 

maior ou menor grandiosidade do empreendimento rural. As semelhanças são 

reconhecidas nas técnicas e detalhes construtivos, nas relações humanas 

estabelecidas entre senhores e subordinados, no sistema de controle e acolhimento: 

Desde o final do século XVI as casas-grandes guardaram alguma coisa de cautela, de pé atrás, 
de cuidados tanto permanentes quanto ocasionais, com relação à segurança dos seus 
ocupantes. 

A posição elevada das moradas senhoriais, sempre em busca dos altos, das cumeadas dos 
outeiros ou, pelo menos, da meia encosta das colinas “em cujo primeiro andar se abria varanda 
ou sacada que servia para dominar o conjunto das construções e os campos próximos” 
agregam-se outros detalhes de defesa que podem ser surpreendidos na casa-grande do 
Engenho Poço Comprido.  

A este respeito convém mencionar observação do historiador Robert C. Smith, em trecho 
citado por Evaldo Cabral de Mello, segundo a qual, “as casas-grandes que pintará Frans Post 
[Figura 2.70] já eram uma transição quase literal do tipo mais comum das casas rurais da mãe 
pátria, marcado [...] pelas mesmas características: os mesmos esteios no andar térreo usado 
para depósito, as varandas abertas e as escadas externas, quer no centro, quer num dos 
ângulos da fachada e os mesmos telhados de quatro águas e cumeeira do Pernambuco do 
século XVII. [...] 

Entre os detalhes de defesa, um é bastante notável, qual seja, a visada de flanco sobre as 
escadas de acesso, feita a partir dos dois balcões que, dos extremos da fachada, projetavam-
se sobre estas escadas. Desses balcões descobria-se, com amplo domínio, o patamar ou 
alpendre de chegada. Em Taepe, o flanqueamento dos acessos ao pavimento superior se dá a 
partir do generoso balcão central. 

Em que pesem as peculiaridades dos sistemas construtivos empregados que utilizaram 
estrutura autônoma e taipa de mão (madeira e barro cru) em Taepe e gaiola do tipo “frontal 
tecido” ou “à galega” (madeira e tijolos de cerâmica) em Poço Comprido, eles têm em comum a 
técnica das estruturas autônomas lançadas sobre suportes de alvenaria de pedra no primeiro 
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caso, e no outro, de tijolo, de cujo emprego, resultaram fachadas conceitualmente idênticas.  
[Figura 2.71a a 2.71b] (MELLO NETO; MURARO, 2005, p.27 e p. 49 a 51) 

 

 
Figura 2.70   Frans Post. Reprodução digital de gravura de engenho em Pernambuco. 
A imagem ilustra a implantação de um engenho de açúcar na paisagem, flagrante do cotidiano da unidade fabril, 
no século XVII. Disponível em <http://people.ufpr.br/~lgeraldo/imagensengenhos.html> 
 
 
 

 
 

  
Figura 2.71a Fachada da casa-grande de Poço Comprido, à esquerda. 
Figura 2.71b Fachada da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, à direita. 

                   
Figuras 2.72a 2.72b Esquemas comparativos entre as fachadas leste da casa-grande do Engenho Poço 
Comprido ,no primeiro momento evolutivo, e Nordeste da casa-grande de Taepe.  

 

Finalmente, cabe referir que se pode ainda encontrar, muitas vezes escondidos sob 

novas roupagens arquitetônicas, exemplares similares à casa-grande de Cachoeira 

do Taepe por todo o território pernambucano, tanto no que diz respeito ao uso da 

taipa de mão e aos detalhes construtivos em geral, quanto ao partido arquitetônico,  

http://people.ufpr.br/~lgeraldo/imagensengenhos.html
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inclusive nas áreas de sertão, apesar das distâncias e das dificuldades de 

comunicação ampliadas pelas condições morfológicas e climáticas, frequentemente 

adversas. 

 

Este é o exemplo da casa-grande da antiga Fazenda Fundão, município de 

Pesqueira em Pernambuco, onde nasceu o Cardeal Arcoverde 41, instalada em pleno 

sertão do Moxotó, cujo sistema construtivo utiliza a taipa de mão para implantar o 

partido arquitetônico que reiteradamente pode ser documentado no interior de 

Pernambuco. (Figuras 2.73 a 2.76). 

 

  
Figura 2.73  Esq. Vista da casa do Cardeal Arcoverde inserida na paisagem sertaneja, município de Pesqueira. 

Figura 2.74  Dir. Vista interna da morada, que demonstra a distribuição dos ambientes delimitados por vedações 
executadas em taipa de mão. 
 

 

  
  

Figura 2.75 Esq. Um dos quartos da mesma morada do Sítio Fundão: materiais reconhecidos em Taepe.  

Figura 2.76  Dir. Detalhe que mostra a distribuição interna definida por parede de taipa de mão. 

 

                                                           
41 

O Cardeal Arcoverde (Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, 1850-1930) foi o primeiro sacerdote a 
ser elevado a Cardeal no Brasil e na América Latina.  
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2.3.4 Sistema construtivo 

 

O Professor Carlos Lemos ensina que ‘na casa estão implícitas as técnicas ou o 

“saber fazer” decorrente do conhecimento próprio da comunidade.’  Lemos ainda diz 

que a casa “tem que ser entendida como um invólucro seletivo e corretivo das 

manifestações climáticas [...e que] as atuações domésticas devem se desenvolver 

em circunstâncias ideais e a qualidade do desempenho evidentemente está 

condicionada às condições oferecidas pela construção.” (LEMOS, 1989, p.9) 

 

Conforme refere o Professor Eugenio de Ávila Lins 42, até o estabelecimento da 

administração central na colônia portuguesa das Américas, todas as construções 

utilizavam sistemas com materiais locais, de fácil extração e utilização, onde bem se 

enquadra a taipa de mão. Já o pesquisador norte americano Robert Chester Smith, 

no artigo Arquitetura Civil do Período Colonial, conclui que: 

A história da arquitetura civil e doméstica no Brasil começa com o estabelecimento do Governo 
Geral e a fundação da cidade do Salvador, em 1549. O que anteriormente se construiu era 
modo provisório (...). Praticamente nada se sabe a respeito das moradas primitivas que os 
primeiros colonizadores erigiram nas capitanias hereditárias, [até então]. (SMITH, 1969, p. 27) 

 

A taipa de mão é reconhecida na região nordestina e em todo o Brasil pelo amplo e 

reiterado uso. A ocorrência dos materiais necessários, a facilidade e rapidez de 

execução e a possibilidade de reparos e ampliações nas mesmas condições, o 

aprendizado de pai para filho diretamente ligado ao fazer, tornaram este sistema 

construtivo “universal” no território colonial e que persiste até os dias que correm.  

 

Considera a Professora Isabel Kanan que a vedação de taipa de mão e pau a pique 

aplicada em estrutura autônoma de madeira é um dos poucos sistemas classificados 

como tradicionais que ainda permanecem sendo praticados em diversos pontos do 

Brasil. 43 

 

                                                           
42 Eugenio de Ávila Lins é arquiteto, professor do MP-CECRE/PPGAU/UFBA, mestrado profissional em 

conservação e restauração de monumentos e núcleos históricos. O tema foi debatido em aula, em setembro de 
2012. 

43 
Isabel Kanan é arquiteta, especialista em revestimentos e consultora do MP-CECRE/PPGAU/UFBA para o 

tema: Conservação do Patrimônio Arquitetônico, abordado em aulas entre 26 e 27 de setembro de 2012. 
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A larga utilização da taipa de mão, pelas razões apontadas acima, levou alguns 

estudiosos a inseri-la no que se conhece por arquitetura vernacular, isto é, técnicas 

construtivas tradicionais apropriadas pelos habitantes, sem necessariamente haver 

interferência de um especialista. 

 

Embora seja um modo de fazer tradicional (termo que é empregado no sentido da 

transmissão ao longo do tempo tanto pelo aprendizado especializado quanto pela 

transmissão oral) que permanece, a taipa de mão, (ou de pau a pique), sofre de 

histórico preconceito, ideia desqualificadora que a relaciona à falta de recursos, à 

vida desconfortável do meio rural e está ainda frequentemente associada ao atraso 

cultural e à falta de informação.  

 

No Brasil, encontram-se diversas referências à pouca qualidade da taipa de mão, 

registradas nas mais diferentes fontes de informação. Pode-se anotar, por exemplo, 

a observação que consta para a então Vila de Limoeiro, na Zona da Mata Norte de 

Pernambuco, no Itinerário que fez Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, em 1824, 

ao sair de Pernambuco pelo Oeste, na direção da então Província do Ceará.  Diz ele 

que “a Villa de Limoeiro constante de uma só rua muito comprida, tem a igreja matriz 

ao entrar da dita rua, as casas são de má edificação, a maior parte velhas e de 

taipa.” (CANECA apud MELLO NETO, 1937) 

 

No entanto, os discursos acadêmicos e especializados começam a rever estes 

entendimentos ao compreender que são exatamente a facilidade de acessar os 

materiais e o conhecimento do fazer que garantem qualidade e pertinência aos 

métodos tradicionais de construir, entre eles a taipa empregada na casa-grande de 

Cachoeira do Taepe. 

 

No que se refere às origens, cabe registrar que este sistema construtivo chegou à 

América trazido pelo colonizador português, como uma das formas de empregar 

materiais locais (madeira e barro), compatíveis com tecnologias então já tradicionais. 

É na adoção dos sistemas e também na intenção plástica onde está marcadamente 

a influência portuguesa na arquitetura da Colônia americana. 
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Já as características ambientais e territoriais, fatores determinantes da decisão 

construtiva, criaram no Brasil necessidades ao colonizador europeu bem diversas 

das do Reino, o que se refletiu em adaptações dos programas de uso e distribuição, 

até então consagrados para a casa de residência.   

 

Na casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, a origem lusitana é identificada 

exatamente no tratar e usar a madeira, tanto na estrutura autônoma em si (gaiola) 

quanto nos detalhes construtivos, na forma de estabelecer os vínculos entre as 

partes do sistema. Também parece ter vindo de Portugal a decisão do uso da 

fundação de pedra corrida que recebe e apoia a gaiola de madeira. 

 

Sobre a influência negra, cabe referir que a malha de madeira preenchida com barro 

é também largamente utilizada na África, ainda nos dias que correm, em particular 

pelos habitantes de cultura banto (grupo etnolinguístico que abrange Angola e 

Moçambique de onde veio a maioria dos escravos africanos), como descreve Gunter 

Weimer ao estudar as construções de pau a pique como parte da arquitetura popular 

brasileira. 44  

 

Ainda sobre o tema, Weimer elenca vários elementos e detalhes arquitetônicos por 

ele identificados, que participam da conexão entre o fazer africano e o europeu da 

colônia portuguesa de além-mar. Um deles descreve que os exemplares 

encontrados no Brasil são sempre de planta baixa quadrada ou retangular, forma 

adotada exatamente nas regiões referidas do continente africano.  

 

Na África, para além da técnica, são encontrados ainda o alpendre (como extensão 

das águas do telhado) assim como o pátio ao fundo, ou quintal, espaço dedicado 

aos serviços domésticos. O uso de sebes, isto é, cercas feitas de ramos ou galhos 

leves de madeira, tão facilmente reconhecidas no cenário nordestino brasileiro até o 

presente, são também anotados no referido estudo. (WEIMER, 2005, p. 39-138) 

 

                                                           
44 

WEIMER, no livro Arquitetura popular brasileira, descreve e ilustra, entre as diversas influências recebidas na 
prática da taipa de mão, a significância da participação de negros africanos escravizados que, na origem, já 
utilizavam estruturas de madeira nas mais diferentes formas e funções. 
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Na busca pela compreensão do conjunto de influências que atuou e contribuiu para 

definir as formas brasileiras do fazer construtivo, encontra-se mais uma corrente de 

investigação que traz luz para além das raízes portuguesas, indígenas e africanas.  

 

Trata-se da hipótese de contribuição espanhola na arquitetura brasileira ainda nos 

primórdios da colônia portuguesa, função da chegada de espanhóis qualificados 

para a construção, ainda em fins do século XVI, inclusive pelo fato de serem tempos 

de união das coroas ibéricas (1580 a 1640). 

 

A observação de sistemas e detalhes construtivos que ocorrem simultaneamente em 

territórios coloniais espanhóis e portugueses, a compor arquiteturas diversas em 

conceito e técnicas, indica que, no aprofundamento da análise, não se poderá ficar 

limitado a um quadro exclusivamente luso-brasileiro.  

 

Anotação sobre a influência espanhola no Brasil foi encontrada no livro Taipa. 

Canela-preta e concreto, da Professora Lia Mayumi, que analisa pesquisa 

sistematizada pela primeira vez por Araci do Amaral na busca das origens 

tipológicas da casa bandeirista. (MAYUMI, 2008, p. 45-47) 

 

Na casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, respeitadas as considerações 

genéricas acima, o que se pode, no entanto, reiterar é que a técnica construtiva 

empregada tem suas raízes, até onde se pode comprovar, nos fazeres português e 

africano, aliados ao uso das matérias primas locais.  

 

O sistema constitui-se de uma superestrutura autônoma de madeira, conhecida por 

frontal 45, apoiada sobre infraestrutura 46 formada por base e fundação corrida de 

pedra. As vedações da malha de madeira são preenchidas pela taipa de mão, ou de 

sopapo, de sebe, como também é referida.  

 

                                                           
45  O termo frontal já é referido por Raphael Bluteau, no início do século XVIII: “Frontal, s. m. [...] parede de 

frontal, feita de tijolos assentados em grades de páo, he delgada, e de pouca fortaleza.” (BLUTEAU, [...], 1789, 
p.62) 

46 
Na análise estrutural, o sistema foi dividido em infraestrutura e superestrutura conforme utiliza Ney Nolasco 
nos Cadernos Ofícios: alvenaria. 
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Sobre frontal, o engenheiro português João Emílio dos Santos Segurado, no livro 

Trabalhos de Carpintaria Civil, apresenta a definição a prevalecer ainda no final do 

século XIX, e que, diante das permanências encontradas no Brasil, deixa o sistema 

com capacidade bem mais restrita do que a verificada no uso, ao limitar a aplicação 

enquanto divisória interna.  

 

No entanto, a referência foi mantida no presente trabalho pelo que definiu com 

clareza a constituição desta vedação da superestrutura. Conforme Segurado, 

[frontais e tabiques] são construções de madeira, que substituem paredes de alvenaria, e que 
são constituídas geralmente por um esqueleto ou arcaboiço de madeira, acompanhado ou 
não por alvenaria ordinária. Aquele que limita as paredes das frentes e que serve para fixar 
alizares, tábuas de peito, etc.; aqueles com peças de madeira interligadas entre si formando 
as divisões principais das habitações. [...] Os frontais só em construções ligeiras se fazem 
nas paredes exteriores. [Estas] construções são menos duradouras que as de pedra ou 
alvenaria, apresentam menor estabilidade, são combustíveis, atacáveis pelos insectos e não 
preservam os habitantes convenientemente das variações de temperatura exterior. 
(SEGURADO, [19__ ], p.83) 47  

 

Na infraestrutura, o maciço, ou parede contínua, de pedra 48 (embasamento e 

fundação) é formado por fragmentos de vários tamanhos, em estado natural, isto é, 

respeita o resultado do corte ou da extração no campo. Este material tem as juntas 

preenchidas por argamassa de barro, com pedras menores embrechadas nos vazios 

deixados pela irregularidade das maiores. A espessura do maciço fica em torno dos 

50 cm.  

 

Esta base é encontrada em edificações similares em todas as regiões brasileiras, 

geralmente em áreas servidas por jazidas de pedra adequada para este fim e 

guarda características executivas que a enquadram como padrão, como está 

descrito no Manual de Conservação de Cantarias, elaborado pelo engenheiro do 

Iphan, Frederico Faria Neves Almeida que, ao estudar o emprego deste material em 

maciços, descreve:  

Pedra e Barro – As pedras são aplicadas tanto em seu estado natural como beneficiadas. 
Quando aparentes, são submetidas a serviço de cantel. Essa alvenaria, normalmente de 
função estrutural, é erguida com argamassa de terra e, em alguns casos, as pedras menores 
intercalam-se às maiores. As espessuras das paredes variam de 0,50m a 1,00m. (ALMEIDA, 
2005, p.34) 

 
                                                           
47

 Embora sem data de publicação, cabe comentar que o exemplar compulsado, da 5ª. edição, contém   
manuscrito o nome de quem adquiriu o volume, no dia 30 de julho de 1930.  

48 
  No caso de Cachoeira do Taepe, foi empregado granito na construção da fundação e do baldrame de pedra. 
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Sobre o tema, cabe citar Sylvio de Vasconcellos, ao definir que:  

São consideradas como estruturas mistas aquelas em que as cargas se transmitem aos 
pilares de pedra ou também às vedações, embora em menor escala. A ocorrência conjunta 
de estrutura independente e maciça pode configurar-se de várias formas e [...] trata-se, 
evidentemente, de uma combinação entre dois sistemas construtivos com possibilidade de 
inúmeras variações [...] Além dos alicerces, são encontrados, no caso dos pavimentos 
elevados do solo, embasamentos de alvenaria de pedra, cantaria ou ensilharia. Estes 
embasamentos, baldrames, como ainda hoje se chamam (não devendo ser confundidos com 
os baldrames, vigas de madeira nas estruturas autônomas), preenchem os espaços entre os 
alicerces propriamente ditos e o nascimento das paredes, ao nível do piso. (VASCONCELLOS, 

1979, p. 51) 

 

Vasconcellos registra que o embasamento aplicado na meia encosta, retira do solo e 

apoia integralmente a taipa de mão (VASCONCELLOS, 1979, p. 19).  No entanto, a 

investigação arquitetônica preliminar feita na casa-grande de Cachoeira do Taepe 

em 2012, permitiu construir a hipótese (para além da definição de Vasconcellos) de 

que se trata do citado baldrame (embasamento) sobre fundação corrida de pedra e 

barro, fato que ocorre em todo o perímetro da construção, mas que convive com os 

esteios no interior do maciço e não simplesmente os suportam. 

 

No exemplar estudado, os esteios da estrutura autônoma nascem a partir do solo, 

em todo o perfil do terreno onde estão implantados, sem apoio na base de pedra 

com a qual convivem inseridos no interior desta e penetram em pouca profundidade 

(cerca de 35 cm) no solo, onde estão apoiados diretamente, sem nabo ou evidência 

de tratamento superficial destas bases. 49 

 

No entanto, apesar do maior compromisso estrutural dos pilares de madeira, o 

sistema empregado na base da casa-grande de Taepe foi considerado de estrutura 

mista, se observado que a alvenaria maciça de pedra do meio pavimento resultante 

do nivelamento responde por boa parte da absorção da carga passiva do edifício. 

(Figuras 2.77 e 2.78) 

 

                                                           
49 

Os esteios de fato,
 
não apresentam, ao exame visual direto, qualquer tipo de tratamento de proteção. 
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Figuras 2.77a e 2.77b - À esquerda e centro esquerda, 
esteio Pm10, cunhal das fachadas NE e SE.  

Figuras 2.78a e 2.78b – Esteio Pm26 inserido na base 
de pedra, apoia-se a pouca profundidade, na fachada 
NO. 

 

Na planta baixa à esquerda, a posição dos poços de 
pesquisa arquitetônica. 

 

Sobre esta forma direta de implantar os esteios, encontra-se relato sobre 

procedimento similar na pesquisa Palma caranday y Tierra. Técnicas mixtas em el 

nordeste argentino, na qual alguns dos exemplos estudados recebem esteios 

aplicados diretamente (e sem tratamento) no solo, a pequena profundidade. 

(VINUALES, 2004, p.65)  

 

Outra particularidade a ser esclarecida se refere à continuidade do embasamento de 

pedra cuja espessura permite que o maciço esteja parcialmente visível sobre o perfil 

atual do terreno, até o meio das fachadas Noroeste e Sudeste (laterais em relação 

ao acesso principal, a nordeste).  

 

A partir destes pontos, aparentemente aleatórios, mergulha no solo embora ainda 

receba, no que foi percebido na pesquisa de 2012, as bases da estrutura autônoma 

de madeira correspondente ao restante da construção, conforme registram as 

Figuras 2.79 a 2.81. No Apêndice C, as Pranchas C-12 a C-15 registram graficamente 

estes dados. 

 

 

Fig. 2.78 

Fig. 2.77 
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Figura 2.79  Fachada Noroeste – O embasamento de pedra “desaparece” a partir de determinado ponto (seta), 
antes do final do paramento. 
Figura 2.80 Fachada Sudeste – Trecho do paramento onde o embasamento de pedra deixa de estar 
aparente.(seta) 
 
 

         
Figura 2.81 Planta baixa da casa-grande de Taepe com o cadastro dos finais visíveis da fundação de pedra, 
medidas indicadas do alinhamento dos pilares de madeira da fachada Nordeste. 

 

No que se refere à superestrutura, no caso, a gaiola ou malha autônoma de 

madeira, é constituída de peças de seção quadrada, distribuídas nas funções de 

esteios (pilares ou prumos) interligados por vigas baldrames, madre, frechais, terças 

e cumeeira, compondo a estrutura principal. 50 (Figura 2. 82 e APÊNDICE C – Pranchas 

C-9, C-12 a C-14) 

  

  

                                                           
50

  Pela lógica estrutural as madres ocorrem somente no trecho dos edifícios de estrutura autônoma de madeira 
que são constituídos por mais de um pavimento. Em Cachoeira do Taepe, somente uma peça pode ser 
classificada como tal, aplicada entre os dois níveis da parede de taipa de mão divisória dos dois módulos que 
compõem a casa-grande, tanto no nível 0.00 como no nível +2.27 m. 

11.42 m 11.89 m 
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Figura 2. 82  Perspectiva isométrica da grade estrutural (gaiola) da casa-grande de Cachoeira do Taepe. 
A nomenclatura que batiza cada peça pode ser consultada no Apêndice C – Prancha C-12 a C-15. 

 

O bom desempenho destas estruturas consiste na qualidade da ligação (vínculos) 

entre os elementos e no travamento que esta provoca no sistema construtivo como 

um todo. Sobre a lógica estrutural, descreve o especialista Ney Nolasco: 

Neste tipo de edificação, com estrutura de madeira, as peças vão se encaixando 
umas às outras formando elemento único e estável aonde o peso das estruturas 
superiores da construção trava as ligações, formando uma enorme gaiola estável. 
Paredes que se apoiam umas às outras perpendicularmente, e a estrutura do telhado 
com suas cargas fazem este tipo de construção se comportar de forma bastante 

flexível e se adaptar com facilidade aos esforços a ela aplicados. (NOLASCO, 2008, 

p.43) 

 

No caso de Taepe, os frechais aplicados nas paredes das fachadas laterais são 

duplos. Um primeiro nível acompanha a horizontal superior de arrremate da caixa do 

maciço e o segundo está aplicado no topo inclinado das empenas. Estes acumulam 

a função de receber diretamente as cargas transmitidas pelas vigas da coberta 

(terças e cumeeiras). 

 

ffuunnddaaççããoo    

ddee  ppeeddrraa  

uumm  

ppaavviimmeennttoo  

 

ddooiiss  

ppaavviimmeennttooss  

tteerrççaa  

ccuummeeeeiirraa  

bbaallddrraammeess  

ffrreecchhaall  

ffrreecchhaall  

bbaarrrrootteess  

eesstteeiiooss  

eesstteeiiooss  

ffrreecchhaall  
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João Baptista Pianca (1979, p.342) descreve o que chama de ossatura 51 de madeira 

como um arcabouço composto por frechal (que corresponde ao baldrame) onde 

assentam os prumos (esteios) que recebem na parte superior a viga de contra-

frechal (frechal).  

 

De acordo com Pianca, “os prumos são elementos estáticos da ossatura, aplicados 

nos ângulos e nos pontos onde a estrutura recebe vigas mestras ou tesoura, isto é, 

cargas concentradas. Os outros prumos são utilizados para formar os umbrais das 

aberturas. [...] Devem ser previstas travessas intermediárias entre os prumos para 

não deixar a altura toda livre. Nos vãos, travessas fazem as vergas e peitoris.” 

 

A terminologia adotada por Pianca pode ser encontrada ainda nos manuais de 

construção do início do século XX, que referem, na composição das grades, as 

peças horizontais na base, como os frechais e no topo, como os contra-frechais.52  

 

O registro feito por Sylvio de Vasconcellos (1979), permite afirmar que o sistema 

executado na casa-grande de Cachoeira do Taepe emprega a técnica da taipa de 

mão, com peculiaridades relacionadas exclusivamente à forma de amarração entre 

as partes. (APÊNDICE C – Prancha C-15) (Figuras 2.83 e 2.84) 

 
 

Figura 2.83 Esq. Ilustração em Arquitetura no Brasil: Sistema Construtivos, de Sylvio de Vasconcellos, 

onde está esquematizado o sistema da taipa de mão ou pau a pique.  

Figura 2.84  Dir. Cadastro  da taipa de mão empregada na casa-grande de Cachoeira do Taepe. 

                                                           
51 

Esta descrição técnica, encontrada em literatura especializada da segunda metade do século XX, foi 

apresentada no presente trabalho para fins de registro de termos e método, além de reiterar a atualidade do 
sistema estrutural autônomo em madeira. 

52
 João Emílio dos Santos Segurado, engenheiro português, refere esta nomenclatura no livro Trabalhos de 

Carpintaria Civil, que, embora sem data, pode ter a publicação atribuída ao primeiro quartel do século XX. 

Frechal 
 
 
 
 
 
Esteio 
 
 
 
Barreamento 
 
Vara vegetal 
 
Cipó  
 

revestimento 
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A seção transversal das madeiras varia entre 11 e 15 cm, na maioria de seção 

quadrada de 14 x 14 cm, independente da função que desempenham. Ao nível das 

lojas (0.00), foram identificadas seções de pilares com até 21 x 21 cm. 

 

A despeito da aparente fragilidade das paredes de taipa de mão, a amarração da 

caixa retangular contraventada pelas estruturas internas, pelo barroteamento dos 

pisos e pelo peso da coberta, confere grande estabilidade ao corpo construído de 

Taepe. 

 

Todo o conjunto é solidarizado por sambladuras a meia madeira simples, isto é, o 

corte de ressalto de uma das peças resguarda no máximo 3cm de espessura onde é 

acomodada a peça transversal, esta sem recorte algum. O encontro entre as peças 

transversais recebe reforço de cravos de ferro. (ver Figura 2.84 acima) 

 

No caso da sambladura que dá a continuidade entre as partes que compõem os 

frechais, terças, cumeeiras e caibros, esta é feita em cortes acentuadamente 

inclinados, denominados de chanfro. Na cumeeira e terças, o encontro se dá sobre 

os pontaletes que se apoiam na parede divisória dos dois módulos da casa-grande. 

Nos caibros, a continuidade é garantida por sambladura semelhante, com as que 

chegam do alto recebendo as que partem para baixo. (Figuras 2.85 e 2.86) 

  

Figura 2.85  Esq. Detalhe da continuidade dos caibros feita sobre as paredes, os do alto recebem os que 
seguem para baixo. (parede da Fachda Nordeste, porta GP1. 
Figura 2.86  Dir. Detalhe da continuidade do frechal feita em chanfro sobre os pilares de madeira. Neste caso, a 
sambladura se situa sobre o Pm5, na Fachada Nordeste. 

 

Complementam e estabilizam do sistema, as paredes de vedação internas, 

transversais às mestras das fachadas, estruturadas de forma semelhante e a estas 

interligadas. Os pontaletes que recebem as horizontais livres da coberta foram 
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aplicados sobre os esteios, a partir dos frechais que arrematam as paredes a meia 

altura dos ambientes. O  barroteamento de apoio dos pisos de madeira foram 

engastados a meia madeira nos baldrames. (APÊNDICE C – Pranchas C-5 e C-14 e 

Figuras 2.87 e 2. 88) 

 

  
Figura 2.87   Esq. Paredes divisórias internas encimadas pelos frechais e de onde partem os pontaletes de apoio 
das vigas da coberta. 2012 
Figura 2.88  Dir.  Barroteamento do piso de tabuado na sala G, que forra a loja térrea B. 2012 

 

Compondo as vedações, foram distribuídos paus a pique de madeira praticamente 

no estado natural. Estes elementos, alguns utilizados ainda com casca, cujo 

diâmetro também varia em torno dos 14 cm (nas lojas térreas foram identificados 

exemplares com até 21 cm de diâmetro), são fincados próximos entre si, com 

distanciamento em torno de um palmo (~22cm).  

 

Estas verticais são interligadas na horizontal por varas vegetais também aplicadas in 

natura, em alturas desordenadas. Esta solução prescinde de apoios verticais 

intermediários para maiores larguras de vedação, conforme descreve Pianca no 

texto acima referido. A trama é amarrada com cipós que parecem responder ainda 

pela aderência da argamassa de revestimento associada à própria amarração do 

conjunto. (Figuras 2.89 a 2.91) 53
  

 

                                                           
53

 O marmeleiro está referido em razão de depoimentos orais diversos que asseguram a utilização desta madeira 
na amarração da trama do pau a pique. No entanto, será necessário identificar em laboratório a espécie 
vegetal empregada em Cachoeira do Taepe. De acordo com Inara R. Leal  et al, no livro Ecologia e 
conservação da caatinga, o marmeleiro é espécie de árvore baixa, lenhosa, cróton presente na vegetação da 
caatinga semiárida, caso do local em estudo.  (LEAL, p.23) 
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A armação dos vãos das esquadrias nas paredes, com as ombreiras aplicadas 

desde o baldrame (ou madre) ao frechal, e as vergas e peitoris definidos por peças 

de madeira com a mesma seção, contribuem para a amarração do sistema estrutural 

cujas características garantem, ao mesmo tempo, a flexibilidade e a estabilidade 

necessárias. (Figura 2.92) 

 

  

Figura 2.89 Vedação de taipa de mão. Base da 
parede divisória das lojas B e C. O entaipamento de 
barro e travejamento, com varas vegetais roliças, 
marcado pela seta.  2012 

Figura 2.90 Vista da contenção de pedra na loja B. A 
perda da argamassa do revestimento permite identificar 
a implantação dos esteios estruturais (seção 21 cm) no 
nível do solo. 2012 

  
  
  

 

 
Figura 2.91   Detalhe da amarração com cipó, empregada nas vedações da casa-grande. 

 

barro e amarração 

com vara vegetal 

ao natural 
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Figuras 2.92a  2.92b  Esq. Fachada Noroeste com estrutura autônoma mapeada. Dir. Representação de trecho 
da composição da vedação de taipa de mão (paus a pique, varas e cipós). (APÊNDICE C – Prancha C-15) 

 

Pode-se supor, pelos depoimentos colhidos e pela racionalidade da prática, que o 

barro empregado na construção foi retirado das proximidades. Durante a pesquisa 

foram colhidas referências sobre o material originário ter sido coletado no local onde 

depois foi estabelecido o primeiro açude da propriedade. Este procedimento é 

reconhecido e muitas vezes enfatizado no lugar, ainda adotado nos dias que correm, 

por quem continua a manter a tradição construtiva da taipa de mão.  

  

CCoobbeerrttaa  

A partir do que descreve o arquiteto do Iphan, José La Pastina Filho, o sistema de 

cobertura da casa-grande de Taepe se enquadra no tipo de armação sobre 

empenas, que 

São estruturas muito simples, (Figura 2.93) apropriadas para telhados de duas águas e, por 
este motivo, largamente utilizadas na arquitetura tradicional brasileira, principalmente nas 
vilas e cidades. (grifo nosso) 

 
Ligando os vértices das empenas laterais do edifício, insere-se uma peça de madeira de 
seção quadrada, com a diagonal perpendicular ao solo, sobre a qual apoiam-se os caibros 
que vencem o vão entre esta e o frechal. Esta peça é designada por pau de fileira ou, mais 
comumente no Brasil, por cumeeira. 
 
Dependendo da seção dos caibros e do vão, são inseridas peças intermediárias chamadas 
madres ou terças que impedem a flexão dos caibros e, em consequência o selamento do 
telhado. (LA PASTINA FILHO, 1999, p.13)  
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Figura 2.93 Detalhe da estrutura de coberta apresentado  
pelo arquiteto La Pastina e reconhecido na casa-grande de Cachoeira do Taepe. 

 

A coberta da casa-grande de Cachoeira do Taepe é constituída por sistema 

estrutural cujo desenho ocorre em diversas regiões do Brasil, tanto nas áreas mais 

densamente ocupadas quanto esparsas pelo interior do território.  

 

A cobertura é composta por telhas cerâmicas tipo capa e canal, instaladas em duas 

águas cujos beirais deságuam livremente no solo, apoiadas na estrutura de madeira 

anteriormente descrita, que deixa perceber com clareza o sistema de equilíbrio e a 

distribuição de esforços. A armação de frechais, terças e cumeeira, recebe a trama 

dos caibros, roliços e desalinhados, de seção média  com diâmetro de oito cm, 

extraídos, conforme suposto, da vegetação local, que apoia ripas serradas, estas 

também muito irregulares. Figuras 2.94 a 2.100. 

   

  

Figura 2.94  Esq. Coberta vista a partir do interior da casa. Pontaletes apoiados nos frechais, recebem terças e 
cumeeira. 2012 
Figura 2.95   Dir.   Visada de um dos panos da cobertura, tomado pelo interior da casa. 2011 
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Nesta forma de estruturar a coberta, sem a adoção de tesouras ou tirantes, 

destacam-se duas características. A primeira se refere ao condicionamento do 

projeto da casa, função da necessidade das alvenarias para receber os pontaletes. 

O programa de uso e a estrutura da coberta são resolvidos em compromisso 

conjunto.                                             

 

Como consequência deste sistema de descarga anote-se a segunda característica 

que se refere à seção das peças empregadas – neste caso, a dos caibros – 

superdimensionadas, se acaso comparadas ao madeirame das coberturas mais 

recentes, quando submetido ao cálculo estrutural. 

 

Pode-se perceber que a coberta, ao distribuir a carga de peso próprio, aliada às 

diversas forças atuantes nos caibros, sem auxílio de tirantes ou tesouras, exige 

destes, grandes esforços que tendem a empurrar as paredes para fora. Acerca da 

coberta, consultar o Apêndice C – Prancha C-9.  

 

  

Figura 2.96     Esq. Viga auxiliar de travamento, aplicada junto à fachada Noroeste. (seta azul) que repousa no 
pilar Pm1, onde também chega o frechal da varanda.(seta branca). 2008 
Figura 2.97   Dir. Trama da estrutura de apoio da coberta da casa de morada. Na seta branca, as ripas 
serradas, mas um tanto irregulares. Na azul, os caibros seção circular. 2008 

  

   

Figura 2.98     Esq.      Detalhe da seção transversal da telha. Desgaste e perda de matéria. 
Figura 2.99    Centro. Telha na posição de capa, vista de cima. Presença de agentes biológicos 
Figura 2.100  Dir.       Registro fotográfico da espessura média da peça. O dado não é constante na extensão. 
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RReevveessttiimmeennttooss  ddaass  ppaarreeddeess  

AArrggaammaassssaass  

As paredes da casa de morada, no que se pode verificar em 2012, são revestidas 

com camadas de emboço e reboco de barro, com aparente variedade de traço, 

provavelmente consequência das frequentes reposições sofridas pela casa.  

 

A observação visual direta permitiu perceber locais com presença de cal, como 

aglutinante, e argila, o que poderá indicar adição de solo no traço do material. Pode-

se supor a ocorrência de argamassas bastardas. 

 

Conforme o Professor Mario Mendonça de Oliveira, ‘não se trata de nenhum 

despropósito classificar uma argamassa que contém solo ou, como vulgarmente se 

chama, “argamassa de barro”, como um tipo de “argamassa bastarda”.’ (OLIVEIRA, 

2005, p.4) 

 

Ensina Mendonça que  

As argamassas aditivadas com solos eram as mais comuns no passado das nossas 
construções, propiciando um material muito mais complexo do ponto de vista de 
comportamento, de análise e também de especificações mais difíceis para o restauro, em 
virtude da grande quantidade e variedade de argilo-minerais que podem ocorrer na fração de 
solo adicionada. (OLIVEIRA, 2005, p.4) 

 

Este revestimento, com diversas camadas de reposição sobrepostas ao longo do 

tempo, transmite ao observador a ideia de movimento do corpo construído e marca a 

importância do material na construção da imagem tipológica. Figuras 2.101 e 2.102. 

 

Percebe-se que, neste edifício, o revestimento vai além do simples acabamento, no 

sentido estético da palavra: é forma e conteúdo. Não há como prescindir desta 

camada final que responde, neste, mais do que em outros sistemas, por parte da 

estabilidade, agregada à função principal de proteção dos materiais constituintes da 

estrutura da vedação, a saber, a madeira e o barro. Consequentemente, integra o 

sistema que prolonga a permanência do artefato construído na paisagem local. 
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Figura 2.101     Esq. Detalhe das argamassas de barreamento, de emboço e de reboco, em camadas que 
demonstram variação na composição, pela cor do material. 2011 
Figura 2.102     Dir. Detalhe das argamassas de revestimento (emboço e reboco respectivamente) onde se 
percebe a adição de cal (pontos brancos, no destaque). 2011 

 

 

O revestimento externo adequado permitiu, em Taepe, questionar o entendimento 

segundo o qual os frontais preenchidos com taipa de mão não são indicados para as 

paredes de fachada, como referem Santos Segurado e Sylvio de Vasconcellos, nas 

obras citadas.  

 

O significado e a importância dos revestimentos são reiterados de forma eloquente 

pela Prof. Dra. Beatriz Mugayar Kuhl quando explicita que: 

[ ...] é importante recordar que se por um lado a superfície é a “pele” do edifício, e não simples 
roupagem, e, por isso, o “órgão de choque” por excelência em relação ao ambiente hostil (sol, 
chuva, mudanças de temperatura, poluição, etc.), sujeita, portanto, a várias formas de 
degradação que devem ser enfrentadas, por outro, é também testemunho privilegiado do 
decorrer da história, adquirindo valores significativos, muitas vezes positivos, que não devem 
ser pura e simplesmente  desprezados na busca da fonte da eterna juventude. (KUHL, 2004, 
p.323) 

 

Considerada a afirmativa acima, há que se analisar a argamassa tanto no âmbito 

técnico e estético, como no que se refere ao percurso histórico do bem arquitetônico 

que se quer preservar. 

 

 

 

 

barreamento 

emboço 

reboco 
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PPiinnttuurraa  

Ao tratar o tema do revestimento é fundamental abordar a questão da tinta e da cor 

no edifício. Historicamente, a casa-grande de Cachoeira do Taepe recebeu pintura a 

base de cal como acabamento final, na cor natural (branco) nas paredes. Este 

material tem se mostrado inigualável, particularmente ao cobrir superfícies 

compostas com terra, no que se refere à capacidade de eliminar a umidade e quanto 

à facilidade de aplicação. 

 

A Dra. Isabel Kanan ensina que 

A caiação é uma pintura cujo aglutinante é cal e, portanto, o processo de cura se dá pela 
carbonatação (reação química da cal hidratada com o anidrido carbônico do ar, com perda de 
água e formação do carbonato de cálcio). A caiação funciona como uma cal muito fina e 
diluída que se aplica em várias camadas também muito finas, que permitem que suas 
partículas se fixem, penetrem e sejam absorvidas pelo substrato poroso, como também 
consolidem o substrato, ajudando-o a se preservar. Mas a caiação não forma uma película. 
Quanto mais fina for a cal, e mais diluída, mais penetra e consolida o substrato e mais se fixa. 
Ao contrário, quanto maiores as partículas da cal, menos diluída em água e menor 
durabilidade terá. (KANAN, 2008, p.117) 

 

 

Embora haja alguns vestígios de outras colorações, o aspecto e as condições dos 

paramentos não indicam emprego de materiais de composição química diversa da 

cal. Para fins de registro, cabe informar que no quarto N foi identificada camada 

pictórica na cor de vinho que poderia corresponder a faixa de rodapé aplicada na 

casa, possivelmente na década de 1950, conforme depoimento de José Paulino da 

Silva (Informação verbal, 2012) . Na parede da fachada Nordeste (acesso principal), 

no trecho do balcão central E, também podem ser percebidos vestígios pictóricos 

(ocre e vinho) sob  a película atual, em alguns pontos de perda desta. (Figura 2.103) 

 

Quanto à pintura das peças e estrutura de madeira, pelo depoimento dos moradores 

colhe-se que estes elementos estavam sem revestimento até a década de 1950. 

Pode-se supor o emprego de tintas à base de óleo, usual no período apontado. Este 

acabamento ficou restrito aos ambientes visíveis a partir do exterior e foi aplicado 

unicamente nas faces externas das esquadrias, nos componentes dos guarda-

corpos dos balcões e nos pilares da fachada Nordeste. Internamente, a lógica da 

visibilidade se repete quando as esquadrias recebem pintura nos corredores e salas. 
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Figura 2.103    Esquema da planta baixa, nível + 3.50 m, onde estão indicados os pontos com vestígios de 
pinturas anteriores, em cor de vinho e ocre e os ambientes recobertos em amarelo. 

 

Complementarmente, anote-se que pode ser constatada aplicação de tinta de cor 

branca diretamente sobre os frechais que arrematam as meias paredes internas, 

aparentemente o mesmo material empregado na pintura das paredes, aplicado 

provavelmente no momento de uma das repinturas de manutenção.  

 

Não se pode deixar de registrar a aplicação de pintura amarela sobre todos os 

ambientes de serviço, a saber, as cozinhas W e Y e sala de serviço X (Figura 2.103). 

Em resposta, também as esquadrias, nestes espaços receberam esta mesma 

coloração, tanto interna quanto externamente. 

 

PPiissooss  

  MMaaddeeiirraa  

No trabalho Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção 

estrutural, o engenheiro Thiago Dias refere que, de acordo com F. P. Costa (1955)  

“para a boa solidez da construção as vigas devem ser de quina viva (com todas as 

arestas em ângulo recto). Só nas construções ordinárias se admite, por economia, 

madeira de meia-quadra (com arestas chanfradas)”. (COSTA, 1955 apud DIAS, 

2008, p.58-62) 

 

quarto N 
pintura na cor de vinho, a 

0.50 m do piso 

balcão E 
pintura em cor vinho e 

ocre, a 1.50 m do piso 

ambientes W, X e Y 
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paredes e esquadrias 

U  
V 
 

E 
 

G                              H 
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R                 S            T 
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Ainda é Dias quem informa que a boa prática empregava “espaçamentos [que] 

variavam normalmente entre 0.40 m e 0.70 m de eixo a eixo, sendo a primeira e a 

última viga dos pavimentos quase  sempre colocadas encostadas às fachadas.” É 

exatamente este sistema o empregado na casa-grande em estudo, cujo registro 

pode ser conferido no Apêndice C – Pranchas C-13 a C-15. 

 

A partir dos estudos de Dias (2008, p.68), o piso encontrado nas salas da casa-

grande de Cachoeira do Taepe pode ser classificado como à portuguesa, já que as 

tábuas se encaixam a meio fio e os pregos 54 de fixação ficam visíveis.  

 

O tabuado aplicado no trecho elevado do solo e que correm ao longo das duas salas 

fronteiras G e H (nível +2.27 m), descansa sobre o barroteamento que se encontra 

distribuído regularmente, engastado nas alvenarias da frente e posterior do 

embasamento de pedra térreo (nível 0.00). As tábuas receberam fixação nas vigas 55 

e são irregulares tanto nas larguras quanto superficialmente. Apêndice C – Prancha C-4. 

CCeerrââmmiiccaa  

Há a comentar que, a partir do século XX, na direção da higienização e 

modernização, foram aplicados contrapiso e revestimento cerâmico industrializado, 

assentado sobre camada de cimentado tanto na sala de refeições R como no 

corredor J que lhe dá acesso a partir da sala G. (Ver ambientes na Figura 2.103) 

  CCiimmeennttaaddoo  

A partir do trecho em que a morada se desenvolve em um só pavimento, os pisos 

receberam camada superficial de cimentado aplicada diretamente sobre os 

revestimentos anteriores. Este mesmo material também reveste as calçadas 

externas que dão acesso à morada. (Calçadas A e A’) 

TTiijjoolloo  

Os ambientes que estão em contato direto com o solo, isto é, dormitórios, circulação, 

convivência, salas de refeições e cozinha, provavelmente na sua totalidade, 

receberam originariamente, pavimento de tijolos de barro cozido, aplicado sobre o 

                                                           
54

 Quanto à fixação do tabuado, mesmo as referências bibliográficas do final do século XIX mencionam pregos 
em lugar de cravos. No tabuado remanescente de Taepe de fato, foram constatados os primeiros. 

55
 No entanto, considerada a projeção da construção para primórdios do século XVIII pode-se supor que a 

fixação inicial seria feita por cravos. Com o desgaste da superfície do tabuado, estes teriam sido substituídos 
ao longo do tempo, por pregos de metal cilíndricos. 
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terreno apiloado e nivelado, conforme a tradição nessas construções. Estes pisos 

(Figuras 2.104 a 2.109) puderam ser vistos em alguns dos pontos onde há perdas 

pontuais do cimentado aplicado sobre ela. (APÊNDICE C – Prancha C-4) 

 

Nas janelas surgidas em razão das perdas de trechos do cimentado, pode-se 

registrar peças cerâmicas embora sem se identificar as dimensões, função da 

fragmentação excessiva das peças. Tal é o caso da sala T, da casa de inverno) e 

quarto I, junto à fachada Noroeste, casa de verão.  (Figuras 2.106 e 2.108) 

 

 

  

Figura 2.104   Sala G – piso de tabuado. 2012 
Figura 2.105    Balcão E – piso de tabuado. 
2012 

  
  
  
  

  

Figura 2.106 Corredor M – piso de cimentado. 2012 
Figura 2.107  Sala R – cerâmica industrializada 
aplicada sobre os pisos anteriores. 2012 
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Figura 2.108  Sala T – o cimentado desgastado deixa 
perceber a tijoleira que revestia o piso anteriormente. 2012 

Figura 2.109   Corredor A – base de alvenaria 
recebe camada de cimentado simples, no 
acesso à morada. 2012 

  

EEssqquuaaddrriiaass  ee  bbeennss  iinntteeggrraaddooss  

 

Os vãos que comunicam a casa de morada ao entorno imediato, tanto os de portas 

quanto os de janelas, da mesma forma que os internos, são constituídos por peças 

de madeira. Provavelmente todos foram abertos ao tempo da construção originária, 

visto que as ombreiras (ou prumos) que os definem nas alvenarias são também 

elementos constituintes da gaiola estrutural. 

 

Os peitoris, soleiras e vergas são constituídos de peças de madeira de igual seção, 

entaladas e fixadas por sambladura de meia madeira nas ombreiras (peças 

verticais). Nas janelas não foram aplicadas tábuas de peito e o revestimento das 

paredes vira nas espessuras, até encontrar a grade ou requadro. As soleiras, 

compostas por tábua única, arrematam os pisos de todos os vãos, embora tenha 

sido registrado algumas peças faltantes. 

 

As vergas das portas e janelas das fachadas, e portas da área social, recebem peça 

de madeira cortada em arco abatido, fixada por respiga nas ombreiras. Internamente 

a horizontal superior da moldura constitui-se em verga reta. As grades, cuja seção 

também varia 11 cm e 15 cm, são aplicadas a meio vão, no eixo da espessura da 

parede, já que as ombreiras estão fixadas nos baldrames e nos frechais em meia 

madeira simples.  
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As folhas que fecham os vãos são compostas por tábuas (fichas) de madeira, três 

ou quatro, interligadas por sambladuras em meia madeira reforçadas por três 

travessas (fixas) justapostas, levemente despontadas. Algumas mostram 

acabamento perfilado no encontro das fichas, de desenho recorrente neste tipo de 

esquadria. 

 

Conforme descreve o engenheiro Pianca (1979, p.21), as folhas deste tipo podem 

ter esculpido, no encontro externo das fichas, o perfil por ele nomeado de bíter. Já 

Santos Segurado, informa que este detalhe é chamado simples moldura ou rincão 

quando se trata de porta “formada de tábuas ao alto, ligadas a macho e fêmea e 

reforçada por três travessas aparafusadas ou pregadas.”, tal como ocorre na casa-

grande em estudo.(SEGURADO, [19__?]) Detalhe na Prancha C-7, do Apêndice C). 

 

As folhas de portas e janelas giram em função da aplicação de dois gonzos por 

batente. De modo geral estes acessórios receberam reposições em diversos 

momentos, sem outra preocupação que não a manutenção do movimento da folha. 

Desta forma não foi possível estabelecer, pela observação direta, um estudo mais 

aprofundado das tipologias empregadas.  

 

De forma genérica, foi identificada a dobradiça tipo I: gonzos onde o pino (macho)  

é cravado no marco do vão por haste aguçada. A chapa cravada na folha da porta 

(leme minhoto) contém o olhal do cachimbo (fêmea). 

 

Outro desenho, que permite supor ser de tempo mais recente, é o da dobradiça 

tipo II: fixa, onde o encaixe das partes é feito por eixo (pino) que une os dois olhais,  

da chapa cravada na folha (leme de rabo) e aquele central pertencente à chapa 

cravada no marco (aduela) da esquadria. (Figuras 2.110 e 2.11) 

 

Também se enquadram nesta condição os ferrolhos, trancas, tranquetas e afins, 

empregados de acordo com as necessidades do momento. Outro detalhe aplicado 

sobre as folhas das esquadrias das fachadas é a pequena abertura com dimensões 

que oscilam em torno dos 0.10 m x 0.10 m, colocadas do meio da folha para baixo. 
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A tradição oral garante que eram utilizadas como ponto de visada para controle e, 

eventualmente, para deixar passar o cano de uma arma de fogo. São conhecidas 

em Taepe por trincheiras e, de certa forma, permanecem com a função do controle 

visual do entorno até os dias que correm. 56 

 

 

 

Figuras 2.110a  2.110b     Cadastro e imagem da dobradiça tipo I: Gonzo (Módulo de referência 11 cm x 11 

cm). Encaixe das partes: pino (macho)  cravado no marco por haste aguçada.A chapa cravada na folha da porta 
(leme minhoto) contém o olhal do cachimbo (fêmea) 
 

 
 

Figuras 2.111a   2.111b    Cadastro e imagem da dobradiça tipo II: fixa, ( Módulo de referência 6.5 cm x 6.5 

cm). Encaixe das partes com eixo (pino) que une os olhais: dois na chapa cravada na folha (leme de rabo) e um 
central na chapa cravada no marco (aduela) da esquadria. 

 

Na casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, foram reconhecidos os seguintes 

elementos como bens integrados ao edifício: o guarda-corpo dos balcões composto 

de balaústres com base e peitoril perfilados, os pináculos que estão aplicados nas 

                                                           
56

 O atual proprietário, Sr. Antônio João Nascimento, informa que ainda utiliza alguns destes pontos 
ocasionalmente. Outra evidência se refere a abertura semelhante aplicada na parede de tijolos (que 
substituiu a taipa de mão) no trecho da cozinha, fachada Noroeste. Este detalhe está assinalado no cadastro 
da respectiva fachada. APÊNDICE C – Prancha C-6) 

pino (espigão/macho) 

cravado no marco  

leme com olhal 

pino (espigão/macho)   

leme com olhais cravado 

na folha (fixa) 

chapa crvada no marco (fixa), 

com olhal central 
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esquinas dos balcões da fachada Nordeste, o guarda-corpo das janelas rasgadas 

(GJ1 e GJ2 na fachada Noroeste e HJ1, na Sudeste) que repete os mesmos 

detalhes dos balcões.  

 

Está ainda referido, pelo delicado desenho já estudado, o fuste dos pilares de 

madeira na Fachada Nordeste e dos pontaletes da coberta. O cadastro gráfico 

destes elementos pode ser consultado no APÊNDICE C – Pranchas C-7 e C-8.  

 

Sobre este detalhe construtivo, veja-se referência no Manual do Construtor, v. 2, de 

João B. Pianca, no qual o autor defende que “nos pilares sem feição decorativa é 

costume chanfrar os cantos para tornar mais agradável a feição do suporte” Esta 

lógica pode explicar a mudança de seção decorada encontrada tanto em Cachoeira 

do Taepe quanto em diversos outros exemplares coevos, no Nordeste brasileiro. 

(Figuras 2.112a a 2.113b) (PIANCA, 1979, p. 336) 

 

    

Figuras 2.112a   2.112b   Pilares que recebem a coberta da varanda do Engenho Pço Comprido, Vicência, 
Pernambuco. À direita, detalhe ampliado. 

 

 

Figuras 2.113a  2.113b Esteios que recebem o prolongamento da coberta na casa-grande da Fazenda 
Cachoeira do Taepe, Surubim, Pernambuco. À direita, detalhe ampliado. 
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Todos estes acabamentos são executados em madeira e encaixados nas grades de 

esquadrias. No caso dos balaústres, perfis cortado em chapas lisas, são fixados por 

mecha e respiga tanto na base quanto no peitoril. Por sua vez, a própria peça de 

peitoril recebe recorte decorativo que é repetido na peça que embasa o conjunto. 

Para as esquadrias e bens integrados ver as Figuras 2.114 a 2.125. 

 

 

   
Figura 2.114    Verga de arco abatido em chapa de madeira. 
Figura 2.115    Porta do balcão F, dois rolos e trincheira ainda aberta (na seta). 
Figura 2.116   Vista parcial da folha da HP1, detalhe do perfil “biter”de encontro das fichas longitudinais (na seta). 
 

   
Figura 2.117    Pilar Pm4 onde ainda permanece a transição da base e topo quadrados para o fuste octogonal. 
Figura 2.118   Encontro do corrimão com Pm1 (balcão F) por encaixe tipo mecha e respiga. 
Figura 2.119    Poste de canto no balcão E, com pináculo e encaixe dos peitoris a meia madeira simples. 
 

   
Figura 2.120   Perfil aplicado nas peças de base e peitoril nos balcões e janelas rasgadas. 
Figura 2.121   Janela GJ1 com o mesmo perfil no peitoril. 
Figura 2.122   Detalhe ampliado da peça de peitoril na GJ1, onde se identifica a perfilatura. 
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Figura 2.123   Esq. Perfil do pináculo que decora o canto livres do balcão D, a partir do corrimão. 
Figura 2.124 Centro. Balaústre de chapa recortada que protege os balcões e janelas rasgadas.  
Na seta, peça decorada. 
Figura 2.125   Dir. Detalhe de desenho por risco e incisão. Único remanescente no Balcão E, indicado na seta da 
Figura 2.124.. 

 

Cabe referir que, da mesma forma usada na análise do partido arquitetônico, a 

observação do sistema construtivo em detalhes permite, por processo comparativo, 

reconhecer que a casa-grande de Cachoeira do Taepe tem características 

tecnológicas e arquitetônicas que fazem dela um exemplar típico do período em que 

parece ter sido construída, isto é, entre o final do século XVII e início do XVIII.  

 

Reforçam esta compreensão as inúmeras referências por todo o Brasil, encontradas 

em pesquisas já publicadas ou disponibilizadas, bem como imóveis remanescentes 

em Pernambuco, sejam sedes de antigas unidades agrícolas ou mesmo casas de 

morada urbana. Nas Figuras 2.126 a 2.132, imagens do Engenho Poço Comprido, 

em Vicência, da Casa do Cardeal Arcoverde em Arcoverde, Academia Vitoriense de 

Letras, Artes e História. em Vitória de Santo Antão, todos em Pernambuco.   

 

 
 

Figura   2.126   Esq. Vista da casa-grande do Engenho Poço Comprido, Vicência, Pernambuco. Sistema 
construtivo de estrutura autônoma e vedação em tijolos cerâmicos sobre embasamento de alvenaria do mesmo 
material 
Figura 2.127 Dir.. Detalhes construtivos, bens integrados, pisos, sambladuras, são semelhantes aos de Taepe. 
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Figura 2.128 Esq. Vista interna da casa-grande do Engenho Poço Comprido, Vicência, Pernambuco.  
Figura 2.129 Dir.Detalhes construtivos e acabamentos característicos do período colonial, no Nordeste brasileiro. 

 

 

  

Figura 2.130 Esq. Casa onde funciona o Museu Vitoriense de Letras, Artes e História, Vitória de Santo Antão.  
Figura 2.131 Dir.  A roupagem do século XVIII dissimula o sistema construtivo de taipa  de mão.   
 
 

 
 

Figura 2.132   Esq.    Casa do Cardeal Arcoverde, localizada na Fazenda , Município de Arcoverde. 
Figura 2.133 Dir.  Casa térrea que respeita o mesmo sistema construtivo, em todas as características que, 
inclusive, determinam o partido arquitetônico e o plano de usos. 
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Na sequência, foram reproduzidas imagens de diversas paisagens de Pernambuco 

no século XVII, a partir da expressão de Frans Post, pintor neerlandês que integrou 

a comitiva de Maurício de Nassau durante a permanência deste em Pernambuco 

(1637 a 1644).  

Nestas imagens, o registro detalhado dos edifícios rurais do período setecentista, 

deixa ver o uso de estrutura autônoma de madeira e, provavelmente, vedações de 

taipa de mão como técnicas construtivas recorrentes nas unidades integrantes do 

sistema produtivo: a casa-grande do senhor (e sede do empreendimento), a capela 

e a moita - onde estavam instalados ambientes e equipamentos especializados, 

necessários à manufatura do açúcar. (Figuras 12.134a a 2.134d) 

 

 

  
 

  
Figuras 2.134a a 2.134d    Diversas pinturas realizadas por Frans Post, no século XVII, pintor neerlandês que 
integrou a comitiva de Maurício de Nassau durante parte do domínio neerlandês (1630-1654). Estes 
testemunhos da paisagem setecentista brasileira deixam perceber a ocorrência do sistema construtivo em tela 
nos edifícios que compunham os engenhos de açúcar, entre outros aspectos característicos do período colonial 
brasileiro. 
 
<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cultura.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/pinturas-de-frans-
post/ > 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cultura.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/pinturas-de-frans-post/
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cultura.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/pinturas-de-frans-post/
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Diante do exposto, a análise sobre a arquitetura colonial brasileira feita por Cícero 

Ferraz Cruz no livro Fazendas do Sul de Minas Gerais, pode bem representar o 

processo construtivo implantado na formação do Brasil, a partir da colonização 

portuguesa. Declara ele que 

A arquitetura do período colonial no Brasil criou, a partir de um processo de extração e depuração de 
seus elementos mais característicos, uma arquitetura simples e austera, desprendida de valores ligados 
a determinada ordem. [...] Alguma coisa nos faz identificar uma linguagem comum, uma família [...] 
[entre outros aspectos,] na volumetria pura ou nos grandes telhados de barro com seus beirais, 
lançando suas águas para fora do corpo da construção, marcados pela indefectível mudança de ângulo 
de inclinação que confere à cobertura aquela curva tão característica de nossa arquitetura colonial. 
[Estes elementos] demonstram perfeita combinação entre as possibilidades técnicas, as tradições 
culturais e as condições climáticas.  
 
Em todos os casos, a mesma intenção plástica está presente na marcação dos elementos mais 
característicos, independentemente da técnica utilizada. Geralmente, é na arquitetura menos 
pretensiosa que se observa maior compatibilidade entre a técnica e a intenção plástica. (CRUZ, 2010, 
p.92) 

 

Finalmente, ao se observar a permanência quase teimosa da casa-grande de 

Cachoeira do Taepe ao longo do tempo, assim como de outros poucos 

remanescentes, faz-se necessário registrar o que foi percebido na presente 

pesquisa: a imensa diferença de durabilidade, maior no exemplar dos primeiros 

séculos e menor nos refazimentos da taipa de mão contemporânea. 

 

Sobre o assunto, duas reflexões fundamentais foram disponibilizadas. Uma, 

concedida pelo Professor Dr. Roberto A. Dantas de Araújo, aborda o que chamou de 

abastardamento dos métodos. Conforme entende o mestre, aparecem, por exemplo, 

“nas nossas taipas [peças] que possuem madeira com casca quando esse 

procedimento é tradicionalmente proibido por facilitar a contaminação destas por 

fungos e insetos. Também não se costuma [em nossos dias] queimar a base dos 

esteios. É como se a tradição portuguesa da arte de construir houvesse se 

perdido...” 57 (Informação verbal, 2012). 

 

Outro especialista que conseguiu perceber e registrar esta defasagem técnica 

através do tempo no Brasil foi o Prof. Luis Saia, no estudo Notas Sobre a Arquitetura 

Rural Paulista do Segundo Século, onde analisa que: 

 
[entre outras evidências] a excelência do barro escolhido e o seu preparo, quando este não 
era excelente, juntava-se capim ou crina de animal. [Também era grande] a atenção que se 

                                                           
57 

Roberto A. Dantas de Araújo é arquiteto, doutor em materiais e técnicas construtivas tradicionais. Doutor   pela 
USP, FAU, 2003. É também professor na UFPE. 
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dispensava ao revestimento. [...] Todos podem notar como o abandono destes cuidados 
resultou numa degradação total dos processos tradicionais de construção. [...] Além de ser 
criteriosa a fatura propriamente dita, deve ser registrada a obediência mais estrita ao que se 
pode chamar de adequação técnica desse tipo de parede. [...] 

 
Outro pormenor da maior importância está no processo de amarração das paredes: [além 
daqueles cuidados correntes] houve cuidados especiais na disposição das paredes internas, 
de modo a fazer com que os esforços ficassem efetivamente contrabalançados uns pelos 
outros. Aliás, o próprio esquema geral deste tipo de residência, resolvido num retângulo, já 
traz o problema relativamente resolvido. [...] 

 
Deve-se supor que as condições desfavoráveis de economia e mobilidade demográfica, que 

afligiram os séculos XVIII e XIX, vieram criar circunstâncias prejudiciais ao aprendizado das 

técnicas correntes. [A realidades dos edifícios de taipa atuais] deixa evidente que alguns 

pormenores da fatura desse processo tradicional se perderam com o correr dos tempos. 

(SAIA, 1944, p.211) 

 

 
2.3.5  Usos e percurso arquitetônico da casa-grande  

 

A casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, conforme referido, teve o uso 

residencial (enquanto abrigo) como motivador principal da sua edificação. Este uso 

foi mantido, de forma ininterrupta, ao longo do tempo até os dias que correm.  

 

Este fato, associado a outros fatores 58 relacionados à região do semiárido 

pernambucano onde está o imóvel, foi essencial para que hoje a casa-grande, além 

de morada, agregue o atributo de objeto cultural a ela conferido no século XX. 

 

Ao estudar o partido arquitetônico e a implantação do programa de uso busca-se 

entender o por que da adoção na morada da solução espacial identificada, a partir 

menos das influências europeias e mais das condicionantes econômicas, sociais e 

ambientais da região, ao tempo da implantação da unidade produtiva rural. 59 

 

 

                                                           
58 

Por contraditório que possa parecer, não se pode deixar de referir que a decadência das atividades ligadas ao 
gado e depois, ao algodão, a partir do final do século XIX, atuou no sentido da permanência da casa-grande tal 
como foi construída.  

59 A definição previamente estabelecida pela análise técnica da planta baixa, do nome dos ambientes, foi 

confirmada pelos familiares que permanecem morando no edifício. Os nomes estão relacionados aos usos 

estabelecidos originariamente. O ambiente “T”, destinado a sala de refeições, encontra-se transformado em 

quarto coletivo, embora seja manifesto o interesse em devolver-lhe a função inicial. 
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O historiador pernambucano José Antônio Gonsalves de Mello, em 1984, no artigo 

Casa Grande, escrito para a revista Patrimônio Cultural de Pernambuco, estuda as 

raízes tipológicas e funcionais de edifícios que poderiam ser reconhecidos no tempo 

como casa-grande. (MELLO, 1984) 

 

Dedicado à análise das sedes de outras atividades produtivas mais expressivas 

como a cana de açúcar no Nordeste e o café no Sudeste do Brasil, o estudioso 

traduz as funções que estas moradas desempenhavam com a de abrigo, que 

reuniam então características de uso determinadas pela política reinol. Este é o caso 

da função de proteção do território ocupado, não exatamente no interesse do 

proprietário português, mas, de forma mais abrangente, de Portugal. 

 

Daí, dizer Gonsalves de Mello que 

A casa-grande desempenhou várias funções ao longo da história: serviu, na fase ainda 
pioneira da ocupação da terra, de fortaleza – por contingência e também por exigência régia 
[... desde] 1548. [...] 
 
Vencida a resistência dos indígenas, as casas-grandes perderam a feição de casas-fortes, [se 
transformando em] construções em cujo primeiro andar se abria larga varanda, dominando o 
conjunto das construções e os campos próximos, e o rés do chão, chamado “loja”, 
conservava daquela fase primeira a função de depósito de alfaias agrícolas. [...] é sobretudo 
da casa do Norte [de Portugal] que mais se aproxima a casa-grande da colônia, com seu rés 
do chão e primeiro andar, para o qual se sobe por uma escadaria exterior, com acesso a uma 
varanda de madeira, daqueles dois séculos iniciais da vida brasileira. 

 

Não é de admirar que, sem pertencer ao universo produtivo abordado pelo artigo (as 

casas-grandes dos engenhos de açúcar), a casa-grande de Taepe (fazenda de gado 

e algodão) ilustre, como exemplo, o ensaio de Gonsalves de Mello. (Figuras 2.135a 

e 2.135b) 

 

Particularmente sobre as lojas, diante da escassez de dados que expliquem a 

nomenclatura, outra referência quanto aos usos destes ambientes é fornecida por 

Evaldo Cabral de Mello (2002, p. 124) quando informa que 

Por sua vez, os serviçais da casa de vivenda abrigar-se-iam na “loja”, isto é, no andar térreo 
das casas-grandes, de  vez que a prática lusitana reservava às famílias o “sobrado”, isto é, o 
andar superior, deixando a “loja” ou andar térreo aos criados e aos depósitos, à maneira dos 
habitantes de Olinda segundo se conclui da documentação inquisitorial. 
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Figuras 2.135a e 2.135b Imagens do artigo Casa Grande, de José Antônio Gonsalves de Mello, onde está a 
casa-grande de Cachoeira do Taepe como ilustração do estudo que identifica usos e características destas 
residências, no período colonial. 

 

 

O quadro de atividades que pode ser imaginado desconstrói os limites do trabalho 

no âmbito doméstico, que eram bem outros daqueles que nortearam as soluções de 

moradia a partir do século XX. O programa e a solução adotada no passado 

longínquo levam à suposição de que atividades diversas eram desempenhadas 

debaixo do mesmo teto. 

 

Neste sentido, pode-se imaginar que, historicamente, a casa-grande da Fazenda 

Cachoeira do Taepe apresenta solução arquitetônica que, ao tempo que condiciona, 

demonstra pertencer a um momento de transição. De local público (onde todos 

entravam e os que permaneciam, ali trabalhavam e habitavam) a local privado, 

(quando começou a ser valorizado o núcleo familiar e o ambiente de convivência 

ficava restrito aos pais, filhos, avós). As atividades de trabalho começaram a ser 

desempenhadas em ambientes próprios. 
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Na morada de Taepe os espaços estão devidamente compartimentados por função, 

embora ainda longe da especialização ocorrida com as conquistas tecnológicas 

ocorridas a partir do século XIX. Os moradores se referem e utilizam salas, quartos, 

cozinha, para os usos pressupostos, muito embora a residência, restrita à família, 

absorva a administração das questões da Fazenda, ainda desempenhada em alguns 

dos seus ambientes. (APÊNDICE C – Prancha C-3) 

 

Na busca da fundamentação documental sobre os usos na casa colonial brasileira, 

foi encontrada referência voltada para a morada rural bandeirista (concentrada hoje 

no estado de São Paulo) formulada pela pesquisadora Araci do Amaral e exposta 

pela Prof. Lia Mayumi, no livro Taipa, canela-preta e concreto.   

 

Conforme Mayumi (2008, p. 48), “Amaral recusa a acepção das casas como 

espaços exclusivos de moradia, pois acredita que várias funções relacionadas ao 

trabalho também eram exercidas nos seus ambientes interiores, à maneira do que 

ocorria nas casas medievais, onde oficinas e habitação se sobrepunham, 

compartilhando do mesmo espaço em horários diferentes.”  

 

Em contraponto, no aprofundamento relacionado ao uso do espaço arquitetônico - 

da relação do homem com o ambiente construído que ocupa e usa - pode-se 

identificar na casa-grande de Taepe, enquanto edifício do período colonial brasileiro, 

o que refere o filósofo Jean Baudrillard (1973, p. 22) sobre o arranjo da casa,  

 “cada cômodo possui um emprego estrito que corresponde às diversas funções da célula 
familiar [...]. Os móveis ordenam-se em torno de um eixo que assegura a cronologia regular 
das condutas: a presença sempre simbolizada da família para si mesma. 
 
[...] Tudo isto compõe um organismo cuja estrutura é a relação patriarcal de tradição e de 
autoridade e cujo coração é a complexa relação afetiva que liga todos os seus membros. 
Esse recinto é um espaço específico que tem em pouca conta um arranjo objetivo, pois os 
móveis e os objetos existem aí primeiro para personificar as relações humanas, povoar o 
espaço que dividem entre si e possuir alma. A dimensão real em que vivem é prisioneira da 
dimensão moral que têm que significar. 

 

Esta percepção, voltada para a morada do século XX, conserva no conteúdo, o 

sentido identificado na casa-grande do meio rural nordestino, apesar da coexistência 

o uso residencial com as funções administrativas da atividade produtiva da Fazenda. 
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Se observada a casa-grande a partir das fachadas Noroeste e Sudeste, é possível 

supor que o corpo que compõe a cozinha e abriga serviços, possa ter sido agregado 

em segundo momento da vida doméstica. Nos tempos da colonização portuguesa, 

estas atividades eram, com muita frequência, desempenhadas em aposentos 

localizados fora do corpo principal da casa. 

 

Apesar desta hipótese, tem-se como certo que, desde a década de 1920, quando a 

propriedade foi assumida por Antônio Paulino da Silva Negrinho, os afazeres 

relacionados à alimentação foram desempenhados sob a coberta da casa-grande.  

 

Contribui diretamente para esta percepção, o escurecimento superficial do 

madeiramento da coberta e, de forma mais intensa, no trecho correspondente à 

cozinha. (Figuras 2.136 e 2.137). O depoimento de Adelina Maria da Anunciação 60 

foi referido pelo filho Antonio Paulino, o Totonho, em depoimentos tomados no 

Museu de Surubim na década de 1980. Segundo Totonho, contava ela que 

Quando cheguei aqui em 1922, encontrei Maria Tereza, antiga escrava e ama de criação do 
Dr. Arrudinha. Uma das coisas que me chamou atenção foi comoo telhado estava preto que 
nem carvão. Aí perguntei a Maria Tereza. Ela falou que vivia ali sozinha tomando conta da 
herdade e para espantar os bichos sustentou um fogo de lenha, dia e noite, durante vinte 
anos. Foi assim que a fumaça se entranhou no telhado e se mantém até hoje. (SURUBIM, 
1995, p. 25) 

 

 
 

Figura 2.136 Esq. Vista do madeiramento escurecido na 
coberta da cozinha a oeste. O fogão a lenha foi retirado mas 
ocupava local central. 

Figura 2.137 Dir. Vista do madeiramento 
escurecido na cozinha a leste. O fogão a carvão 
permanece (na seta). 

                                                           
60 

A Sra. Adelina era a esposa de Antonio Paulino da Silva Negrinho, que, na década de 1920, se estabeleceu 
em Cachoeira do Taepe para retomar as atividades tradicionais do lugar: o gado e a agricultura. 
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Diante da permanência constatada e reiterada dos usos e das atividades ao longo 

do tempo na casa-grande de Taepe, a análise possível se refere às alterações 

promovidas, ao longo do tempo, pela família que viveu no imóvel a partir da segunda 

década do século XX. (Figuras 2.138 e 2.139) 

 

Estas modificações estão nitidamente associadas a um momento específico, mais 

precisamente a partir da segunda metade do século passado, resultado das 

profundas mudanças ocorridas na difusão da comunicação (o rádio e a televisão) 

que tirou do isolamento histórico as comunidades do interior brasileiro e as colocou 

em contato com as novas formas de viver, desenvolvidas nos centros urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.138  Esq. Planta baixa da casa-grande, nível +3.50 m nas condições cadastradas em 2012. 
Figura 2.139  Dir. Planta baixa da casa-grande, nível +1.50 m nas condições cadastradas em 2012. 

 

Conforme se percebe, tempo, espaço e forma parecem ser os três fatores 

fundamentais no estudo da dinâmica do objeto desde a sua criação. Na análise 

intitulada História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos de cultura 

material, Marcelo Rede 61 desenvolve entendimentos esclarecedores sobre esta 

relação, por entender que  

                                                           
61 

Marcelo Rede é professor do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, da 
Universidade Federal Fluminense. 

Banheiro construído na sala de refeições 

Quarto que abrigou por alguns anos  
um banheiro improvisado. 

lojas, depósitos de materiais do trabalho no campo, 
situados ao nível térreo e que ocupam o 

embasamento de pedra.no térreo 

Despensa (acima) e depósito fechados 
 até a coberta para abrigar  

gêneros alimentícios e pertences da família 

Indícios de antiga parede divisória 

vão aberto 
posteriormente 

iIndício de vão 
entaipado 
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Os objetos perpassam contextos culturais diversos e sucessivos, sofrendo reinserções que 
alteram sua biografia e fazem deles uma rica fonte de informação sobre a dinâmica da 
sociedade. [...] deixa-se de priorizar um contexto original em benefício da sucessão de 
contextos, buscando-se controlar intelectualmente cada passo da dimensão diacrônica. 
(REDE, 1996, p.276) 

 

As Figuras 2.140 a 2.142 ilustram o esquema das alterações espaciais e materiais, 

que agregam todas as instalações aplicadas com o objetivo de requalificar a morada  

ao responder aos novos recursos, tanto da eletricidade, nos equipamentos de 

cozinha e eletrodomésticos em geral, quanto da telefonia fixa, e depois do celular, 

do rádio e da televisão. 

 

Dentro desta lógica, a intervenção mais expressiva ao olhar do observador recém-

chegado, foi a instalação de um módulo sanitário (ambientes U e V), ocorrida após a 

década de 1950, com caixa d’água superior no ambiente da sala de refeições T, hoje 

provisoriamente transformada em dormitório coletivo. 

 

Naturalmente, esta intervenção foi motivada pelas novas necessidades de maior 

privacidade e conforto doméstico. As consequências desta inserção canhestra estão 

relacionadas à perda da ambiência originária do espaço, à baixa qualidade 

construtiva do equipamento, ao desconhecimento da técnica construtiva da casa-

grande e da sobrecarga nela provocada por esta caixa de alvenaria e concreto. 

 

 

Figura 2.140a    Esq. Planta baixa da casa-grande no nível +3.50 m, FASE 1 Século XIX 
Figura 2.140b    Dir. Planta baixa da casa-grande no nível +1.50 m, que corresponderia à mesma fase. 

Piso de tijolos cerâmicos 

Fogões a lenha e a carvão 
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Figura 2.141a  Esq. Planta baixa da casa-grande no nível +3.50 m, FASE 2 Século XX, até a década de 1950 
Figura 2.141b  Dir.   Planta baixa da casa-grande no nível +1.50 m, que corresponderia à mesma fase. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2.142a  Esq. Planta baixa da casa-grande no nível +3.50 m, FASE 3 Século XX, após a década de 
1950, até 2012. 
Figura 2.142b  Dir.   Planta baixa da casa-grande no nível +1.50 m, que corresponderia à mesma fase. 

 

No entorno imediato, o ambiente recebeu edifícios destinados a novos banheiros, 

em dois pontos próximos, edificados em momento diferentes. Um deles está hoje 

abandonado e o outro integra um anexo que também abriga uma garagem para 

veículo automotor. (APÊNDICE C – Prancha C-2) 

Subdivisões na cozinha 
fogão a lenha 

fogão a carvão 

Piso de cimentado simples 

Lojas B e C 
(depósitos e cativeiro de escravos?) 

vvããoo  ffeecchhaaddoo  
 

ppaarreeddee    

ddeemmoolliiddaa  

  

Lojas B e C 
(depósitos e  guarda do gado à noite) 

ffoollhhaa  rreettiirraaddaa  

ffoollhhaa  rreettiirraaddaa  

ffoossssaa  cciisstteerrnnaa  

((ddéécc..  11997700))  

((ddeessmmoorroonnaammeennttoo))  

ppaarreeddee  rreeffeeiittaa    

ttiijjoollooss  cceerrââmmiiccooss  

bbaannhheeiirroo    

iinnssttaallaaddoo  

bbaannhheeiirroo  

ccrriiaaddoo  ee  

qquuaarrttoo  

rreeiinnssttaallaaddoo  

((ddéécc..  11999900))  

ggaalliinnhheeiirroo  

ppaarreeddeess  eemm  aarrrruuiinnaammeennttoo  
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As demais alterações externas, nas proximidades da casa-grande, refletem a 

dinâmica natural das atividades domésticas e do trabalho rural: instalação de 

cisternas, implantação e depois, abandono do açude, desmonte do curral, 

construção de galinheiros e cocho para alimentação dos animais junto à casa-

grande, instalação de fossas sépticas, distribuição do cercamento em função das 

necessidades da agricultura e da atividade pastoril.  

 

2.4  MACROANÁLISE DA ÁREA DO SÍTIO, NO ENTORNO DA CASA-GRANDE 
 
A Fazenda Cachoeira do Taepe, pelo estudado anteriormente  no presente trabalho 

(CAPÍTULOS 1 e 2), parece ter origem em sesmaria ou parte dela, no final do século 

XVII ou início do XVIII. 

 

Em extenso território que se estendia ao sul da atual sede do município de Surubim 

até a margem esquerda do Rio Capibaribe, no Agreste pernambucano, foi instalado 

o empreendimento agropastoril que se manteve em atividade até meados do século 

XIX, quando enfrentou crise que promoveu desaceleração na produção de gado, a 

atividade principal da propriedade. 

 

Nos estudos prévios realizados, verificou-se que, na década de 1920, a Fazenda 

Cachoeira do Taepe teve a produção reativada com a chegada de Antônio Paulino 

da Silva Negrinho, parente dos (então) proprietários, os Arruda, para ali conduzido 

com o objetivo desta recuperação. 

 

Ao constituir família e permanecer definitivamente em Taepe, Silva Negrinho 

desenvolveu diversas atividades produtivas, ao tempo em que conseguiu 

estabelecer uma liderança social na região, a partir da propriedade de Cachoeira.  

 

Por iniciativa dele as terras foram distribuídas entre parentes e amigos, muito 

provavelmente para que pudessem voltar à produção, já que, aparentemente, a 

família não possuía recursos financeiros para implementar as atividades em toda a 

propriedade. 
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Neste sentido, a chegada de interessados em ali se estabelecer foi bem recebida e 

estimulada pelo, agora, já proprietário de Cachoeira do Taepe. Silva Negrinho 

comprou o sítio no início da década de 1930, como informaram em 2012, os 

descendentes. 

 

Antônio Paulino, um dos filhos de Antonio Negrinho - o Totonho, (em depoimento 

prestado ao Museu de Surubim em 1988) informou que, em 1932, foi construída e 

instalada em Taepe a primeira escola particular da região e a capela teria sido 

construída na década de 1960, por iniciativa da Sra. Adelina, esposa de Antônio 

Negrinho, em devoção a Santo Antônio.  

 

Desta forma, começou a ser estabelecido o núcleo de casas que forma o arruado 

que lá permanece, onde estão: a venda; a escola e a capela; o pátio (comunitário) 

de Santa Luzia - palco das festividades em homenagem a esta Santa, que ocorrem 

anualmente em dezembro - o campo de futebol, esporte que atrai a comunidade do 

lugar e  que tem time participante do calendário esportivo do município de Surubim. 

 

O conjunto arquitetônico da Fazenda Cachoeira do Taepe foi edificado ao longo 

século XX, de forma lenta e sem percalços. Na década de 1980, a Prefeitura de 

Surubim construiu, no pátio do arruado, uma escola pública, que leva o nome de 

Antônio Paulino. A escola originária cedeu o uso para abrigar uma sala de leitura.  

 

Todas as casas de residência do arruado abrigam familiares dos proprietários, sob o 

modo de cessão, na base de autorização apalavrada, sem qualquer documento legal 

de usufruto ou posse, ao que se tem notícia. 

 

Na capela, ocorrem missas semanais oficiadas por padre pela providência da 

Paróquia de Surubim. Estas cerimônias são compartilhadas por todos de Cachoeira 

do Taepe e das proximidades. 

 

A venda, ou mercearia, está instalada em uma das casas e comercializa gêneros de 

primeira necessidade para os moradores dos arredores. Este empreendimento, até 
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2012, era explorado por Antônio João do Nascimento, morador da casa-grande e 

esposo de Marlene Nascimento da Silva, uma das filhas de Antônio Paulino.  

 

Cabe referir que este uso comercial é tradicional nos núcleos coloniais pois a 

maioria desses agrupamentos surgia da necessidade de fornecer guarida, apoio e 

suprimentos aos tropeiros, mascates e viajantes, nos tempos da conquista do 

território. Pode-se supor que Cachoeira do Taepe representasse um destes 

exemplares. 

 

Durante as últimas décadas do século XX, da mesma forma como ocorreu na casa-

grande, também na Fazenda foram promovidas diversas modernizações, a saber, a 

instalação de iluminação coletiva dos caminhos do sítio, do pátio e do campo de 

futebol e a construção de anexos para banheiros e vestiários ligados às atividades 

coletivas (festivas e desportivas). 

 

Observado o recorte territorial em estudo (o sítio enquanto lugar) com vistas a 

entender o percurso da ocupação, embora sem registros documentais, pode-se 

supor que a primeira instalação relacionada à construção da casa-grande é do 

século XVIII. Quanto aos anexos relacionados à atividade agropastoril, não se 

obteve registro de qualquer ordem até o final desta pesquisa.  

 

Depoimentos de moradores mais antigos referem a mencionada localização da 

senzala ao sul da casa-grande, um dos temas da pesquisa arquitetônica por 

prospecção, a ser implantada previamente à execução das obras de intervenção.  

 

É o Professor José Paulino a informar que a casa térrea de taipa de mão, vizinha à 

casa-grande e fronteira à sua fachada Nordeste, teria sido construída por Antônio 

Paulino para hospedar a primeira professora contratada para ministrar a formação 

escolar básica dos jovens moradores da Fazenda. Nela teriam sido dadas as 

primeiras aulas aos próprios filhos de Antonio Paulino e Adelina. 
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O desenvolvimento econômico era, na época, alicerçado na comercialização do 

algodão que, como informa Marcos Nascimento (filho de Marlene e Antônio João) 

em depoimento de 2013, era plantado na antiga propriedade Cachoeira do Taepe, 

mas fora da área em estudo. Na área pesquisada ficavam a bolandeira (espaço cujo 

nome é emprestado da máquina que abrigava, a qual realizava o descaroçamento 

do algodão) e o depósito dos fardos que armazenavam as plumas deste vegetal 

para distribuição nas centrais municipais. 

 

Também seria obra de Antônio Negrinho, o açude situado a sudoeste da casa-

grande, mais próximo e com maior capacidade de acumulação em relação ao 

primeiro, o qual supõem os herdeiros da Fazenda era oriundo do barreiro 

remanescente, mais distante e situado ao norte da casa-grande. Deste manancial 

originário da Fazenda permanecem restos da contenção de tijolos para 

represamento das águas, que deverão ser mapeados pela pesquisa arquitetônica 

prévia às obras de intervenção. 

 

Registre-se ainda a alteração da via de interligação da sede de Surubim que, antes, 

passava pelo trecho estudado de Taepe, e seguia em direção às localidades de 

Malhadinha e Chéos, situadas mais ao sul. 

 

A mudança de trajetória consistiu no afastamento da nova estrada para junto do 

açude, quando da instalação da Barragem do Jucazinho, na década de 1990, o que 

agregou o fato positivo do afastamento de veículos mais pesados e com isto, menor 

trepidação do solo, ruído e poluição ambiental junto à casa-grande. 

 

As Figuras 2.143 a 2.145 representam esquematicamente os momentos da 

ocupação humana do território onde se instalou a Fazenda Cachoeira do Taepe. 

Observa-se que estas representações baseiam-se unicamente nos depoimentos 

orais obtidos na presente pesquisa. 
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Figura 2.143 Fazenda Cachoeira do Taepe, na área estudada. A mesma dos pioneiros colonizadores do século 
XVIII (?). 

 

 

 

 

 
Figura 2.144 Fazenda Cachoeira do Taepe, onde foi construída a casa-grande, uma das primeiras casas da 
região, conforme se noticia no local, que abrigou os colonizadores portugueses e a sede do empreendimento 
agropastoril até meados do século XIX. As eventuais construções (ou restos delas) ligadas à casa-grande e às 
atividades deste período não são visíveis. 

 

 

Casa-grande 

açude originário 

caminho de acesso 



182 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

 
Figura 2.145 Fazenda Cachoeira do Taepe, com a ocupação que permanecia em 2012. O arruado construído a 
partir da década de 1930 com o estabelecimento da família de Antônio Paulino da Silva Negrinho; a instalação 
da primeira escola privada da região; a construção da capela dedicada a Santo Antônio. Na segunda metade do 
século XX, foi ali construída a escola pública municipal que recebe alunos de todas as comunidades ao redor da 
Fazenda. 

 

 

Implantada próxima ao Riacho Taepe, a Fazenda e sua sede se desenvolveram com 

o aproveitamento das águas por ele fornecidas em parte do período invernoso anual. 

Para atender ao abastecimento de água no restante do ano, foram instalados, ao 

longo do tempo, açudes e cisternas que garantiram as atividades e a sobrevivência 

do gado em períodos de seca, esta sempre presente no semiárido do Agreste 

pernambucano. 

 

Sobre o ciclo anual das águas de cursos como o Taepe aliado às consequências 

sobre o homem que vive em suas bordas e a partir deles, L. Maltchik, no texto 

Ecologia de Rios Intermitentes Tropicais que compõe o Capítulo 5 do livro 

Perspectivas da Limnologia no Brasil, interpreta que 

Após um período de estiagem, a cheia surge como um evento importante para a resiliência 
das comunidades que vivem nos sítios. Esta se manifesta a partir da economia de esforços 
empregados na busca e no transporte de recursos hídricos e culmina com o resgate da 
tranqüilidade até então ameaçada pela escassez de água e possibilidades de perdas dos 
bens produtivos, com inevitáveis rupturas sociais. 

 
A presença de água no leito dos rios e nas imediações das residências determina para os 
indivíduos a noção de propriedade de águas, mas se nota um forte senso de solidariedade 
entre os indivíduos da comunidade quanto a esse recurso. A qualidade desta água define 
sobre a multiplicidade de seu uso. Parte da água é destinada à pecuária, agricultura e à 
piscicultura. 

Casa-grande 

arruado 

escola pública 

 

capela 

açude originário 

nova estrada, implantada para dar acesso à 

barragem do Jucazinho 

açude século XX 

caminho interno da Fazenda 
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Os indivíduos destinam parte de seu tempo para amenizar o problema da escassez dos 
recursos hídricos, escavando poços, cacimbas, barreiros, transportando água e levando a 
criação para açudes. A busca de água envolve todos os membros da família tanto na 
estratégia de busca quanto no seu gerenciamento.  (MALTCHIK, 1999, p.9) 

 

A ocorrência de árvores de maior porte é considerada característica desta área de 

transição, onde está Cachoeira do Taepe, entre a Zona da Mata e o Sertão de 

Pernambuco, embora o quadro percebido nos dias que correm, seja bem diferente, 

resultado do desmatamento descontrolado ao longo da ocupação humana. 

 

Segundo Antonio Paulino, o Totonho de Taepe teria “saído muita madeira para a 

construção do mercado público de Surubim e para a linha de trem Bom 

Jardim/Limoeiro”, o que permite imaginar uma paisagem de vegetação mais densa 

no cenário inicial. 

 

Hoje se vêm poucos exemplares que resistem solitários entre grandes extensões de 

pastos, tanto na propriedade quanto no entorno dela. A criação do gado com suas 

pastagens extensivas alterou a paisagem originária, descartada no tempo sem 

registro e construiu uma nova linguagem, hoje característica da região. 

 

O cultivo do algodão ocorria em parte da antiga propriedade, externa ao trecho 

estudado, com características mais apropriadas ao plantio extensivo. O processo de 

partilha do território provocou o desmembramento dela da área originária, para 

atender parentes dos Silva. A titularidade, em 2013, é de Josefa de Vasconcelos.   

 

Embora este vegetal tenha sido dizimado a partir da década de 1970 na região, 

atacado pelo bicudo (nome popular do besouro Anthonomus grandis), é na área 

acima referida que se vê a possibilidade de retomada da atividade, cujo cultivo é 

considerado adequado pela Embrapa de Pernambuco (IPA). 

<http://www.ipa.br/noticias_detalhe.php?idnoticia=2785> 

 

Apesar do período de declínio econômico de Cachoeira do Taepe nos dias que 

correm, os elementos estruturadores da natureza e da cultura permanecem no lugar, 

identificáveis ao longo de um percurso atento pelo sítio. Nele percebe-se o relevo, a 

http://www.ipa.br/noticias_detalhe.php?idnoticia=2785
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vegetação, o riacho, as balizas de pedras afloradas no solo e as cachoeiras 

formadas pelo relevo acidentado e rochoso. (APÊNDICE B – Fichas 1 a 21)  

 

Neste quadro dinâmico encaixam-se, em Taepe, as marcas das expressões e 

intervenções humanas ali estabelecidas em função das atuações desempenhadas: a 

morada enquanto abrigo, as atividades econômicas (o gado restrito a nove cabeças 

em 2012 e a agricultura familiar de subsistência), o convívio familiar e social. 

 

Pode-se dizer que estão conservadas as características geomorfológicas e 

biológicas que caracterizam o lugar, enquanto Fazenda Cachoeira do Taepe, 

originada da criação de gado e da produção de algodão, atividades que a deixaram 

inserida no ambiente da região. 

 

2.5  DIAGNÓSTICO DA CASA-GRANDE 

 

O diagnóstico da casa-grande, enquanto etapa indispensável para o conhecimento 

do edifício e para subsidiar a tomada de decisões indispensáveis ao Projeto de 

Intervenção proposta de intervenção, contou com poucos dados históricos. O texto 

conclusivo foi elaborado a partir de três abordagens sequenciadas, a saber o mapa 

de danos, a análise do estado de conservação e ensaios laboratoriais e testes. 

 

No que se refere ao compromisso de aprofundamento sobre técnica e sistema 

construtivos, cabe referir a arquiteta Monica Olender na dissertação A Técnica do 

Pau a Pique: subsídios para sua preservação, ao mencionar que “os profissionais 

devem conhecer pormenorizadamente as características dos principais materiais 

que constituem o pau a pique e a estrutura que o sustenta (geralmente estrutura 

autônoma de madeira), que são o solo e a madeira.” 62
  (OLENDER, 2006, p. 72) 

                                                           
62

 A dissertação foi apresentada em 2006 ao Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal da Bahia como requisito para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo, 
sob orientação da Prof. Dra. Cybèle Celestino Santiago. 
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As Recomendações para Análise, Conservação e Restauração Estrutural do 

Patrimônio Arquitetônico, elaboradas pelo Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios do ICOMOS, reforçam significativamente a importância desta etapa nos 

estudos de intervenção ao reconhecer e emprestar abrangência universal à 

elaboração de diagnóstico que preveja “abordagens históricas, qualitativas 

(observação direta do dano estrutural e da deterioração do material, assim  como a 

pesquisa histórica e arqueológica) e quantitativas (ensaios de materiais, 

monitoramento e análises estruturais)”. (ICOMOS, 2001, p.8) 63 

 

É necessário ter em mente ainda que, ao lado do aprofundamento do conhecimento 

científico, o fazer da taipa de mão, centrado no uso de materiais e mão de obra 

locais, tem caráter empírico. Estes procedimentos são apreendidos a partir da 

vivência de obra ou mesmo por tradição oral, pela transmissão entre gerações. 

 

Em Cachoeira do Taepe não é diferente, inclusive constatado durante o 

acompanhamento de obra de estabilização emergencial das paredes, ocorridas em 

2011 e 2012 quando foram empregados solo local e areia lavada no preenchimento 

e revestimento pontual. (Figuras 2.143 a 2.145) 

 

   
Figura 2.146  Esq. Preparo de argamassa de revestimento no terreiro de serviços, a sudoeste, com areia lavada 
local e cal previamente extinta junto da casa-grande. 64 
Figura 2.147 Centro. Aplicação de argamassa de estabilização provisória, no cunhal da fachada Nordeste com a 
Sudeste. 
Figura 2.148 Direita. Cunhal da Fachada Nordeste com a Fachada Noroeste, já revestido com argamassa de 
estabilização na mesma ocasião. 

                                                           
63

 Também foram consultados o Manual e Elaboração de Projetos, editado pelo Programa Monumenta/BID em 
2005 e as referidas Recomendações para Análise, Conservação e Restauração Estrutural do Patrimônio 
Arquitetônico, na versão brasileira de Silvia Puccioni, de 2001. 

64 
A argamassa foi preparada com vistas a estabilizar as perdas de material tanto na taipa de mão na fachada 
Sudoeste, quanto na Nordeste. Em ambas os cunhais apresentavam ruptura da alvenaria de pedra.  
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2.5.1 Mapa de danos 

 

A representação gráfica na casa-grande de Taepe permite a visualização das 

ocorrências danosas em todo o edifício, por meio do registro das lesões identificadas 

sobre os desenhos do levantamento cadastral. Este colabora na atribuição de 

causas e, quando possível, no reconhecimento dos agentes. (APÊNDICE E - Pranchas 

01 a 11) 

 

O reconhecimento, a classificação e o registro gráfico dos danos seguiram 

metodologia que privilegia a observação direta com base na conceituação de dano, 

agente e causa  65. Esta abordagem aponta por dano toda ocorrência prejudicial ao 

bem cultural, no local. Agente é a ação por meio da qual a causa atua sobre os 

materiais e causa  é o elemento, condição ou fato que, por meio do agente e sob 

características específicas e propícias, atua sobre o bem cultural, de forma danosa. 

 

Na casa-grande da Fazenda do Taepe, o aprofundamento das investigações, 

procedido para subsidiar o Diagnóstico - consideradas as condições precárias de 

conservação registradas em 2012, se deu em duas vertentes: a do reconhecimento 

das lesões (danos) existentes nos materiais constituintes e a das consequências 

destas no sistema estrutural do imóvel.  

 

Durante a aplicação do método no local, em julho de 2012, pode-se perceber que os 

danos estão relacionados a três condições que atuam de forma interdependente 

sobre os materiais constituintes. São elas a presença inadequada da água; a 

infestação por insetos e agentes xilófagos e, considerando-se a presença 

humana, a associação do desconhecimento das características materiais do bem 

cultural com a falta de manutenção adequada. 

 

A atuação dos cupins de solo e de madeira seca na edificação está mapeada e foi 

relacionada aos danos visíveis. No entanto, as condições diagnosticadas, como se 

verá, indicam a necessidade de considerar as consequências estruturais advindas 

                                                           
65 

Este método foi apresentado pela Dra. Silvia Puccioni, engenheira, Consultora do MP-CECRE/PPGAU/UFBA – 
Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, em 2012. 
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do ambiente propício à infestação, criado em decorrência da associação da água 

com os materiais constituintes do sistema construtivo: madeira e barro. 

 

No Apêndice E, as Pranchas E-1 a E-4 registram o mapeamento dos danos visíveis sobre 

os materiais, quer em planta baixa quer em cortes e fachadas. As numeradas de E-7 

a E-10 registram os danos visíveis, agentes e causas relacionados à estrutura do 

edifício. 

 

Foram incorporados ao mesmo Apêndice E tanto o cadastro das instalações elétricas - 

cujas condições de aplicação foram analisadas em função dos danos provocados ou 

pelo potencial de risco (Pranchas E-5 e E-6) - quanto uma prancha de registro das 

drenagens naturais do terreno na propriedade limitado ao perímetro estabelecido no 

presente estudo (Prancha E-11).  

 

 

2.5.2 AAnnáálliissee  ddoo  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo  

 

Preliminarmente, para facilitar a compreensão das referências aos ambientes da 

casa-grande repetem-se (nas Figuras 2.146 e 2.147) as plantas baixas nível +1.50 m 

(piso a 0.00) e +3.50 m (piso a +2.27 m). A abordagem principia no enfoque sobre  

os materiais e, em seguida, sobre a estrutura. 

 

      

Figura 2.149 Planta baixa do pavimento nível +1.50 m. As lojas que servem de depósito estão instaladas 
no pavimento que corresponde ao embasamento de pedra. 

CCoorrrreeddoorr  AA  

LLoojjaa  CC  LLoojjaa  BB  

Terreiro de 

acesso 

 



188 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

..                     

Figura 2.150 Planta baixa do pavimento nível +3.50 m, estruturado sobre grade de madeira cujas 
vedações são compostas de paus a pique e taipa de mão.Uso residencial. 

  

EEssttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddooss  mmaatteerriiaaiiss  

A análise dos materiais constituintes da casa-grande da Fazenda Cachoeira do 

Taepe, na situação  encontrada em julho de 2012, foi feita a partir da cobertura até 

os níveis de piso, sobre os elementos construídos integrantes do edifício. 

 

  CCoobbeerrttuurraa    

As telhas cerâmicas tipo capa e canal que cobrem o edifício apresentam-se com 

desgaste superficial, fissuras, quebras e a superfície exposta irregular e áspera, 

contaminada por microrganismos diversos. 

 

Pomar 
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Detalhe da seção transversal da telha. 
Desgaste e perda de matéria. 

Telha na posição de capa, vista de cima. Espessura média da peça. O dado não é 
constante na extensão. 

   

Figura 2.151a   Esq. Cadastro da amostra de telha cerâmica onde se verifica danos no material. 
Figura 2.152b   Centro. Vista da mesma peça, de topo. 
Figura 2.153c   Dir. Cadastro da espessura da amostra. 

 

O telhamento mostra vários pontos de falha por lacunas ou quebras. As faixas estão 

desalinhadas e há deslocamento de peças. Há várias ocorrências de vegetação 

superior entre as telhas, em diversos locais, registrados no Apêndice D – Fichas 115 a 

116 e no Apêndice E – Prancha E-4. 

 

Todos os elementos de apoio do telhamento apresentam perda de seção, fissuras, 

fraturas, empenos e manchas escuras. Algumas horizontais têm deformação axial. 

Os caibros que correm sobre as salas (ambientes G, H, R, T) sofrem flecha 

acentuada e, ao vencer vãos de aproximadamente 4,65 metros66, demonstram, além 

da deformação excessiva, seções reduzidas e danos que afetam a estabilidade.  

 

As ripas serradas estão desalinhadas e empenadas. Estes danos podem ser 

observados tanto no ambiente interno quanto nos balanços externos. Permanecem 

alguns testemunhos de antiga pintura superficial aplicada nos pontaletes.   

Constata-se que, ao longo do tempo, foram aplicadas peças complementares de 

forma improvisada, visando a compensar perdas na estrutura originária. A 

degradação geral dos caibros, fez com que uma peça se rompesse em 2011, 

provavelmente lesionado por ataque de cupins. Este dano ocasionou diversas outras 

ocorrências estruturais, conforme será relatado adiante. (APÊNDICE E – Prancha E-2; 

APÊNDICE D - Ficha 128) 

 

Complementarmente, no trecho da água que cai para sudoeste, todo o 

madeiramento está uniformemente escurecido, o que provavelmente se deve ao 

                                                           
66

 Esses vãos correspondem às salas fronteiras e de refeições (Figura 2.147). 
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hábito de manter o fogo aceso permanentemente, conforme descrito no subitem 2.3.5 

– Usos e percursos arquitetônico do edifício. 

 

  PPaarreeddeess  

O sistema constituinte das paredes de taipa de mão não pode, por estar revestido e 

a casa em uso, ser avaliado integralmente. No entanto, pesquisas pontuais 

permitiram indicar danos tais como perda de seção das madeiras - paus a pique, 

varas e cipós - estes últimos com rompimento das amarrações. O estudo 

especializado desenvolvido sobre o ataque de insetos xilófagos (ANEXO D) indicou 

alto índice de contaminação. Em alguns pontos há desaprumo de trechos de parede 

o que provocou perda da argamassa constituinte (taipa de mão). (APÊNDICE C -  

Pranchas C-3 a C-6; C-15) 

 

A argamassa de revestimento recebe cal e barro na composição e é integralmente 

recoberta por camada pictórica. Sobre estas superfícies foram observadas manchas 

de cor cinza por ação de diversos agentes; manchas amareladas e escuras 

descendentes (a partir da coberta); fissuras em todas as fachadas e na maioria dos 

ambientes internos, geralmente estabelecidas do meio do vão para o topo da 

parede. (APÊNDICE E - Pranchas E-2 e E-3, APÊNDICE D - Fichas 83 a 102, 54, 64) 

 

No revestimento de todas as fachadas e em vários ambientes internos, são 

constatadas perdas pontuais. Da mesma forma, a camada pictórica (sempre a base 

de cal) está descolada em praticamente todas as superfícies internas e externas, 

embora em graus diferenciados. Podem também ser identificadas fraturas das 

paredes nos pontos associados às ocorrências de danos estruturais (desaprumos). 67
 

(APÊNDICE E – Pranchas E-9 e E-10) 

 

Nas alvenarias do embasamento de pedra argamassada com barro (baldrame), o 

revestimento encontra-se com perda de aderência e áreas faltantes. O maciço tem 

perdas pontuais de pedras, cujas causas podem ser o comprometimento da 

                                                           
67

 Para efeito da delimitação, fratura corresponde aos rompimentos lineares nas paredes, em qualquer direção, 
com profundidade maior que a espessura do revestimento e que representam algum compromisso estrutural. O 
termo fissura é reservado para os rompimentos mais superficiais, resultado de esforços à tração do material. 
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consistência do material de assentamento e a desagregação do revestimento. 

(APÊNDICE D - Fichas 22 a 28; Figura 2.149) 

 
Figura 2.152   Vista da loja B onde são percebidos diversos danos incidentes nos materiais: sujidades; perda de 
argamassa de assentamento, revestimento e da taipa de mão, madeiras manchadas e com perda de seção (nos 
esteios à mostra), manchas escuras nas bases e topo das paredes e descolamento total da  camada pictórica. 

 

  

  PPiissooss  

As peças dos tabuados aplicados nas salas do pavimento residencial (nível +2.27 m) 

e aquelas dos balcões e degraus de acesso a estes ambientes encontram-se 

empenadas, com perdas de juntas e de seção, Fissuras diversas, com manchas 

escuras que ocorrem também nos barrotes de apoio. No caso das escadas, os 

degraus, pisos e espelhos estão desagregados, deformados e manchados. Estes 

conjuntos estão com perda de partes, desaprumados e soltos da parede onde 

deveriam estar arrimados.  

 

 

O cimentado que recobre a maioria dos ambientes internos (APÊNDICE E – Prancha 1) 

foi aplicado sobreposto ao originário. Encontra-se integralmente desgastado, 

desnivelado, com perdas e manchas diversas.68 O revestimento das calçadas 

externas (A e A’), aplicados sobre base de tijolos cerâmicos maciços, apresentam 

fissuras, manchas, sujidades, perdas e fraturas.  

 

                                                           
68
 Pelas perdas existentes no cimentado é possível verificar que está sobreposto a piso de tijoleira, 
aparentemente sem padrão comum quer em relação às peças, quer em relação à paginação. 
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Os pisos cerâmicos (produtos industrializados) recobrem alguns ambientes. São 

basicamente dois padrões e aquele que reveste os ambientes R e J apresenta perda 

de camada pictórica nas áreas de maior fluxo de pessoas. Junto às paredes, 

observa-se assentamento inadequado que libera frestas entre o piso e a vedação, 

além de peças quebradas e falhas. 

 

  EEssqquuaaddrriiaass      

Podem ser constatadas perda de seção nas grades e em todas as folhas (de janelas 

e portas) além de empenos, manchas e irregularidades nas folhas. Há partes 

desagregadas e as ferragens estão danificadas por sobreposição de camadas 

pictóricas, empenos, perda de fixação, de partes ou de peças, substituições 

inadequadas e ferrugem. 

 

Algumas folhas parecem ser reaproveitadas de outros pontos não identificados na 

casa-grande, e a camada pictórica aplicada em parte delas, encontra-se ressecada 

em com perdas pontuais. (Figuras 2.153 e 2.154) 

 

  
Figura 2.153   Esq. Porta TP1 – interliga a sala T ao pomar. Uma das esquadrias mais deterioradas. 
Figura 2.154   Dir. Sala G onde se pode avaliar visualmente a condição tanto de esquadrias quanto do piso.  

  

  EElleemmeennttooss  ddee  mmaaddeeiirraa  

Os elementos de madeira que constituem o conjunto de bens integrados à casa-

grande (balaústres e corrimão dos balcões, balaústres que constituem as grades 

fixas das janelas rasgadas) mostram quadro de danos em tudo similar aos 

componentes de escadas, pisos e esquadrias, no que se refere às condições da 

madeira. (APÊNDICE D - Fichas 83 a 88) 
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Os pilares de madeira que compõem a grade estrutural da casa na fachada 

Nordeste encontram-se com fissuras, perda de partes e da perfilatura. Quase todos 

receberam próteses do mesmo material (antes de 1980) que visaram recompor as 

bases apodrecidas pelo contato direto com o solo. (APÊNDICE D - Fichas 103 a 111) 

 

Estes pilares e aqueles que definem os cunhais do embasamento de pedra estão 

diretamente apoiados no solo, previamente compactado e assentados com 

profundidade máxima de 50 centímetros do nível de solo natural, sem tratamento 

superficial ou amarração. (Figuras 2.155 e 2.156) 

 

Os pontos de pesquisa do sistema de fundação, a partir da amostragem feita junto à 

fachada Noroeste, permitiram supor que no trecho de pavimento único, os pilares de 

madeira do interior da casa seguem até a mesma profundidade média, assentes 

sobre solo natural. Essas bases estão apodrecidas, com perda acentuada de seção, 

manchas e fissuras. (APÊNDICE C – Prancha C-13) 

    
Figuras 2.155a e 2.155b    À esquerda e centro esquerda, prospecção na base de pedra e detalhe, no esteio que 
faz o cunhal das fachadas Nordeste e Sudeste.  
Figuras 2.156a e 2.156b   À direita e centro direita, pesquisa identifica profundidade em torno dos 35cm abaixo 
da superfície do solo, de inserção de um dos esteios, na fachada Noroeste. 

 

EEssttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddoo  ssiisstteemmaa  eessttrruuttuurraall  

Conforme orientam as Recomendações para Análise e Restauração Estrutural,  

documento do ICOMOS mencionado, foi elaborado um primeiro esquema em 

perspectiva da grade estrutural (Figura 2.157) que compõe a estrutura autônoma 

(gaiola) da casa-grande de Taepe, cujo objetivo é auxiliar a compreensão dos 

vínculos e da própria estrutura assim como, a partir dos danos mapeados, quais os 

pontos comprometidos deste sistema. (ICOMOS, 2001, p.15) 
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Figura 2.157   Isométrica da grade estrutural que constitui a estrutura autônoma da casa-grande da Fazenda 
Cachoeira do Taepe, estabelecida pelos elementos do levantamento cadastral e pela observação no local.  

 

Inicialmente cabe comentar que a avaliação do estado de conservação da grade 

estrutural de madeira somente estará completa quando o Diagnóstico da extensão 

dos danos provocados pela ação inadequada da água aliada à dos agentes 

xilófagos, for concluído.  

 

Além das condições já descritas para os esteios (pilares), as vigas horizontais 

apresentam deformações tais como curvatura e sinuosidade. Na estrutura em geral, 

identifica-se ainda fendas, rachas e perdas alveolares pontuais 69 que enquadram o 

edifício em condições elevado risco de desabamento.  

 

A deterioração de parte dos materiais constitutivos da casa-grande promoveu 

desaprumo em três trechos de paredes. Embora tenham danificado diretamente as 

vedações, implicam em consequências estruturais já que o sistema de pau a pique 

está totalmente solidarizado à grade estrutural. 

 

Na fachada Noroeste, no trecho que corresponde à sala de refeições R, está o 

trecho danificado mais antigo, originado provavelmente pela retenção de água 

absorvida no madeiramento da estrutura de vedação. É provável que a rotação 

                                                           
69

 Entende-se por curvatura - desvio da direção longitudinal; sinuosidade - desvio da direção medido em um 
comprimento definido; fenda - separação de tecidos lenhosos ao longo das fibras, transversal aos anéis; racha 
- separação de tecidos lenhosos ao longo das fibras, separando dois anéis de crescimento; perdas alveolares – 
pontos de forma esférica de perda pontual de seção. (CALIL JUNIOR, 2010, p.12-17) 
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parcial do maciço se deva em razão do apodrecimento das peças de madeira e a 

consequente perda de vínculo. Neste ponto constata-se o esgotamento de lavatório 

e da cuba da cozinha lançado diretamente sobre o solo, externamente, junto à base 

da edificação. (Figura 2.158, Fichas 55, 90; APÊNDICE E – Prancha E-3) 70 

 

Na fachada oposta, Sudeste, no trecho do ambiente T, um conjunto de  ocorrências 

responde por desaprumo mais acentuado, com causas e agentes semelhantes aos 

da sala R, agravadas pela instalação de bloco sanitário com caixa d´água dentro do 

ambiente e galinheiro pelo exterior. Além da presença inadequada da água, estes 

elementos representam sobrecarga que acarretou recalque no piso. (ver Fichas 64 a 

70, 99 e 100. APÊNDICE E – Prancha E-3) 

 

Na fachada Sudoeste, registrou-se importante desaprumo da parede, fato que indica 

a possibilidade de ter criado ponto vulnerável na  estrutura, ocorrência relacionada 

ao rompimento de um dos caibros da coberta da sala T. (APÊNDICE D - Fichas 94 a 97)  

 

Um quarto ponto de desaprumo deve ser mencionado em relação ao fechamento até 

a coberta, feito de taipa de mão e aplicado sobre os frechais das paredes na 

despensa S. Este fato traz a possibilidade de  arrasto de parte da grade estrutural. 

(Figura 2.159) 

 

  
Figura 2.158   Esq. Vista interna da parede da fachada noroeste, no trecho com desaprumo (ambiente R). 
Figura 2.159   Dir. Vista da parede alteada, em desaprumo a partir do frechal de amarração.(na seta) 

 

                                                           
70 Para localização dos ambientes na casa-grande consultar Figuras 2.146 e 2.147, acima. 
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Na fachada Nordeste foram medidos os desaprumos dos pilares de madeira que 

recebem os elementos dos balcões e escadas (Pm1 a Pm7). A providência objetivou 

registrar eventuais inclinações e o direcionamento destas. Essas peças foram 

escolhidas para esta aferição, por se tratar de peças inteiras na altura, característica 

esta oriunda da técnica construtiva utilizada e estarem ser revestimento. (APÊNDICE E 

– Pranchas E-7 e E-10)  

 

Por se tratar de peças únicas, foi possível projetar a partir das inclinações obtidas, o 

desaprumo ao final da altura total de 4.53m em média, conforme o Quadro 2.4. 

 

Pm1 6,8 cm para NO Pm2 7.9 cm para NO  4.7 cm para SO 

Pm3 6.8 cm para SE  0.7 cm para NE Pm4 6.8 cm para NO  4.0 cm para SO 

Pm5 3.4 cm para NO 7.2 cm para SO             Pm6 4.5 cm para NO   71 

Pm7 4.5 cm para NO  4.5 cm para SO   

    
Quadro 2.4  Registro do desaprumo projetado para os pilares da fachada Nordeste da casa-grande de Taepe. 

 

Diante da degradação dos materiais e das conexões (vínculos) entre eles, cabe 

referir que os valores obtidos acima devem ser relativizados, inclusive porque a 

pesquisa indica movimento combinado em duas direções.  

 

É importante lembrar a observação da engenheira Rosana Munhoz 72, na orientação 

ministrada em outubro de 2012, no sentido que não se deve descartar a 

possibilidade destes desaprumos, pelos valores encontrados, estarem relacionados 

simplesmente às imprecisões de construção comuns às técnicas tradicionais no 

Brasil. (Informação verbal, 2012). Para os pilares, ver Apêndice D, Fichas 103 a 111. 

 

Outra ocorrência indutora de dano estrutural é o mencionado rompimento de um dos 

caibros da coberta, sobre a sala T. Ocasionado pela ação de cupins, o dano 

provocou o aumento das cargas inclinadas da coberta transmitidas para a parede da 

fachada Sudoeste, causando o desaprumo relatado na análise dos materiais.  

 

                                                           
71 Pm6 mostra inclinação acentuada e descontínua, provavelmente em função da  rotação da prótese da base. 
72 Rosana Muñoz é Doutora, e Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFBA. 
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Além desta consequência imediata, a perda poderá iniciar processo em cadeia nos 

demais caibros, pelas mesmas motivações. O escoramento provisório ali aplicado 

em 2011 teve por objetivo absorver parte do excesso de carga e impedir  

continuidade do processo de arruinamento. 

 

Na casa-grande, fraturas nas paredes estão sempre associadas aos desaprumos 

correspondentes e podem ser identificadas nas fachadas Sudeste e Sudoste tanto 

na face interna quanto na externa.  

 

Finalmente, foram identificados dois pontos de ruptura da alvenaria de pedra do 

embasamento térreo. A análise local, como referido, indica a perda de aderência da 

argamassa de assentamento, causa ampliada pela deterioração do revestimento.  

As fraturas são os primeiros sinais que desenham o processo de formação do dano. 

(APÊNDICE E – Pranchas E-7 a E-10 e Fichas 92 e 101).  

 

Pode-se constatar que a ocorrência não é recente e vem sendo estabilizada com 

argamassa de revestimento, em algumas ocasiões com uso de tijolos para o 

preenchimento das lacunas. (Figuras 2.160 e 2.161) 

 

  
Figura 2.160   Esq. A perda da argamassa deixa à vista o preenchimento da lacuna deixada pela ruptura da base 
de pedra. Cunhal entre fachadas NE e NO. Nas setas, as linhas das fraturas. 
Figura 2.161  Dir. Ruptura da alvenaria de pedra no cunhal entre as fachadas NE e SE. 

 

 

Na medida em que a coberta participa do sistema estrutural da casa-grande, cabe 

reiterar a importância dos caibros, já que é sobre a malha longitudinal e inclinada 

constituída por estes elementos de madeira que recaem os esforços inerentes e 
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absorvidos pelo telhamento. A responsabilidade pela transmissão às paredes é 

dividida com terças e cumeeiras. 73 A figura 2.162 apresenta graficamente os danos 

estruturais a partir dos pontos onde foram identificados.   

 

                       
Figura 2.162   Pontos onde a deterioração dos materiais provocou danos com prováveis reflexos na estabilidade 
da grade estrutural. 

 

 

IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddooss  aaggeenntteess  ddee  ddeeggrraaddaaççããoo 

O processo de reconhecimento desses agentes seguiu o princípio que a degradação 

sobre os materiais pode chegar a causar danos estruturais, a saber: 

 

  PPoorr  aaççããoo  ddoo  aammbbiieennttee  ffííssiiccoo  cciirrccuunnddaannttee  

O clima semiárido é um dos componentes que atua sobre os materiais da casa-

grande, acelerando a degradação dos materiais quando submetidos expostos à 

atuação direta do sol e das intempéries. 

 

A drenagem inadequada do solo da região pode ser percebida nos invernos mais 

rigorosos, ocasião em que as fortes precipitações pluviais promovem o 

encharcamento temporário das áreas mais baixas e planas. Os habitantes da 

                                                           
73 A cobertura em duas águas participa do sistema estrutural na medida em que amarra e contribui para a 

estabilidade da gaiola. 

danos nas vedações (desaprumos) 
 
rupturas na base de alvenaria de pedra e áreas a investigar quanto aos possíveis reflexos na estrutura 
 
ponto vulnerável no pilar de madeira Pm6 (fachada NE) 
 
perda de seção nas cabeças                                 Perda de seção nas bases de contato 
de cumeeira e terças. 
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Fazenda comentam que, nestes períodos, o Riacho Taepe sai do leito normal e 

invade as áreas ribeirinhas. (APÊNDICE E  – Prancha E-11) 74 

 

A casa-grande, pela implantação na meia encosta da colina, nas mesmas ocasiões, 

retém temporariamente uma lâmina d´água nas lojas térreas o que indica, mesmo 

que por tempo limitado, solo encharcado e o material das paredes expostos a 

retenção de água. (APÊNDICE E  – Pranchas E-8 e E-11) 

 

Pelos dados ambientais coletados, Cachoeira do Taepe, conforme indica o Manual 

de Conservação Preventiva para Edificações, apresenta condições ambientais 

propícias ao desenvolvimento de mofo, fungos e líquens. (KLUPPEL; SANTANA, 

2006, p.139) 75 

 

Ainda sobre o tema e de acordo com informação do Professor Mario Mendonça, 

(OLIVEIRA, 2006, p. 61) a umidade relativa do ar recomendada para a boa 

conservação da madeira se situa entre 50 e 65%. No caso de Taepe constata-se 

que os valores ficaram acima desta faixa.  

 

No entorno da casa-grande, a cobertura vegetal característica do ambiente 

semiárido é perceptível nos raros trechos da propriedade não alterados pela prática 

agrícola ou pelas edificações e equipamentos instalados. Junto à casa-grande, onde 

a vegetação pode interferir na conservação dos materiais constituintes da morada, 

observa-se que a instalação dos terreiros e do pomar substituem o quadro vegetal 

nativo da região.  

 

A fachada Sudeste com o pomar ao lado, é a única que sofre sombreamento pela 

interposição de vegetação de maior porte, o que explica boa parte das manchas 

escuras e as perdas de revestimento ocorridas no primeiro terço da altura da 

fachada.                                                                                

 

                                                           
74
 No inverno da região, as chuvas podem ocorrer com grande intensidade e por dias seguidos. 

75 
Temperatura média acima de 20

o
C (Taepe: 24,9

o
C) e umidade relativa do ar média acima de 60% (Taepe: 

69,5%). 
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A casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe tem frente para Nordeste (Norte-

Nordeste), conforme o gráfico desenvolvido sobre a Carta Solar de Surubim. 

(latitude 7º 49’ 59”). Para implantação, ver Apêndice C – Prancha C-2. 

 

A partir do estudo das características físico-ambientais (CAPÍTULO 2 – 2.2.1), pode-se 

informar que a insolação é mais atuante na fachada Sudoeste (Sul-Sudoeste), 

quando a incidência direta ocorre durante todo o período diurno, no verão. No caso 

da fachada Noroeste (Oeste-Noroeste), este fenômeno ocorre ao longo do ano, no 

período da tarde. 

 

A fachada Sudeste (Leste-Sudeste) recebe insolação direta durante todo o ano, pela 

manhã e na face Nordeste (Norte-Nordeste) do edifício, esta incidência ocorre nos 

meses mais frios, entre abril e setembro. Em consequência, neste paramento os 

efeitos do sol direto são menos determinantes para a ocorrência de danos. 

 

Do ponto de vista da atuação do sol sobre os materiais, a condição de incidência 

mais perpendicular dos raios solares nas superfícies, coincide com a maior 

intensidade de danos relacionados às intempéries, conforme pode ser observado 

nas fachadas Sudeste e Noroeste. 

 

Quanto à ventilação, a direção leste é predominante dos ventos na região de 

Surubim. Além da atuação sobre as superfícies das fachadas mais atingidas (SE e 

SO), os ventos dominantes podem explicar a colaboração deste fator meteorológico 

sobre os danos que ocorrem mais acentuadamente na água do telhado voltada para 

o sudoeste. Neste pano da coberta é mais intenso tanto o desgaste das telhas 

cerâmicas como o desenvolvimento de vegetais superiores. 

 

Estes vegetais se desenvolvem a partir de sementes - transportadas pela ação do 

vento ou por pássaros e instaladas nas telhas de canal ou mesmo entre peças do 

telhado – que germinam por encontrar ambiente propício. 
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Resumidamente, pode-se avaliar, em escala decrescente que, tanto pela orientação 

geográfica quanto pelas características arquitetônicas, a fachada da casa-grande 

que sofre atuação mais determinante das intempéries é a Sudeste seguida da 

Noroeste. A Sudoeste vem na sequência e a Nordeste é a menos vulnerável. 

 

  PPoorr  aaççããoo  iinnaaddeeqquuaaddaa  ddaa  áágguuaa  

Quando das pesquisas de campo, em julho de 2012 (mês de inverno no Agreste 

pernambucano, o que significa dizer de chuvas), o período se mostrou atípico 

quanto ao volume das precipitações pluviais. As paredes da casa estavam secas ao 

tato e as análises laboratoriais efetuadas com amostras então coletadas registraram 

índices de umidade inferiores a 5%. No entanto, a análise visual dos danos e o 

conhecimento das características dos materiais apontam para maior cuidado na 

abordagem do tema. 

 

A alta higroscopicidade dos materiais componentes da taipa de mão, associada à 

incidência das chuvas e às alterações arquitetônicas inadequadas implantadas nas 

últimas décadas do século XX tornaram-se os principais facilitadores dos danos 

relacionados à presença da água. 76 

 

Em relação a ações antrópicas, vinculadas a ocorrência da água identificou-se, 

entre outras, três atitudes significativas e diretas: a aplicação de pisos que canalizam 

a água do solo na direção das paredes; a lavagem destas superfícies e as 

adaptações hidrossanitárias. Pelas consequências observadas, chama a atenção o 

esgotamento de águas servidas de banheiros, do lavatório e da cuba na cozinha, 

feito diretamente sobre o solo, junto à base das fachadas Noroeste e Sudeste. 

(APÊNDICE C – Prancha C-3)        

 

    PPoorr  aaççããoo  ddooss  iinnsseettooss  xxiillóóffaaggooss  

Ao se observar os caminhos de cupins de solo e considerados os materiais 

constituintes (cujas características são favoráveis à proliferação destes insetos) foi 

                                                           
76 Os materiais são o barro da argamassa de assentamento e a madeira que responde pela estrutura física do 

imóvel, além de compor os painéis de vedação. No caso das chuvas, a água atua de forma direta pela 
incidência sobre as paredes das fachadas e também atinge as estruturas por meio das drenagens naturais do 
terreno de conformação inclinada onde, a meia encosta, está a construção.  
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realizada análise preliminar de campo pelo engenheiro agrônomo Fernando Serpa, 

nome de referência sobre o tema, em Pernambuco.  

 

Conceitua o especialista que os cupins e os insetos em geral são parte integrante do 

ciclo da vida na Terra. Desta forma, devem ser entendidos como permanentes e 

adotada a premissa de que não se acaba, mas sim, promove-se o controle e o 

afastamento destes insetos com o uso de materiais e técnicas específicas.  

 

O Laudo Técnico sobre a ocorrência de térmitas e outros xilófagos apresentado por 

Serpa (ANEXO D) indica alto grau de infestação por cupins de solo (Nasutitermes sp.) 

associados aos cupins de madeira seca (Cryptotermes sp.), com projeção para valor 

acima de 75% das estruturas da casa-grande. Na coberta, os cupins mencionados e 

os fungos (basidiomycetos) são os mais intensos agentes dos danos e incidem 

sobre praticamente a totalidade do madeiramento.  Os frechais que coroam as 

paredes internas, os pontaletes, os caibros e as ripas também são afetados por esta 

ocorrência. 

 

Da mesma forma o mesmo tipo de infestação é perceptível nas madeiras das 

esquadrias, em particular nas peças de grade, e nos barrotes que sustêm o tabuado 

de madeira nos pisos das salas e dos balcões. 

 

Em ambiente de clima quente e úmido, favorável à proliferação de insetos xilófagos 

e microrganismos em geral, anote-se a falta de providências eficientes para 

combate, afastamento e controle destes agentes biológicos que encontram nas 

estruturas úmidas, condição favorável à infestação generalizada. 

 

            PPoorr  aaççããoo  hhuummaannaa  

oo  Instalações prediais inadequadas  

Adaptações perfeitamente aceitáveis e necessárias à permanência do uso 

residencial nos dias que correm, estas providências ocasionais, realizadas ao sabor 

da necessidade do momento, associadas ao descompromisso em relação às 
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características construtivas do imóvel, agregam, ao lado da importância da 

instalação, danos e ampliação de  riscos de diversas naturezas. 

 

Cabe enfatizar a construção do mencionado banheiro no interior da casa.  A 

execução deste equipamento, embora justificável, descaracterizou a ambiência e, 

pela solução empregada, adicionou sobrecarga imprevista ao edifício. 77 . (APÊNDICE 

E – Pranchas E-7 a E-9; APÊNDICE D - Fichas 64 a 70) 

 

Neste particular, cabe lembrar a instalação de fossa séptica e de um galinheiro 

arrimado à fachada Sudeste, ambos próximos ao banheiro da sala T. Estes 

elementos associados explicam o desaprumo da parede e, em consequência, 

fraturas e recalque pontual da vedação. 

 

Quanto à aplicação de instalações de eletricidade e antenas, os pontos distribuídos 

são alimentados por fiação que corre livremente sobre as peças de madeira, tanto 

da coberta quanto dos frechais do topo das paredes a meia altura. (APÊNDICE E – 

Pranchas E-5 e E-6) 

 

Estes, quando fixados, o são ao madeirame com uso de pregos de metal. Constata-

se que há fios que cruzam livremente ambientes, como podes ser visto no balcão 

central E. Os acabamentos resumem-se a bocais acoplados à fiação que pende da 

estrutura da coberta. (APÊNDICE D - Fichas 47 e 83; APÊNDICE E – Pranchas E-5 e E-6) 

 

Somem-se a esta situação, as emendas expostas, embora recobertas por fita 

isolante e a fixação de interruptores e tomadas simplesmente pregados ou 

encostados nos muros de vedação da casa-grande. Por outro lado, observa-se que 

o quadro geral de luz foi embutido na parede de taipa de mão da sala G,  alimentado 

por cabeamento proveniente do telhado. 

 

 

 

                                                           
77 

O bloco sanitário foi executado com tijolos cerâmicos maciços e coberto parcialmente por laje de concreto, 
com caixa d´água superior. Pisos e paredes foram revestidos com cerâmica industrial.  
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o Outras ações inadequadas 

A respeito das paredes cabe mencionar a frequente sobreposição de camadas de 

revestimento que visam reparar perdas pontuais ocorridas ao longo do tempo. Estas 

aplicações impõem espessuras inconstantes e muitas vezes, com profundidade 

inadequada. Nestes casos, pode-se prever sobrecarga sobre o substrato, o que 

pode levar ao agravamento dos danos. 

 

Em busca de higienização e modernização, a sobreposição de pisos mais 

impermeáveis repete, na casa-grande, fato usual em edifícios históricos do período 

colonial, até o século XIX, no Brasil. No entanto, esta ação provoca, quer pelo 

material quer pela execução, o agravamento da degradação das paredes conforme 

constatado na sala R e no quarto contíguo O. (APÊNDICE D - Fichas 46 a 57) 

 

O revestimento de cimentado (década 1950?) foi aplicado em camada de  fina 

espessura – de 2 a 3 cm, diretamente sobre o piso anterior, de tijolos cerâmicos. O 

ponto mais elevado dos  caimentos está invariavelmente no centro dos ambientes, o 

que faz correr a água de lavagem na direção das bordas as bordas, por onde é 

absorvida pelas paredes. (APÊNDICE C – Prancha C-4). 

 

O piso cerâmico (década 1980), por  sua vez, foi aplicado com contrapiso de 

cimento sobre o antigo cimentado. A aplicação criou no contato das placas com as 

paredes,  junta vertical que facilita a penetração da água nos maciços parietais. 

(APÊNDICE E – Prancha E-1; APÊNDICE D - Fichas 54 e Figura 2.163). 

 
Figura 2.163   Detalhe do acabamento da cerâmica de piso na sala R, junto à parede (junta vertical).                 
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As sujidades foram Identificadas na casa-grande de maneira generalizada. Estão 

relacionadas como dano que, associado a outros mais determinantes, contribui para 

acelerar o processo de degradação.  

 

Outra ocorrência relacionada à falta de manutenção é a presença de marimbondos, 

instalados de forma permanente no madeiramento da cobertura, associada aos 

morcegos, com presença certa a partir do entardecer, em particular nas lojas térreas, 

que permanecem escuras e desocupadas. São animais  que, como os cupins, estão 

presentes e integram o ambiente. Para evitá-los, a atuação no âmbito doméstico 

deverá promover o afastamento e  o controle possível. (APÊNDICE D – Ficha 124) 

 

22..55..33  EEnnssaaiiooss  llaabboorraattoorriiaaiiss  ee  TTeesstteess  

 

A caracterização dos materiais construtivos, empregados na casa-grande Taepe, em 

laboratório tem como principais objetivos elucidar a constituição dos elementos 

utilizados na edificação e reconhecer com maior segurança a tecnologia empregada 

no monumento. Esta providência agrega a possibilidade de registro de 

procedimentos técnicos, alguns em vias de desaparecimento. 

 

Estes procedimentos podem ser ferramenta importante e até determinantes no 

reconhecimento de danos e identificação de causas, como é o caso daqueles que 

identificam a presença inadequada de água e sais solúveis nas estruturas. 

 

Na casa-grande de Taepe as amostras foram coletadas em pontos previstos pela 

observação direta dos danos existentes, percebidos na análise do estado de 

conservação. (Quadro  2.5 e Figura 2.164) 
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CASA-GRANDE DA FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE 
Quadro de análises laboratoriais e testes in situ 

item Procedimento material Objetivos/nomenclatura das amostras  

a 
Medição de temperatura e umidade 
relativa do ar. Uso de termo 
higrômetro in situ 

ar ambiente 
Conhecer as condições climáticas do ambiente 
onde está o edifício 

 

b 
Análise do estado de conservação 
de madeiras com uso de ultrassom 
in situ 

madeiras da estrutura 
em geral 

Avaliar de forma não invasiva o estado de  
conservação de esteios e dos paus a pique das 
vedações 

 

c Análise da presença de xilófagos madeira da casa-grande Identificar presença, espécies, grau de infestação  

d Teor de umidade   
Identificar níveis de presença de  umidade em 
busca de causas de degradação (Arg. 1 a 18) 

 

e Qualitativo de sais solúveis  
Identificar presença de sai solúveis: nitratos, 
cloretos e sulfatos (Arg. 19, Arg. 21, Bar 1) 

 

f Traço provável 
argamassas de 

revestimento e/ou 
assentamento 

Identificar o traço provável utilizado na fatura das 
argamassas para compatibilização com 
providências de reparos (Arg. 19, Arg. 21, Bar 1) 

 

g Cor dos finos   

Identificar a cor dos finos para eventual 
reposição, por tabela padrão internacional – 
ferramenta de identificação de materiais 
componentes 

 

h Granulometria   
Determinar a composição dos agregados das 
argamassas para análise de resistência 

 

i Análise de seção polida pintura interna Identificar as camadas existentes na película  

j Permeabilidade  telha cerâmica 
Determinar resistência atual quanto a passagem 
de água pela espessura 

 

k Análise petrográfica pedra local Identificar tipo de rocha utilizada na construção  
l Identificação de madeiras madeiras Identificar espécies utilizadas na construção   

m Caracterização do solo jazida local e do edifício 
Identificar características do solo local e do 
empregado na fatura do edifício. (A-30 e A-31) 

 

Quadro 2.5 Tabela de análises laboratoriais e testes in situ realizados  

  
  
  
  

 
Figura 2.164  Pontos de coleta de amostras e de medições na casa-grande e entorno imediato. 

 

 

Jazida solo 
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Apesar das análises e medições realizadas, foram consideradas exclusivamente 

aquelas  cujos resultados são representativos para a elaboração do Diagnóstico, em 

razão das informações norteadoras incorporadas ao Projeto de Restauração na 

casa-grande, destacados em cinza no Quadro 2.5. 

 

  AAnnáálliissee  ddaa  pprreesseennççaa  ddee  iinnsseettooss  xxiillóóffaaggooss  

Conforme o mencionado engenheiro Fernando Serpa, no Agreste, as madeiras que 

mais ocorrem são a baraúna e a aroeira do sertão. Estas espécies são mais 

resistentes, já que possuem seção com mais cerne do que alburno, este também 

suscetível ao ataque do besouro conhecido como broca.  

 

Na casa-grande, de acordo com Serpa, as madeiras visualizadas, porque expostas 

ou com perda de revestimento, estão deterioradas e demonstram presença de 

fungos e cupins de solo em faixa de 30cm de altura, tanto acima quanto abaixo do 

solo. O comprometimento está restrito ao alburno e, em todos os casos, o cerne 

permanece bem conservado. Posteriormente, o engenheiro aplicou aleatoriamente 

30 pontos de observação nas madeiras. O Quadro 2.6 reproduz o resumo da dos 

percentuais de infestação. 

 

 

Quadro 2.6 Percentual de ataque nas peças de madeira do interior das paredes. 

 

Os dados permitiram concluir que a infestação e a degradação nas madeiras 

chegam ao valor 4 (acima de 75%), o que, conforme Laudo técnico apresentado, 

enquadram-se como altamente infestada. Para os dados completos pode ser 

consultado o Anexo D - Laudo Técnico. 

 

  QQuuaalliittaattiivvoo  ddee  ssaaiiss  ssoollúúvveeiiss  
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O reconhecimento da presença de sais solúveis em estruturas arquitetônicas é 

fundamental quando se trata da preservação dos bens construídos, pois são 

agentes de degradação presentes na maioria deles.  

 

Os sais migrados a partir da água e do solo são outra fonte de degradação. Podem 

chegar por meio da umidade ascendente, advindos da própria composição do 

terreno ou mesmo originados de dejetos orgânicos nele depositados.  

 

A escolha dos locais para coleta  de amostras (Quadro 2.7) foi feita em função da 

diversidade dos materiais e em razão da aparente ancianidade do revestimento 

remanescente nas paredes das lojas. O material colhido apresenta forte desgaste o 

que faz supor se tratar de porção remanescente mais antiga do revestimento 

parietal.  

       

Bar1 sala R,  parede R4 argamassa da taipa de mão  0,50 m do piso. 

Arg 19 fachada Nordeste argamassa de revestimento 0,50 m do piso 

Arg 21   loja C, parede C3 argamassa de revestimento 1,60 m do piso. 78 

    
Quadro 2.7 Locais de coleta das amostras de argamassa para ensaio de presença de sais solúveis. 

 

Como se percebe no Quadro 2.8, a contaminação por cloreto é máxima em todas as 

amostras. Os nitratos, que indicam absorção de dejetos orgânicos, também foram 

constatados em todas as amostras, duas delas com teor máximo. Verifica-se ainda 

que, além de eventual contaminação pela água (vinda do solo ou da coberta), é 

possível perceber insetos e animais que transitam ou habitam a casa-grande e nela 

deixam resíduos nas superfícies que são carreados pela água. 

 

Esta observação é mais significativa no caso da amostra Arg 21, retirada de 

ambiente de depósito (loja C) com pouca manutenção e onde pode ser identificada a 

presença maciça de morcegos. 

Os sulfatos estão presentes somente em uma das amostras (Arg 19) o que indica 

para possível adição de cimento Portland na argamassa de revestimento. Esta 

                                                           
78 A amostra Arg 20, colhida na Fachada Sudeste e reservada para verificação da presença de microrganismos, 

deixou de ser utilizada pois foi insuficiente e apresentava condições de conservação inadequadas (informação 
do técnico Eduardo Reis, Instituto de Biologia - IBIO/UFBA) 
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hipótese é reforçada quando se observa que a amostra foi retirada da Fachada 

Nordeste, periodicamente recoberta para garantir boa aparência quando da 

realização da festa anual em devoção a Santa Luzia. 

 
CASA-GRANDE DA FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE 

Qualitativo de sais solúveis 
 

Data:  28/08/2012 
Local:  NTPR 

                     AMOSTRAS 
TESTE 

Bar 1 Arg 19 Arg 21 

NITRATO +++ ++ +++ 
CLORETO +++ +++ +++ 
SULFATO - ++ - 

 

Quadro 2.8 Sais solúveis presentes nas amostras de argamassa. 

 

Legenda   - ausência 
+ pequena quantidade 
++ média quantidade 
+++ grande quantidade 

 

  TTrraaççoo  pprroovváávveell  eemm  mmaassssaa  

Ao determinar o traço provável das argamassas remanescentes no edifício a 

preservar, produz-se resultado de valor documental relevante ao tempo em que 

subsidia-se decisões relacionadas a procedimentos de feitura das novas misturas 

que completarão e/ou substituirão aquelas com elevada degradação. (APÊNDICE F; 

Quadro 2.9)  

 
Relação entre componentes da argamassa de cal: o ligante [Ca(OH)2-hidróxido de cálcio e/ou Mg(OH)2-

hidróxido de magnésio] transformados em carbonatos, os finos (argila e/ou silte) e os grossos (areia). 

Quadro 2.9   Tabelas dos traços prováveis em massa obtidos em laboratório. 

 

Arg 19 - argamassa de cal e areia  
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A amostra demonstra, pela relação entre ligante e agregado (1:4) que se trata de 

argamassa fraca. O baixo percentual de finos pode indicar impurezas presentes na 

areia. Nela ficou constatada reação ao ácido clorídrico.  

 

Bar 1 - argamassa de cal, barro e areia  

O traço identificado (1:2:11) caracteriza argamassa com presença acentuada de 

finos (argila e siltes). A proporção entre ligante e agregado indica argamassa fraca. 

 

Arg 21 - argamassa de cal, barro e areia  

A amostra apresentou traço (1:4,5:13) que caracteriza a presença determinante dos 

finos, maior que aquela que compõe as vedações de taipa de mão. Trata-se de 

argamassa bastarda cuja relação ligante:agregado permite classificar como fraca. 

 

  TTeessttee  ddee  ppeerrmmeeaabbiilliiddaaddee  ddee  aammoossttrraa  ddee  tteellhhaa  cceerrââmmiiccaa  

A amostra foi recolhida na água do telhado voltada para sudoeste da casa-grande, 

no beiral, onde ocorrem sobreposições e deslocamento. A manufatura irregular e o 

desgaste visível do material são elementos que indicam se tratar de exemplar dos 

mais antigos em uso na casa-grande. (Figura 2.162) 

 
Figura 2.165   Cadastro da extremidade menor do perfil da amostra de telha submetida ao ensaio. 

 

Apesar de constatados microrganismos e mofo, a peça demonstrou 

impermeabilidade, de acordo com o Laudo apresentado no Anexo F – Ensaio de 

permeabilidade de amostra de telha cerâmica. (NTPR/UFBA) 

 

  IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddaass  mmaaddeeiirraass  

 

Quando o uso reiterado da madeira é associado ao reconhecimento de danos 

extensivos - pela presença de insetos xilófagos e de água inadequada nas 
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estruturas - pode-se entender a importância da identificação e caracterização das 

espécies encontradas na fatura originária da casa-grande. 

 

As amostras colhidas receberam análise e classificação preliminar ao microscópio 

no Laboratório do Instituto de Biologia (IBIO/UFBA). Pelos resultados detalhados no 

Laudo (ANEXO E), as espécies são típicas do Agreste brasileiro, onde está a casa-

grande em estudo. Esta constatação reforça a hipótese de uso de espécies 

originárias da região, prática revestida de caráter lógico na fatura dos edifícios do 

período colonial brasileiro e até no século XIX. (ANEXO E – Parecer Técnico e 

caracterização preliminar de espécies) 

 

  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  ssoolloo  

A região onde está a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe apresenta 

predominância de planossolos associados a solos litólicos com ocorrência de 

afloramentos rochosos. Estes dados genéricos podem ser comparados aos 

resultados obtidos na caracterização do solo pelo Laboratório de Geotecnia da 

Escola Politécnica da UFBA que estudou uma amostra retirada da jazida de Taepe e 

outra da argamassa de barreamento da taipa de mão, na parede da fachada 

Sudeste, no ambiente Q. 

 

De acordo com a Professora Dra. Cybèle Santiago no livro O Solo como Material de 

Construção, 

O conhecimento do uso do solo como material de construção é importante para que possamos 
ter condições de intervir adequadamente em monumentos históricos, restaurando-os sempre 
que possível. 
 
Por outro lado, o solo já é considerado como um dos materiais de construção do futuro, pois 
propicia uma redução considerável de custos com transporte, energia e mão de obra, se 
comparado aos custos de uma construção com os materiais de uso corrente hoje em dia. 
(SANTIAGO, 2000, p.12) 

 

 

As amostras, nomeadas AM-01 - 030 para solo jazida e AM-02 – 031 para o barro 

da taipa de mão, foram caracterizadas pelos índices de granulometria e 

sedimentação, o que permitiu construir a curva granulométrica de caracterização 
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dos solos. Os materiais foram também estudados quanto à consistência, por meio 

de ensaios de Casagrande (limite de liquidez) e de plasticidade.  

 

Estes valores (Quadro 2.10) permitiram ainda a construção das respectivas cartas 

de plasticidade, cujo resultado concluiu a caracterização dos materiais, dentro dos 

objetivos deste trabalho. (ANEXO G – Identificação e caracterização de amostras de solos) 

 

As duas amostras têm características muito semelhantes. Se analisada a relação 

entre os diversos componentes, são considerados solos grossos classificados como 

areia argilosas com silte e com pedregulho.  

 

Por comparação, de acordo com os dados apresentados no livro Tecnologia da 

Conservação e da Restauração (OLIVEIRA, 2011, p.18), a carta de plasticidade 

apresentada no Anexo G caracterizou os materiais como areias argilosas, o que 

confirma os estudos até então realizados. O resultado obtido agrega indicativo de 

uso de material local na confecção  da casa-grande, conforme a lógica construtiva. 

 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM  

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS 

E NÚCLEOS HISTÓRICOS MP-CECRE/PPGAU/UFBA 

CARMEN LUCIA MURARO 
 Arquiteta de Restauração 

27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         AM-01 

Pedregulho   22% 

Areia    47% 

Silte    14% 

Argila   17% 

 

 

AM-02 

11%  entre 10 e 29% 

51% 

18% 

20% 

 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Quadro 2.10  Classificação granulométrica das amostras de solo e  argamassa analisados. 

 

 

  AAnnáálliissee  ddoo  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddee  mmaaddeeiirraass    

Este procedimento foi realizado ao longo de 2012 graças a acordo científico entre o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco - Iphan/PE e a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, com resultados em 

processamento durante 2013. 

 

A casa-grande de Taepe foi um dos bens escolhidos pelo Iphan/PE para ser 

avaliado quanto às condições das madeiras componentes, com uso de técnica não 

invasiva (ultrassom) adotada no projeto de pesquisa coordenado pelo Professor 
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Marcelo Nogueira da UFRPE, cujo principal objetivo é avaliar a eficiência do método 

no diagnóstico do material. 

 

22..55..44  CCoonncclluussõõeess  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  

 

As características ambientais e construtivas, relacionadas pelo objeto arquitetônico, 

tornam a morada de Taepe em um sistema dinâmico que, apesar do emprego de 

materiais originários do lugar (ou minimamente a ele familiares), impõe desafios 

relacionados à conservação desse bem. 

 

Diante da constatação que o desconhecimento das características materiais do 

edifício, por parte dos usuários, somado à falta de manutenção adequada são 

causas da maioria dos danos identificados, o Diagnóstico foi elaborado em duas 

vertentes: a primeira (agora em desenvolvimento) se relaciona a causas cujo 

tratamento irá prever providências curativas e imediatas. A segunda irá se referir a 

condicionantes que subsidiarão as informações técnicas e eventual treinamento dos 

responsáveis pela conservação e manutenção do bem cultural, ao conter as futuras 

providências preventivas. 

 

Após a coleta de dados fornecidos ao longo do desenvolvimento das pesquisas, 

tanto a documental (textual e iconográfica) quanto de campo e laboratorial, o 

processamento das  informações permitiu a elaboração deste Diagnóstico preliminar 

dos principais danos e causas a eles associadas que atuam no objeto construído. 

 

No que a incidência da atuação ambiental possa responder por danos encontrados, 

deve-se considerar que a casa foi construída neste lugar e nele permaneceu, até 

recentemente, em condições razoáveis de estabilidade. O que parece interferir e 

determinar a ocorrência de algum arruinamento está ligado, pelo que se apreende 

dos dados disponíveis, às atuações antrópicas implantadas nos últimos anos. 79 

 

                                                           
79 Este entendimento leva a concluir que as condições climáticas não estão relacionadas às principais causas de 

degradação que existem na casa-grande de Cachoeira do Taepe. 
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Os valores médios anuais de temperatura e umidade relativa do ar, por sua vez, 

devem ser tomados em conta uma vez que, não tanto pelos valores absolutos mas 

pela relação entre estes fatores climáticos, o ambiente do semiárido apresenta-se 

propício à proliferação de microrganismos que respondem diretamente pela 

degradação dos materiais construtivos empregados na casa-grande. 

 

Quanto à insolação, as fachadas Leste-Sudeste e Oeste-Noroeste recebem maior 

incidência solar cuja absorção amplia a degradação sobre os materiais de 

revestimento e, neste caso, também sobre aqueles que compõem a taipa de mão.   

 

A fachada Leste-Sudeste sofre ainda a incidência direta dos ventos predominantes 

e, com eles, a das chuvas. Os pequenos beirais não resguardam os paramentos, 

independentemente das condições de conservação. Este detalhe construtivo de 

dimensões reduzidas favorece a atuação climática sobre o edifício, a partir das 

superfícies mais desprotegidas. 

 

Quanto à atuação da água, é prudente reiterar que as características dos materiais 

constituintes associadas à incidência das chuvas e às alterações arquitetônicas 

inadequadas introduzidas na casa, nas últimas décadas, são os principais 

facilitadores dos danos. 80 

 

Nas análises laboratoriais, o teor de umidade encontrado nas argamassas foi inferior 

a 5%, o que poderia fazer supor a ausência de água nas paredes. No entanto, 

observadas as extensas manchas nas superfícies, com perdas e descolamentos, 

percebe-se que estas só se justificam pela presença deste líquido no interior dos 

maciço. Desta forma, pode-se afirmar que as análises não foram conclusivas quanto 

a este aspecto da pesquisa.  

 

                                                           
80 Os materiais referidos são o barro constituinte da argamassa de assentamento e a madeira da estrutura física 

do imóvel, e dos painéis de vedação que fazem as paredes internas e externas. No caso da chuva, além da 

atuação direta sobre as fachadas, esta atinge as estruturas pelas drenagens naturais do terreno onde, a meia 

encosta está a construção. A implantação de bloco sanitário, a sistemática aplicação de novos pisos 

sobrepostos aos anteriores e a forma inadequada de execução destes revestimentos foram as principais 

ações humanas que contribuíram para os danos relacionados com a água. 
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No que se refere à presença de insetos xilófagos (cupins de solo associados aos 

cupins de madeira seca e fungos) o alto nível de infestação estimado e os danos 

visíveis sobre os materiais construtivos, indicam a necessidade de mapeamento 

mais preciso da situação com o objetivo de mapear e quantificar a extensão das 

perdas nas madeiras e nas argamassas, causadas pela presença descontrolada 

destes animais e micro-organismos no edifício. 

 

Entendidas as condicionantes ambientais e os processos e causas mais amplas 

dispostas acima, o Diagnóstico enfocou a malha estrutural (gaiola), a cobertura, as 

paredes e seus revestimentos, os pisos e os elementos de madeira (esquadrias, 

grades fixas, balaústres, corrimãos e escadas) de forma semelhante à adotada na 

avaliação do estado de conservação dos materiais (item 2.5.2) 

 

As peças de madeira da malha estrutural, comprometidas por ação da água e dos 

cupins, apresentam pontos vulneráveis que demandam aprofundamento da 

pesquisa. As condições sofríveis identificadas demonstram a ampliação dos riscos 

estruturais, inclusive com possibilidade de perda de vínculos entre os componentes, 

o que poderá levar a desestabilização mais ampla do sistema.  

 

Todo o madeiramento da casa-grande está submetido a este entendimento e, em 

escala menos ativa, mas não menos importante, as peças que constituem a grade 

do pau a pique, nas vedações. 

 

Nos pilares (esteios) que sustentam a estrutura de balcões e escadas na fachada 

Nordeste (Pm1 a Pm7) os desaprumos estudados apresentam inclinações que que 

deverão ser consideradas nas análises investigativas, lembrada a possibilidade de 

simples imprecisão construtiva. Estes elementos estruturais contêm perda 

significativa de seção nos apoios, o que pode indicar elevação dos riscos.  

 

No caso específico do Pm6, a análise visual indica que a descontinuidade pode ser 

causada por desconexão entre a prótese e a peça, por solicitação de carga 

excessiva associada ao vínculo inadequado entre as partes consolidadas. 
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Na cobertura as falhas no telhamento aliadas ao crescimento de vegetação superior 

danificam este elemento arquitetônico e colaboram significativamente na formação 

de lesões em outros componentes.  

 

A condição precária da coberta (estrutura e telhamento) permite a infiltração de água 

nas estruturas murarias e favorece a proliferação de insetos xilófagos e 

microrganismos. Estes agentes atuam livremente em todo o madeiramento da 

coberta, o que leva ao comprometimento, em várias escalas, das peças que 

compõem a estrutura de apoio das telhas.  

 

As manchas descendentes, de cor amarelada observada em vários pontos das 

paredes, o apodrecimento de peças de madeira, a perda de vínculos da estrutura 

autônoma, o descolamento de parte dos revestimentos são alguns danos atribuídos 

à ação da água proveniente destas perdas e falhas. 

 

As casas de marimbondos e de outros insetos ampliam os danos da coberta, já que 

contribuem com o depósito de sujidades e dejetos, ao tempo em que indicam certa 

inoperância na gestão doméstica cotidiana. 

 

As paredes (vedações) de taipa de mão que respondem pelo maciço arquitetônico e 

pela distribuição interna, estão danificadas pela ação de térmitas e outros xilófagos. 

A infestação que, projetivamente, atinge 3/4 das estruturas murárias, tende a se 

ampliar de forma contínua em decorrência da ação da água e da deficiência da 

manutenção.  

 

Observadas as condições de cada ambiente da casa-grande, as lojas térreas, 

ambientes B e C, apresentam quadro agudo de danos. Conforme analisado 

anteriormente, Nestes locais de depósito, a ação inadequada da água é intensificada 

pela atuação direta, na vedação de taipa de mão, na alvenaria de pedra e barro e no 

madeiramento.  
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A argamassa de revestimento é entendida como elemento indispensável do sistema 

construtivo adotado em Cachoeira do Taepe. Com base nos estudos da Professora 

Cybèle Santiago (2007) e nas análises visuais realizadas, constatam-se falhas em 

duas condições básicas de qualidade: a aderência e a impermeabilidade. Estes 

sintomas indicam a retenção inadequada da água, seja descendente, ascendente ou 

mesmo por impacto da chuva.  

 

As manchas de cor cinza que ocorrem no revestimento das paredes, encontradas 

em todos os ambientes e nas fachadas, mesmo que com intensidade diferenciada, 

compõem  um dos indícios da retenção da água, absorvida a partir das bases. 81 

 

As manchas cor amarelo escuro ocasionadas pela infiltração de água através das 

falhas no telhamento cerâmico são ocorrências pontuais, descendentes, por 

percolação do líquido na superfície das paredes. 

 

As fissuras, microfissuras e o descolamento do revestimento ocorrem em toda a 

edificação por atuação da água infiltrada nos maciços. Pode-se supor que a ação 

inicial da água associada, ou melhor, seguida do ressecamento do material, pode 

explicar o cenário encontrado. Acrescente-se que os descolamentos constatados 

tendem a favorecer a aceleração da degradação do próprio substrato.  

 

As fraturas pontuais, provocadas pela rotação de trechos das paredes de fachada ou 

mesmo aquelas que sinalizam a ruptura da alvenaria de pedra, consequências do 

conjunto de fatores relatados na análise da conservação dos materiais, representam 

danos estruturais relevantes. 

 

A sobreposição das camadas de revestimento, embora seja providência necessária, 

ao recobrir o substrato sem as medidas curativas adequadas, passam a esconder 

condições que, se expostas, poderiam sinalizar problemas mais estruturais.  

                                                           
81 Quanto às manchas cor cinza contínuas na base das paredes, tanto no plano interno quanto nas fachadas, 

indicam que a água está retida nas vedações tanto por incidência nas superfícies quanto por acúmulo nas 
bases murarias. Colaboram também as águas servidas das lavagens de piso que correm do centro para os 
cantos em todos os ambientes, absorvidas pelas paredes. Cabe referir o aspecto negativo que representa a 
sobreposição de pisos. 
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Os sais solúveis encontrados em índices máximos nas análises laboratoriais das 

argamassas, tanto de revestimento quanto de barreamento, demonstram a presença 

de impurezas que podem advir quer da matéria prima empregada, quer da eventual 

contaminação a partir do solo empregado na composição.  

 

O revestimento das fachadas é continuamente corrigido por preenchimentos das 

perdas e refazimentos parciais. Este procedimento regular e sem orientação técnica 

pode explicar a reação observada na análise de laboratório, que identifica a 

presença de sulfato na amostra. O fato tende a ocorrer em materiais com adição de 

cimento tipo Portland, componente das argamassas recentes inadequado para os 

sistemas tradicionais pela rigidez estrutural que produz. 

 

A presença de sais solúveis nas argamassas é fator que contribui para o quadro de 

degradação dos materiais constituintes da estrutura e das vedações e deve ser 

objeto de cuidados quanto ao tratamento dos materiais a serem empregados. 

 

No que se refere à camada pictórica aplicada no imóvel, integralmente à base de 

cal, constata-se que o descolamento desta e as microfissuras observadas são 

consequências dos danos ocorridos no revestimento associados, no caso das 

fachadas, à atuação das intempéries. As superfícies apresentam manchas escuras 

causadas pela infestação por microrganismos, em particular na fissuras. 

 

Os tabuados de madeira sofrem a ação inadequada  da lavagem, o que provocou os 

maiores danos. No caso dos balcões e escadas, as intempéries contribuíram para 

ampliar e acelerar a degradação ao atuar de forma continuada sobre o material.  

 

Nos pisos das lojas térreas, as sujidades estão diretamente relacionadas à  falta de 

manutenção, ou simples limpeza. Os cimentados e cerâmicas, novos revestimentos 

aplicados recentemente, alteraram a ambiência originária, ao tempo em que 

respondem pela ampliação de danos relacionados à permanência de água nas 

estruturas da taipa de mão. 
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Os cimentados, que tiveram execução inadequada de caimento e do material, além 

de responderem por parte dos danos nas vedações, apresentam-se com manchas, 

fissuras e perdas pontuais que cobrem todo o material.  

 

Os pisos cerâmicos, cuja execução criou pontos de infiltração junto às paredes, 

contribuem para reter a água ascendente nas paredes, já que estas superfícies mais 

impermeáveis dificultam as trocas de umidade e a dirigem para as vedações.  

 

Nos elementos de madeira (esquadrias, grades fixas, balaústres e corrimãos), os 

danos identificados são os mesmos e estão associados às mesmas causas que 

atuam sobre madeiras da estrutura, das paredes, da coberta e dos pisos, estudados 

anteriormente. Para aqueles aplicados nas fachadas as lesões foram ampliadas pela 

ação das intempéries.  A falta de manutenção explica as perdas de partes, de 

fixação e da oxidação das ferragens das esquadrias. 

 

Em todos os ambientes, as sujidades em geral estão diretamente relacionadas à 

falta de manutenção adequada. São particularmente afetadas por este dano as lojas 

cujo uso para depósito, atribui função secundária na hierarquia de usos. 82
   

 

Deve-se ainda mencionar que as instalações prediais interferem na integridade dos 

materiais constituintes da casa-grande. Reconhece-se que são medidas 

indispensáveis à desejada permanência do uso residencial e têm sido aplicadas ao 

sabor das necessidades do momento, estabelecidas nas estruturas sem maiores 

preocupações quanto a eventuais danos. No caso das precárias instalações 

elétricas, some-se a ampliação do risco de incêndio associado às condições de 

segurança pessoal do usuário doméstico.  

 

                                                           
82 Ao observador, esta hierarquia obedece a valorização da função de cada ambiente, atribuída pelos 

moradores. Em ordem decrescente distribui-se em: salas de convívio, corredores e salas de refeição, 
quartos, cozinhas e dependências, terreiro fronteiro, calçada e lojas térreas, escadas e balcões, terreiro de 
serviço e entorno imediato. É válida a observação tanto para sujidades quanto para providências com vista a 
qualificar o visual dos ambientes. 
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O entendimento de que os danos identificados na estrutura do edifício são reflexos 

da degradação dos materiais constituintes permitiu concluir que, para o sistema, as 

lesões também são consequência da atuação direta ou indireta da água, dos 

agentes xilófagos e da atuação dos usuários. 

 

Os desaprumos de paredes na casa-grande, registrados no mapeamento de danos 

(APÊNDICE E – Prancha E-9), decorrem da reposição sistemática dos revestimentos e, 

pelos valores encontrados, não indicam ampliação dos riscos quanto à estabilidade. 

As rotações estudadas anteriormente, que ocorreram em função de fatos pontuais, 

excetuam-se  dessas considerações.  

 

Os pontos de ruptura no embasamento de pedra (fachada Nordeste com Noroeste e 

Sudeste) estão, a princípio, relacionados à atuação da sobrecarga da coberta sobre 

as duas quinas (ângulos) do edifício, as quais recebem maior solicitação estrutural. 

A presença inadequada da água tanto nos materiais da alvenaria quanto nos 

revestimentos contribui para o recalque pontual do maciço.  

 

Finalmente cabe registrar que o solo areno-argiloso identificado se mostra adequado 

ao emprego na técnica construtiva. No entanto, devem ser consideradas as 

condições geológicas, que proporcionam permeabilidade lenta e drenagem 

imperfeita, o que amplia a retenção de água proveniente das chuvas no terreno 

circundante. Este fato é contribuinte dos danos que afetam a casa-grande. 

 

Consolidado o Diagnóstico, o Projeto de Restauração será desenvolvido na 

perspectiva de viabilizar tecnicamente as ações de consolidação, conservação e 

requalificação (estas no entorno imediato da casa-grande), necessárias à 

permanência do uso residencial e ao prolongamento da vida deste bem tombado em 

âmbito federal em Surubim, Pernambuco. 
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3 INTERVENÇÃO NA CASA-GRANDE E NA FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE 

 

Inicialmente voltado unicamente para o bem tombado, a saber, a casa-grande, o 

Projeto de Intervenção foi estendido, mesmo que de forma apenas propositiva, para 

o entorno que envolve a casa-grande. Ao processar os dados coletados, tanto as 

que se referem ao conhecimento do objeto cultural quanto aqueles relacionados ao 

diagnóstico da casa-grande e à análise do sítio, 1 foi possível reconhecer a 

necessidade de identificar e valorizar as potencialidades e as características da 

unidade agropastoril de Cachoeira do Taepe.  

 

Conforme referido na Introdução, devido às características arquitetônicas, ao estado 

de conservação, às condições ambientais circundantes e à necessidade de se 

propor mecanismos de sustentabilidade, foram definidas duas vertentes de atuação, 

a da Fazenda Cachoeira do Taepe e a da casa-grande, assim nomeadas 

unicamente como método de abordagem adotado no Projeto de Intervenção.  

 

Desenvolvida a base conceitual e estabelecidas as premissas gerais da intervenção 

(3.1  CONCEITOS E PREMISSAS NORTEADORAS), passou-se ao detalhamento das ações 

estruturadoras para prover a Fazenda Cachoeira do Taepe de meios para 

desempenhar a nova atividade proposta pelo Projeto de Agricultura Familiar (PAF) 

que prevê a capacitação de agentes difusores de tecnologias novas associadas às 

tradicionais. (3.2  AGENCIAMENTO DO SÍTIO: PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). 

 

A representação gráfica contida no projeto relacionado à vertente supra constitui o 

Apêndice G – Pranchas G-1 a G-6. Nestas, estão detalhados: a investigação do sítio 

(pesquisa arquitetônica que visa localizar, por prospecção, eventuais vestígios 

remanescentes de edifícios ou equipamentos desaparecidos no tempo); a 

localização e setorização do Projeto de Agricultura Familiar (PAF) e o estudo de 

massa do edifício de apoio ao PAF (Centro de Convivência). 

                                                           
1
 O conhecimento prévio do objeto de estudo foi constituído de pesquisas documentais, depoimentos orais, 
levantamentos topográfico, cadastral e fotográfico, que depois de devidamente processados, levaram ao 
Diagnóstico do bem, na situação encontrada em julho de 2012. 
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No item 3.3  INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA NA CASA-GRANDE, a vertente casa-grande 

projeta ações que, pelas características específicas, foram agrupadas em duas 

etapas. A primeira se refere ao conjunto de pesquisas relacionadas à 

complementação indispensável da investigação. A segunda agrupa as medidas que 

compõem o projeto arquitetônico propriamente, dividida sob três enfoques: da 

consolidação estrutural, da conservação e da requalificação.  

 

Exceto a de requalificação (cuja atuação está centrada no entorno imediato da casa-

grande), as soluções apontadas atuaram primordialmente sobre os materiais e o 

sistema construtivo já que se pretende responder primordialmente, às questões 

focadas sobre as causas dos danos verificados na morada de Taepe.  

 

Diante das necessidades que permanecem e estão apontadas na etapa de 

investigação, os procedimentos executivos foram estudados no âmbito da 

possibilidade, já que os resultados conclusivos de pesquisa poderão indicar 

alteração, ampliação ou mesmo supressão de algumas das condutas interventivas. 

 

Estas ações foram elaboradas com o objetivo principal de beneficiar as condições de 

permanência do edifício e de reiterar a importância do uso residencial, atributo desta 

unidade rural e, portanto, de interesse no processo de preservação cultural. As 

diversas representações gráficas relacionadas a esta vertente compõem o Apêndice H 

– Pranchas H-1 a H-15. 

 

Na implantação das obras, todas as peças (ou partes significativas) novas a serem 

utilizadas em qualquer elemento constituinte da casa-grande da Fazenda Cachoeira 

do Taepe receberão símbolo a ser definido (data ou desenho) que identifique a 

execução do presente Projeto de Intervenção no bem cultural preservado. 

 

Todas as etapas executivas serão registradas em diário de obra, a ser mantido no 

local pelos responsáveis. Os procedimentos e métodos necessários à manutenção 

do edifício e do entorno comporão um manual de manutenção que será entregue na 

conclusão dos serviços aos responsáveis pela conservação do bem cultural. 
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3.1 CONCEITOS E PREMISSAS 

 

A Fazenda Cachoeira do Taepe situa-se no município de Surubim, na região do 

agreste de Pernambuco. Instalada, a princípio, desde o século XVIII, como unidade 

agropastoril, manteve estas atividades apesar de testemunhar períodos de baixa 

produtividade. A sede da Fazenda de Taepe é também a residência dos 

proprietários, como usual nos empreendimentos rurais, estabelecidos desde o tempo 

do Brasil colônia, objeto do estudo central do presente Projeto de Intervenção. 

 

A casa-grande da Fazenda Taepe integra pequeno grupo de edifícios 

remanescentes de significativa arquitetura rural implantada no Nordeste brasileiro, 

quer do ponto de vista estético quer histórico. Este edifício, tombado em âmbito 

federal, está submetido na atualidade (2012) a incidência de um complexo conjunto 

de danos inter-relacionados o qual confere o caráter de urgência em atuar na 

direção da estabilização do imóvel. 

 

Ao referir este exemplar da arquitetura rural, a abordagem recai sobre a tipologia e o 

sistema construtivo, características que se apresentam nesta unidade residencial, 

construída em sistema misto composto de base de alvenaria de pedra que recebe 

parcialmente o pavimento de morada executado em taipa de mão.  

 

Como foi visto anteriormente, a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe foi 

reconhecida oficialmente, na década de 1970, por técnicos de preservação cultural 

vinculados ao estado de Pernambuco e, em seguida, tombada pelo Iphan 2 em 

função do viés histórico que contém.  

 

Ao buscar identificar os aspectos valorizados no processo da proteção oficial, os 

tombamentos estadual e federal, foi possível perceber que aquele era um período 

(início da década de 1980) que ainda não se adotara o reconhecimento mais 

sistematizado dos valores intangíveis, ocorrência dos últimos anos do século XX, 

que buscava diversificar o universo dos temas culturais a preservar. 

                                                           
2 

 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Processo n
o
. 1038-T-80, n

o
. 487, fls. 84, inscrito  

no Livro de Tombo Histórico em 27 de fevereiro de 1981.  
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Comprova a condição frágil da valorização dos aspectos imateriais que envolvem 

Cachoeira do Taepe, o fato de o tombamento federal ter ficado restrito à edificação 

isolada, “imóvel de valiosa arquitetura civil” 3 (ALCÂNTARA, 1980), [de] “inegável 

valor cultural e indiscutível caráter de singularidade”, a despeito do reconhecimento 

cultural então atribuído ao sítio pelos moradores e pela análise técnica estadual.4 

(SILVA, [197-]). 

 

A arquiteta Norma Lacerda, ao estudar as estruturas ambientais urbanas, reconhece 

a importância da apreensão do sistema de valores que atua sobre qualquer 

processo de decisão. Entende ela que “o conceito de valor assume uma variedade 

praticamente infinita de significados que não cessam de se desdobrar, tornando a 

análise [dessas estruturas] cada vez mais complexa e sempre incompleta, exigindo 

contínua reflexão.” (LACERDA, 2002, p. 59) 

 

No que tange à atribuição de valor artístico à casa-grande de Taepe, embora a 

justificativa em favor da proteção federal elaborada pela Professora Dora Alcântara, 

expressa no processo de tombamento esteja alicerçada nas características 

arquitetônicas, mesmo estas não foram suficientes para consolidar a proteção sob o 

olhar das belas artes, apesar da sensibilidade da especialista apontar para 

indicativos do que chamou de “valores nacionais de cultura”. (ALCÂNTARA, 1980) 

 

As imagens apresentadas da Figura 3.1 até a 3.3, extraídas do Apêndice B – Fichas 2 a 

21, procuram ilustrar o ambiente que envolve a Fazenda Cachoeira do Taepe, ao 

indicar as condições de implantação da casa-grande. 

 

                                                           
3 

A qualificação está expressa no Ofício n
o
. 88.80.P de 09/10/1980 do Diretor da [então] 3ª. DR da SPHAN [atual 

Iphan]. A segunda aparece referida em cópia não datada e não assinada, constante do processo de 
tombamento federal e proveniente da extinta Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de 
Pernambuco (FIAM), em resposta ao Ofício n

o
. 295.80 de 29 de setembro de 1980 daquela 3ª. DR da SPHAN. 

4
 Esta afirmativa se baseia no exposto, sobre os  valores imateriais por José Paulino da Silva, um dos herdeiros 
da Fazenda em estudo, no Roteiro para chegada a Cachoeira do Taepe, escrito na década de 1970. (ANEXO B) 
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Figura 3.1  À esquerda, visada da casa de fazenda tomada a partir do caminho para o Riacho Taepe, a nordeste. 

Figura 3.2  À direita, visada da casa-grande a partir do noroeste. 2011. 

 

 

 
 

 

Figura 3.3   À esquerda, vista da casa-grande, a partir do terreiro fronteiro, ao norte. 2011 

Figura 3.4   Mapa das visadas das fotografias Figuras 3.1, 3.2 e 3.3.  

 

Apesar de pertencer ao período colonial brasileiro, a casa-grande, quando valorada 

unicamente pelo viés histórico (a inscrição foi feita no Livro de Tombo Histórico), 

parece indicar que o edifício não possuía, aos olhos dos especialistas que, em 1980, 

compunham o Conselho Consultivo da SPHAN 5, sequer atributos de valor 

arquitetônico.  

 

Conforme era a prática norteadora das intenções de tombamento federal, adotada 

desde os primórdios do Iphan até recentemente (segunda metade do século XX), a 

                                                           
5
 Os membros do Conselho Consultivo têm “a responsabilidade de examinar, apreciar e decidir sobre questões 
relacionadas a proteção do patrimônio cultural brasileiro, tais como o tombamento de bens culturais de 
natureza material, [...], na forma da legislação em vigor e de opinar sobre outras questões relevantes do 
Patrimônio Cultural Brasileiro” <http://portal.iphan.gov.br/portal/ > Acesso em 13 abr.2013 

casa-grande 

3.3 

3.1 

 

 3.2 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15026&retorno=paginaIphan
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valorização do objeto arquitetônico ficava restrita, salvo raríssimas exceções, aos 

edifícios religiosos e públicos. 6 

 

Some-se o fato que a análise do processo de tombamento federal deixa também 

perceber que, apesar da significativa ampliação do leque de abrangências do acervo 

cultural brasileiro, ainda era, com certo desagrado, que acontecia então (1980) a 

preservação de objetos arquitetônicos relacionados à vida comum. 

 

Dão fundamento a esta interpretação os estudos de Nivaldo Vieira de Andrade 

Junior que, voltados para a análise da atuação do Iphan desde a criação da entidade 

em 1937, mostram certo preconceito, certo pé atrás quando relacionados ao 

reconhecimento de valor artístico à produção que não estivesse no âmbito do 

barroco brasileiro e do movimento moderno. (ANDRADE JUNIOR, 2011, p. 146 e 

148.) 

 

Segundo o arqueólogo Ulisses Pernambucano de Melo Neto, “ao que parece, este 

imóvel, que não se enquadrava no barroco, mas era do tempo colonial, mereceu 

atenção não como arte, mas por estar inserido naquele período, inserido apenas na 

história!”. (Informação verbal, 2012) 7 

 

Aprofundado o conhecimento sobre a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe 

e sobre o processo de reconhecimento e de preservação cultural pelo estado (no 

sentido amplo), cabe definir a melhor forma de atuar sobre o monumento – e sobre a 

Fazenda Cachoeira do Taepe - a partir dos conceitos e critérios definidos com base 

na teoria da restauração e cuja interpretação norteará a proposta de intervenção. 8 

 

A premissa que estrutura a intervenção arquitetônica a projetar é a que a casa-

grande de Taepe foi reconhecida como objeto cultural relacionado ao semiárido 

                                                           
6
 Após a constituição do processo que abrigou o pedido de tombamento federal, os estudos e documentos 
anexados subsidiaram o parecer técnico elaborado por Dora Alcântara. O documento, já com a indicação 
favorável ao tombamento federal, foi submetido ao Conselho Consultivo da [então] SPHAN que o aprovou por 
unanimidade e recomendou a inscrição nos Livros de Tombo daquela Secretaria em 09/12/1980. 

7
 Ulisses Pernambucano de Melo Neto é arqueólogo da Fundarpe e historiador da arte pela UFPE. É um dos 
especialistas que estuda e  acompanha, pela Instituição estadual, a preservação de Cachoeira do Taepe. 

8 
Para a pesquisa realizada com o objetivo de subsidiar elementos que dessem consistência técnica e conceitual 
ao Projeto de Intervenção podem ser consultados os CAPÍTULOS 1 e 2  do presente trabalho.  
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pernambucano, à região Nordeste e ao Brasil. Além disto, pode ser aceita como 

estrutura de madeira que integra o patrimônio histórico cultural abraçado pelos 

Princípios estabelecidos na 12ª. Assembleia Geral do ICOMOS, em 1999. 9 

 

Neste ambiente agreste, estudada tanto pelo viés do percurso histórico quanto pelo 

do contexto onde está instalada, pode-se supor que a casa-grande foi executada 

para prover de moradia (ou abrigo) aos ocupantes das terras do (então) sertão 

pernambucano. Neste sentido, foram empregados madeira e barro 10 aliados à  

tecnologia construtiva consagrada no período em que provavelmente se materializou 

a construção, isto é, no século XVIII.  

 

Essas características associadas ao valor simbólico atribuído pela comunidade de 

Taepe permitiram que o artefato arquitetônico fosse reconhecido pelos moradores 

como obra de arte 11 mesmo antes do conhecimento oficial, conforme se lê no 

Roteiro elaborado por José Paulino da Silva (197-), referido anteriormente. 

 

São do arquiteto italiano Cesare Brandi (2004, p. 30 e 31) os entendimentos 

indispensáveis a serem apropriados, sobre a relação entre a obra de arte e o 

observador contemporâneo, ao declarar que: 

 
se do ponto de vista do reconhecimento da obra de arte como tal, tem prevalência absoluta o 
lado artístico, na medida em que o reconhecimento visa a conservar para o futuro a 
possibilidade dessa revelação, a consistência física adquire primária importância. Apesar de o 
reconhecimento dar-se sempre na consciência singular, naquele momento [...] o indivíduo 
impõe a si próprio o imperativo categórico como o imperativo moral, da conservação.  

 

Dois são os entendimentos retidos nas palavras de Brandi: um se refere à 

importância da percepção e da transformação da arte em processo consciente, para, 

a partir de então, entender um determinado objeto enquanto bem dotado de valor de 

                                                           
9
 De acordo com os Princípios para a conservação de estruturas históricas de madeira, “entende-se por 

estruturas históricas de madeira todos os tipos de prédios ou construções feitos total ou parcialmente em 

madeira e que sejam culturalmente significativas ou façam parte de um sítio histórico.” 12ª. Assembleia Geral 

do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). México, 1999.   
10 

A madeira e o barro utilizados na taipa de mão, nas condições que ainda persistem na casa-grande de Taepe, 
associados aos detalhes construtivos, permitem projetar a construção nos séculos XVII ou XVIII. 

11 
Obra de arte, no alcance empregado, se refere ao estabelecido por Cesare Brandi na Teoria da Restauração 
(2004, p.27): [...] como “o produto especial da atividade humana a que se dá o nome de obra de arte, assim o é 
pelo fato de um singular reconhecimento que vem à consciência, [...]” 
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excepcionalidade, isto é, de obra de arte. 12 O outro refere que este reconhecimento 

e atribuição são do indivíduo unicamente, em um momento específico e que cabe a 

ele, no que reune de capacitação para tal, ampliar e providenciar a preservação do 

objeto de particular interesse. 

 

Cabe ainda observar que Brandi - ao tratar o objeto artístico sob duas vertentes, a 

matéria e a imagem, (o ícono) - esclarece que a consistência física é o veículo da 

preservação para o futuro da possibilidade da relação objeto-observador que 

permitirá reconhecer a obra (como) de arte. 

 

Passados quarenta anos da publicação das reflexões de Brandi, é conveniente 

agregar o que preconiza o especialista Jukka Jokilehto 13 (2002), quanto a que “o 

aspecto fundamental na conservação de qualquer recurso do patrimônio cultural [...] 

está no reconhecimento singular de seus aspectos tangíveis e intangíveis, [...] em si 

próprio já parte da restauração e base para o julgamento crítico referente ao 

tratamento requerido.”  

 

Neste processo de reconhecimento de Taepe enquanto lugar onde o bem tombado 

está inserido e é indissociável do meio ambiente, volta-se para o que Brandi (2004, 

p.39) intuiu, bem antes de se falar em espírito do lugar: 14   

 
A matéria permite a manifestação da imagem e a imagem não limita a espacialidade ao 
invólucro da matéria transformada em imagem: poderão ser assumidos como meios físicos de 
transmissão da imagem também outros elementos intermediários entre a obra e o 
observador. Em primeiríssimo lugar, colocam-se a qualidade da atmosfera e da luz. Podem 
ter sido assumidas como o próprio lugar de manifestação da imagem.  

 

                                                           
12 

Sobre identificar que este processo de reconhecimento é ato da pessoa (enquanto indivíduo) no  presente, 

some-se a Brandi as palavras de Evaldo Coutinho (1976) já referidas anteriormente, que  “o conhecimento é 

existenciador e a objetividade é iconológica. [....] Quando apreendo uma coisa até então por mim ignorada, 

proporciono-lhe o ser e o estar que não se verificariam no caso de ela não ter vindo ao meu conhecimento. 

Dou-lhe, por conseguinte, a existência, e logo ela se inculca desse significado: subordina-se existencialmente a 

mim. Assume, portanto o papel de ícono, de imagem irrevogavelmente inserida em mim [....]”. 
13
 Jukka Ilmari Jokilehto (1938- ) é arquiteto nascido na Finlândia. Doutor em Filosofia, especializado em 
restauração de monumentos e sítios e vinculado ao ICCROM / International Centre for the Study of the 
Preservationn and Restoration  of Culture Property. 

14 
A expressão “espírito do lugar” ou spiritu loci, pretende sintetizar o reconhecimento de outros fenômenos que 
constituem o patrimônio cultural de um povo, para além daqueles de origem material. A primeira tentativa de 
sistematização conceitual, em nível mundial foi a 16ª. Assembleia Geral do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios, em outubro de 2008, na cidade de Quebec, Canadá. 
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É nesta direção que se reconhece em Taepe a forma como o ambiente natural 

enquanto paisagem, mesmo que alterada pelo homem ao longo do percurso 

histórico do lugar, atua de forma coadjuvante na percepção do objeto criando a 

ambiência - entendida como condição agregada pela cultura que se expressa na 

dinâmica diária de Taepe por meio da relação entre cores, texturas, formas, sons, 

cheiros - que caracterizam, particularizam e sublinham determinados valores 

culturais no ambiente circundante. 15 

 

A relação natural, espontânea, estabelecida com o lugar pelos atores que com ele 

interagem de forma cotidiana, enquanto testemunhas participantes 16, estabelece o 

que se pode chamar de valor de uso, aqui empregado não no sentido da 

conservação material, mas na dinâmica rotineira e quase sempre repetitiva 

estabelecida entre o homem e o objeto percebido pelos técnicos que estudaram as 

possibilidades de conservação do bem cultural. 

 

Ao permanecer e reiteradamente contemplar Cachoeira do Taepe (e não só estar de 

passagem) pode-se testemunhar e vivenciar que a Fazenda conserva a capacidade 

de estimular as trocas emotivas com o indivíduo que por ela circula e que com ela se 

incorpora por meio da participação. 

 

Se observada a questão da autenticidade de Taepe enquanto bem cultural, a análise 

busca o reconhecimento que ocorre, segundo a arquiteta Flaviana Barreto Lira 

(2009, p. 74), quando “uma obra carrega em sua matéria e em seus significados os 

processos de criação, recriação e de apropriação pela sociedade ao longo do 

tempo.”  

 

Lira (2009) faz análise do tema enquanto mais uma atribuição do homem a partir da 

percepção do objeto de arte, e que traduz, mais uma vez, o relacionamento 

intrínseco entre os atributos tangíveis ou materiais (objetivos e que se referem aos 

                                                           
15 

Os princípios de percepção do espaço ambiental foram introduzidos no mestrado profissional MP-CECRE pela 
Professora Maria Elaine Kohlsdorf em junho de 2012 e incorporados à pesquisa de campo em julho do mesmo 
ano. O detalhamento pode ser consultado no CAPÍTULO 2, item 2.3. 

16 
Expressão emprestada da obra homônima de Evaldo Coutinho, na qual o filósofo pernambucano estudou a 
relação do arquiteto (ou quem define o espaço) e os usuários, que imprimem ao ambiente construído suas 
marcas por meio de vivências. 
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dados quantitativos) e aqueles intangíveis (de caráter subjetivo, referentes à 

qualidade). Esta inter-relação garante a imagem, o aspecto ou feição e, com ela, a 

autenticidade. 

 

A partir do que propõe Dennis Dutton no texto Authenticity in Art (2003 apud LIRA, 

2009, p. 85), Flaviana Lira aborda a autenticidade por duas dimensões, ambas  

relacionadas com a arte. [O autêntico] poderá ser reconhecido quer pela “condição 

do objeto, constituído por uma estrutura física ou material, [quer] por uma rede de 

significados e valores atribuídos pelo seu público.”   

 

Isto significa que os elementos estruturadores do bem estão conectados tanto pela 

abordagem nominal (o que é o objeto do ponto de vista lógico) quanto pela 

abordagem expressiva, isto é, quais são os signos que se estabelecem entre a obra 

e seus observadores, em determinado momento e lugar. 

 

A primeira evidência indissociável a Cachoeira do Taepe é a da significância cultural 

e patrimonial da casa de morada e do ambiente circundante. Sob este aspecto (da 

significância), da casa e do ambiente, deve-se reiterar que a casa-grande, bem 

tombado no âmbito nacional, é portadora, no lugar onde está e não em outro, dos 

atributos que lhe garantem a condição de bem cultural, produto da atividade 

humana, portanto passível de preservação. 

 

São atributos relacionados à preservação da imagem tanto o próprio edifício, 

enquanto exemplar da arquitetura rural colonial em Pernambuco que chegou aos 

dias que correm, quanto o uso residencial ao longo do tempo. A permanência das 

atividades agrícolas, mesmo que de forma incipiente para a sustentabilidade da 

Fazenda, deve ser incorporada aos atributos que garantem ao lugar o cenário 

peculiar que se incorpora, envolve e dá significado à própria casa-grande.  

 

Neste ponto, mesmo sob o interesse central de preservar a matéria como suporte da 

imagem para o futuro, deve-se refletir e mencionar a importância do uso residencial 

que deu sentido ao longo do tempo e permanece na casa-grande. Conforme refere 
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Maria M. S. Lagunes (2011, p. 26) “a atribuição de um uso compatível com o edifício 

histórico a restaurar é certamente uma das premissas irrenunciáveis para garantir 

sua conservação.” 

 

No percurso da casa-grande ao longo do tempo, o uso (neste caso, o fator 

determinante do empreendimento inicial) moldou as peculiaridades do bem cultural. 

As adaptações indispensáveis à inserção da casa-grande na contemporaneidade 

deverão ser projetadas de tal forma que se ajustem ao máximo, na preservação da 

matéria constituinte e à unidade espacial interna. 

 

Exatamente por ter Brandi (2004) tornado compreensível o objeto, tanto do ponto de 

vista das abordagens artística e histórica, quanto no que a matéria pode ser 

estudada enquanto aspecto ou enquanto estrutura, é preciso atenção e cuidado nas 

decisões executivas da recuperação de Taepe. O interesse em preservar a matéria 

remanescente se justifica por ser este e não outro, o suporte físico que garantirá a 

transmissão da imagem autêntica, enquanto obra de arte e bem cultural. 17 

 

Abordados os aspectos relacionados à intervenção sobre o bem cultural, tornam-se 

oportunos também os ensinamentos disponibilizados em texto da lavra da Profa. Dra. 

Odete Dourado (2006), no sentido que 

Qualquer intervenção sobre o monumento é, também, intervenção sobre o modo de sua 
transmissão no tempo. Ou seja, [...] o arquiteto trabalha sobre o próprio “documento” que 
pretende preservar. [...] Por outro lado, é importante recordar que, enquanto intervenção 
crítica, não seria possível excluir do restauro [eventuais] aspectos criativos, presentes em 
maior ou menor escala naquelas intervenções que se propõem à mais restrita ação 
conservativa.  

 

Quanto ao tempo conveniente para intervir, está novamente Cesare Brandi (2004, 

p.61) a reforçar que “o único momento legítimo que se oferece para o ato da 

restauração é o do próprio presente da consciência observadora [...]”. 

 

                                                           
17

 No caso de Taepe, preservar a matéria agrega ainda o compromisso de preservar a técnica tradicional (taipa 
de mão), atributo destacado nas justificativas do tombamento federal, de 1981 e uma das recomendações dos 
Princípios para a Conservação de Estruturas Históricas de Madeira definidos na 12ª. Assembleia Geral do 
ICOMOS, México, 1999.  



232 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

Aceita esta premissa, as considerações sobre as instâncias da matéria e da imagem 

são particularmente pertinentes ao se observar o estado precário de conservação da 

casa-grande por ocasião desta proposição, associado ao reconhecimento de que a 

autenticidade material e ambiental - da residência e da Fazenda - está solidamente 

preservada. 

 

O Projeto de Restauração será elaborado preservando-se os valores consagrados 

do bem cultural, tanto nos aspectos estéticos e arquitetônicos (ângulos escultóricos 

e espaciais), quanto na abordagem histórica, enquanto objeto construído capaz de 

transmitir determinada imagem, 18 tendo em conta os valores imateriais que 

constroem o sistema e lhe dão sentido nos dias que correm. 

 

Ao reconhecer que a intervenção a ser projetada, para a casa-grande, se refere 

primeiramente a um processo de consolidação estrutural do edifício, a ação irá 

considerar a maior permanência possível dos materiais originários e das técnicas 

construtivas empregadas19, sem, no entanto, desprezar os recursos 

contemporâneos, desde que os resultados estejam comprometidos com a mínima 

interferência na leitura do objeto cultural, enquanto documento.  

 

O sentido pedagógico da Intervenção se expressa pela compreensão que, para além 

de todos os valores ou abordagens que possam ser atribuídos ao bem cultural, ao 

pretender levar a casa-grande e a Fazenda Cachoeira do Taepe ao futuro, 

intenciona-se também transmitir, pela matéria e pelo documento, a apropriação do 

conhecimento indispensável entre o homem e o lugar. 

                                                           
18

 Atribuíram-se como valores consagrados da casa-grande e da Fazenda Cachoeira do Taepe aqueles que 
referem os aspectos culturais específicos que abrangem a arquitetura (estética e histórica), o uso, a história, a 
memória e o simbólico.  

19 
Facilitam esta providência tanto a disponibilidade relativa dos materiais constituintes (basicamente a madeira e 
o barro) na região do agreste de Pernambuco, quanto o conhecimento do modo de fazer a taipa de mão, 
praticada na região, conforme testemunham os moradores da Fazenda. 
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3.2  AGENCIAMENTO DO SÍTIO: PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Das abordagens adotadas no Projeto de Restauração, a da Fazenda Cachoeira do 

Taepe enfoca o entorno imediato da casa-grande 20 com proposições direcionadas 

ao agenciamento 21 deste, de tal forma que se possa ali implantar o Projeto de 

Agricultura Familiar (PAF), apresentado no presente trabalho visando a gestão e 

sustentabilidade do bem cultural. 

 

Cabe referir que as providências e medidas propostas foram elaboradas 

considerando-se a base conceitual e as premissas apresentadas no item 3.1 deste 

Capítulo, objetivando-se a tomada de decisões e a interligação das diversas 

abordagens detalhadas a seguir, todas voltadas para a preservação da casa-grande 

e da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

  

No que se refere ao entorno da casa-grande, conforme se verá, a intervenção ficou 

restrita à sugestão de melhoramentos de alguns elementos arquitetônicos e 

coletivos existentes. Isto significa que este Projeto entende que a vida permanece 

dinâmica e ativa no lugar e que a atuação deve, por princípio, interferir o mínimo 

possível, com vistas a dinamizar o processo de sustentabilidade e a permanência do 

bem cultural. 

 

PPeessqquuiissaa  aarrqquuiitteettôônniiccaa  

Neste enfoque, a pesquisa do sítio (por prospecção) será implantada 

preventivamente e pretende documentar, a partir dos dados relatados pelos antigos 

moradores, o maior número possível de testemunhos materiais da história da 

Fazenda (de gado e de algodão) Cachoeira do Taepe. 

 

Esta providência, indispensável ao esclarecimento mais amplo do percurso 

histórico do lugar, busca investigar eventuais vestígios de elementos arquitetônicos 

outrora existentes, a saber, a bolandeira (máquina onde se processa o 

                                                           
20 

A área que corresponde a este entorno é a que foi previamente recortada, com 7.80 ha, dos 12 ha que 
constituem a Fazenda Cachoeira do Taepe em 2012. Para este perímetro foi aplicado o termo sítio ao longo 

deste estudo. Graficamente pode ser visualizado no Apêndice C, Prancha C-2 Planta de Situação. 
21 

Agenciar, no texto, se refere a promover arranjos físicos necessários em equipamentos e no disciplinamento. 
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descaroçamento do algodão para obtenção das plumas); a senzala, cuja localização, 

referida pelos antigos moradores, seria a área ao sul da casa-grande; o antigo curral 

(ao norte da morada senhorial, como pode ser visto na Figura 3.5); o antigo açude, 

do qual resiste um barreiro contido por muro de alvenaria, também ao norte. 

 

Figura 3.5  Reprodução de fotografia (provavelmente da década de 1930), onde se vê parcialmente o curral, 
considerado pelos mais antigos como de interesse histórico. Acervo particular da família Silva, proprietária da 
Fazenda. Fonte: Acervo familiar, José Paulino da Silva, 2012. 

 

No caso de Taepe, para implantar esta pesquisa foi adotado módulo base (quadra) 

de 2.00 m x 2.00 m para as investigações por prospecção arquitetônica, em função 

das dimensões do território diretamente afeto à casa-grande. Para o sítio, foi 

adotada malha virtual com módulo de 20.00 m x 20.00 m (super-quadra) lançada 

sobre a planta do Levantamento Topográfico, a partir de duas referências: o ponto 

base georreferenciado da casa-grande (RN=0.00 / 25M 0196610 UTM 

9121918/Datum SAD 69) e a direção de 106o 24’ da fachada Nordeste, em relação 

ao Norte. 

 

Desta forma, a malha alfanumérica, que atribui identidade aos pontos de encontro 

dos eixos, foi distribuída sobre manchas lançadas no terreno de forma preditiva, nas 

regiões de maior interesse de pesquisa, considerando-se os depoimentos orais 
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obtidos na pesquisa histórica. (APÊNDICE G, Prancha G-1 - Pesquisa Arquitetônica do Sítio; 

ANEXO I – Acervo Documental Familiar em meio digital) 

 

Para o trecho onde existem outras habitações, a referência histórica indica a 

construção das casas e da capela já no século XX por providência de Antônio 

Paulino da Silva Negrinho. (Figura 3.6) 

 

 

Figura 3.6  Reprodução de fotografia (da década de 1930), onde a visada a partir da casa-grande, em direção 
ao noroeste, deixa ver as primeiras construções que, conforme depoimentos dos moradores, foram executadas 
todas no século XX. Anote-se a ausência da capela, o edifício avarandado à esquerda da imagem (hoje 
desaparecido) e, da mesma forma, parte do curral acima referido além do carro, modelo da primeira metade do 
século XX. Acervo particular da família Silva, proprietária da Fazenda. Fonte: Acervo familiar, José Paulino da 
Silva, 2012. 

 

O agenciamento proposto para o sítio (termo tomado na acepção de lugar) 

recomenda detalhes sobre o arruamento; a iluminação coletiva e as instalações 

gerais, além da definição e setorização da área reservada diretamente ao PAF. As 

ações correspondentes deverão ser desenvolvidas e detalhadas em projeto futuro, 

consideradas providências indispensáveis e cuja implantação, mesmo que por 

etapas, dependerá  dos novos usos geradores de renda para Cachoeira do Taepe. 

Este conjunto interventivo terá cronograma definido a partir da intervenção na casa-

grande e da implantação do projeto de agricultura familiar. 
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O desenvolvimento dos temas acima resultou nas propostas de qualificação dos 

caminhos, de cuidados relacionados ao abastecimento de água, de diretrizes para 

a iluminação externa, de requalificação de elementos construídos e 

cercamento. (APÊNDICE G - Prancha G2 a G-4) 

 

PPrroojjeettoo  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  ffaammiilliiaarr  ((PPAAFF))  

Ao prever a ampliação das atividades agrícolas peculiares da unidade rural em 

estudo, este projeto tem como ponto central a capacitação de agentes difusores de 

tecnologias (novas e tradicionais) ecologicamente adequadas ao ambiente do 

semiárido. Neste escopo, está prevista a realização de encontros que estejam 

centrados na troca de experiências relacionadas a estas tecnologias além de 

produzir matrizes de mudas vegetais, resultantes dos conhecimentos adquiridos. 

 

Conforme abordado no Capítulo 4 – 4.2 – Diretrizes para o Plano de Gestão, o PAF, caso 

devidamente apoiado pela Prefeitura de Surubim, pressupõe a viabilidade da 

comercialização das mudas obtidas, além de replicar, por meio de cursos de 

capacitação teórica e prática, novas formas sustentáveis de produção desenvolvidas 

nas aulas a ministrar. 

 

Do ponto de vista da produção que poderá gerar renda, após consulta ao 

engenheiro agrônomo Marcos Nascimento que pertence à família proprietária, ficou 

estabelecido que, em terreno anexo à área estudada, a noroeste do açude, há um 

setor da propriedade adequado à instalação de um módulo do Programa PAIS do 

Governo Federal. 22 Esta unidade foi proposta com base em documento apresentado 

por Nascimento ainda em 2009, para o Município de Surubim. (APÊNDICE G - Prancha 

G-2 Agenciamento do Sítio: Setorização e Intervenções) 

 

Por sua vez, as características físicas do setor territorial escolhido para o núcleo 

central do PAF (um futuro Centro de Convivência, desde que constatada a 

                                                           
22

 O Programa PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável é uma tecnologia social inspirada na 
atuação de pequenos produtores que optaram por praticarr uma agricultura sustentável, sem uso de produtos 
tóxicos e com a preocupação de preservar o meio ambiente. <http://www.fbb.org.br/acoes-programas/trabalho-
renda/pais/> Acesso em 03.abbr.2013. 

http://www.fbb.org.br/tecnologia-social/estrategia-de-reaplicacao/
http://www.fbb.org.br/acoes-programas/trabalho-renda/pais/
http://www.fbb.org.br/acoes-programas/trabalho-renda/pais/
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necessidade, e área de cultivo) foram consideradas favoráveis por estar na 

continuidade do arruado existente, o que os integrará fisicamente.  

 

O terreno neste trecho,  apesar da declividade e de afloramentos rochosos, pode ser 

aproveitado para fins de cultivo já que estas atividades são aplicadas em vários 

outros trechos similares da unidade agropastoril. Agrega ainda a vantagem da 

contiguidade ao riacho Taepe.  

 

O Centro de Convivência, no caso de ser identificada a pertinência da construção de 

edifício para abrigar as atividades relacionadas ao PAF, pretende guardar as 

características arquitetônicas que garantam usos associados ao convívio local, tais 

como festas regionais e familiares, reuniões temáticas, eventos culturais de 

interesse local, entre outros. O local sugerido está representado na Prancha G-2 

Agenciamento do Sítio: Setorização e Intervenções.  

 

QQuuaalliiffiiccaaççããoo  ddooss  ccaammiinnhhooss  

Esta ação se refere basicamente a medidas de saneamento, caso constatada 

drenagem inadequada, e exclusivamente onde for necessário. Na transversal das 

vias, será promovida a eventual correção do perfil e do caimento para as linhas 

d’água e valetas. Na linha longitudinal, os caimentos serão ajustados somente para 

que as águas da chuva sejam direcionadas aos pontos dos baixios, da mesma forma 

que qualquer outro excedente do líquido identificado pelo monitoramento previsto 

nas investigações. 

 

Cabe referir que a unidade agropastoril permanece funcionando sem entraves 

físicos expressivos, com a distribuição das vias internas definida em função da 

lógica da circulação tradicional entre as diversas áreas, tanto para veículos quanto 

para pedestres. Será mantida esta malha porque não foram mencionadas ou 

observadas novas necessidades. 

 

Todos os caminhos poderão receber camada de nivelamento superficial em solo-

cimento, devidamente compactado e submetido ao adequado processo de cura, nos 
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trechos mais solicitados por veículos automotores ou para correção do perfil 

transversal, desde que garantida a reaplicação periódica, vez que o material 

funcionará como capa de revestimento final. 23  

 

A adição de cimento tipo Portland nesta capa deverá ser em baixa percentagem, 

prevendo-se a relação de 2% com o solo local a empregar. No entanto, esta 

aplicação estará condicionada ao parecer técnico da vistoria de engenharia 

especializada, que, ao confirmar necessidade e eficiência do tratamento, 

determinará a mistura e o método de aplicação mais adequado. (APÊNDICE G - Prancha 

G-2) 

 

Sobre melhoramentos do solo local, existem no Brasil pesquisas recentes sobre o 

uso de solo-cal como base de pavimentação. Para ilustrar, os experimentos 

apresentados por (ARAÚJO; BARROSO. [200_?], p.2173) no artigo O Uso da 

Técnica de Solo-Cal para Melhoramento das Propriedades Tecnológicas de um 

Solo..., indicam que houve melhoria significativa nas propriedades do solo após a 

adição da cal pasta a 3%. Entre estes ganhos estão a ampliação da capacidade de 

suporte e das propriedades resilientes, oque garantiu a viabilidade de execução de 

pavimentos de baixo custo.  

 

A falta de suporte técnico para embasar a opção acima como escolha adequada 

para os caminhos de Cachoeira do Taepe, levou à adoção da metodologia do solo-

cimento, consagrada desde a primeira metade do século XX (solo-cimento). 

 

AAbbaasstteecciimmeennttoo  ddee  áágguuaa  

Em propriedade situada na região do semiárido do Nordeste, caso de Cachoeira do 

Taepe, a importância da disponibilidade de água é, mais do que em outros pontos 

do Brasil, fator prioritário. A proposta do PAF veio somar-se à necessidade de se 

pensar na ampliação do sistema de abastecimento de água que garanta um período 

mais alongado de permanência do fornecimento. 

                                                           
23

 No caso de inviabilidade do uso de solo estabilizado, poderá ser aplicada camada de ajuste de piçarra. Como 
não se pretende aplicar de emulsão asfáltica, fica descartado o uso de solo-cal, que não apresenta resistência 
suficiente para receber diretamente o tráfego de veículos. 
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A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), autarquia responsável 

pelo abastecimento de água em Pernambuco, alimenta reservatórios e residências 

de toda a região de Surubim, a partir da Barragem de Jucazinho, construída no Rio 

Capibaribe e que opera desde 1977, a poucos quilômetros de Taepe. A casa-grande 

é suprida a partir de caixa d’água existente no anexo que abriga a garagem e bloco 

sanitário.  

 

Independentemente deste sistema, Taepe possui um açude instalado pelos 

proprietários na segunda metade do século XX, cuja capacidade não é aproveitada 

desde o início da operação da represa do Capibaribe. Quando o açude enche, 

sangra por bueiros instalados sob a estrada e verte na área mais baixa plana de 

Taepe. Para a localização do açude e dos caminhos podem ser consultados o 

Apêndice C –  Prancha C-2 e o Apêndice B – Fichas B-3 a B-16. 

 

Embora sem notícias de racionamentos d´água nos últimos anos, não se pode 

deixar de considerar a necessidade de ampliar a reserva hídrica do lugar, tanto 

pelos tempos de seca que assolam a região, como pela possibilidade da ampliar a 

demanda com os novos usos propostos para a Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

O agrônomo Marcos Nascimento (informação verbal, 2012) esclarece que o 

abastecimento das moradias é garantido de forma permanente pela Compesa e que 

a irrigação demandada pela unidade PAIS, a ser implantada na Fazenda Taepe, 

exige baixo consumo de água ao utilizar irrigação por gotejamento. Recomenda-se, 

a partir dos dados obtidos, a instalação de uma caixa d´água central, em cota mais 

elevada da propriedade, preferencialmente junto à área onde será projetado e 

construído o anexo de apoio, a ser implantado a sudoeste da casa-grande.  

 

A altura manométrica 24 deverá ser projetada para que a casa-grande e os pontos 

anexos a ela possam ser abastecidos por gravidade e de forma continuada. Esta 

elevação técnica deverá ficar restrita ao mínimo necessário. 

                                                           
24 

 Altura manométrica total é a energia (fornecida por bomba centrífuga) que um sistema solicita para transportar 
a água do reservatório de sucção para o reservatório de descarga, com uma determinada vazão.  
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Este reservatório agregará a vantagem da remoção de reservas de água do interior 

da casa-grande, cuja instalação deve ser evitada tanto por alterar a ambiência do 

edifício - na medida em que se torna um obstáculo visual no espaço vazio entre os 

ambientes e a coberta – quanto por não atender à altura manométrica ideal e 

representar carga passiva adicional à estrutura da casa-grande. 

 

Não obstante, permanecerão em uso as cisternas existentes 25, como reservas 

individuais que, em caso de excedente, sempre poderão ser destinadas a outros fins 

dentro da unidade agropastoril. É recomendável ainda a recuperação e inclusão do 

açude remanescente no sistema de abastecimento de água da Fazenda Cachoeira 

do Taepe, o que exige projeto especializado. (APÊNDICE G - Prancha G-2) 

xxxxxxxxxxxxx 

IIlluummiinnaaççããoo  eexxtteerrnnaa  ddoo  ssííttiioo  

Entendida como um fator de qualificação do lugar 26, foram estabelecidas diretrizes 

conceituais e executivas que nortearão o futuro projeto de iluminação. Antes do 

estudo técnico acerca do que e como iluminar, faz-se indispensável a análise da 

situação encontrada e dos resultados decorrentes..  

 

Após esta avaliação, será fundamental colher, por meio de entrevistas, a percepção 

dos moradores da Fazenda quanto a este enfoque. A segurança coletiva, o conforto 

visual e o respeito ao ciclo da luz natural são aspectos considerados relevantes, 

especialmente se observado o ambiente rural em que está a unidade estudada.  

 

Entende-se que o conforto dos moradores neste âmbito, está relacionado ao ciclo do 

dia e da noite que, de forma alternada e continuada, cria a ambiência27 em que estão 

                                                           
25 

A cisterna que existe junto á fachada Noroeste da casa-grande, poderá ser rebaixada para que não interfira de 
forma significativa no entorno do bem tombado. No Levantamento topográfico (Prancha A-1) estão mapeadas 
as cisternas instaladas isoladas no terreno. (APÊNDICE 1 – Prancha A-1)

 

26
 No levantamento topográfico foram registradas uma luminária junto à capela, no arruamento e outra no poste 
junto à casa-grande. Os postes de rede de alimentação têm altura de 7.00 m e são de cimento, padrão 
comercial. 

27 
De acordo com a especialista Ana Lucia Gonçalves, no que se refere à iluminação, a ambiência é o espaço 
arquitetonicamente organizado que constitui, sob esta perspectiva, um meio físico, estético e psicológico, 
especialmente aparelhado para o exercício das atividades humanas. É o resultado global da percepção entre 
as  formas, os planos, os volumes, a luz, os cheios, os vazios, a cor, a vegetação, o cheiro, o movimento, o 
silêncio e demais aspectos que interferem na qualificação de um espaço. (GONÇALVES, 2010, p.12, nota 2)
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acostumados a viver, tanto os habitantes quanto animais e vegetais. A qualificação 

artificial deve substancialmente esta rotina. 

 

Cabem aqui as palavras do historiador Ulisses Pernambucano de Melo Neto a 

respeito da incidência continuada de luz sobre os objetos, monumentos, sítios 

(urbanos ou não) a partir do efeito sobre as pessoas quando, da internação do pai 

em unidade de tratamento hospitalar intensivo em 2002. Descreve ele que      

o fato de não escurecer, de não anoitecer, de não haver a possibilidade de viver as 
recorrências dos ciclos naturais de 12 horas de luz por outras tantas de sombra, para aqueles 
tropicalmente ambientados, causava nele [o pia doente] clara angústia, percebida com nitidez 
depois de uma semana submetido aos “refletores” da unidade hospitalar. (MELO NETO, 
2002, p.1) 

 

Ana Lucia Gonçalves (2012), arquiteta especialista em luminotécnica e no uso dos 

recursos da luz, recomenda que o projeto reflita atividades interdisciplinares cujo 

produto será o resultado da associação de dados obtidos da física da luz, da 

geometria ótica, da percepção visual, do efeito psicológico, com as características 

técnicas dos equipamentos e as informações específicas do objeto de estudo.  

 

Ao estudar o texto Arquitetura de Luz e Monumentos do livro À Luz dos 

Monumentos, encontra-se referência estruturadora sobre a iluminação de edifícios 

atribuída pelo arquiteto e antropólogo Lauro Cavalcanti, ao mestre Lucio Costa para 

quem “a leitura noturna de um prédio histórico nunca deve pretender ir muito além 

de um luar forte”. (CAVALCANTI, 2004, p.20) 

 

As premissas que nortearão a elaboração de projeto luminotécnico para a área 

externa do sítio, estão mapeadas e desenvolvidas no Apêndice G - Prancha G-3. Neste 

âmbito, é recomendável lembrar que deverá ser prevista a ampliação da carga 

demandada. 

 

Finalmente, cabe registrar que a participação da população do lugar deve ter voz 

ativa e determinante no estudo para o projeto executivo de iluminação. No entanto 

deverá estar desvinculada das eventuais expectativas individuais. O projeto será o 
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resultado de decisões técnicas especializadas consideradas que objetivam o 

equilíbrio entre a preservação cultural e os anseios coletivos dos moradores.  

 

RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddee  eelleemmeennttooss  ccoonnssttrruuííddooss  

Constata-se que, no processo dinâmico de uso dos espaços, alguns equipamentos 

foram construídos ao longo do tempo, substituindo elementos originários ou 

acrescendo cocheiras, caixas d´água, banheiros, garagem para veículos 

automotores, silos de proteção da produção, itens espontâneos da alteração das 

atividades rurais.  

 

Após ser constatado que alguns destes objetos construídos caíram em desuso, 

propõe-se o melhoramento arquitetônico e a otimização dos anexos em uso junto à 

casa-grande, para fazer frente à proposta de novos usos capitaneados pela 

agricultura familiar.  A perspectiva de incremento de outras atividades que já 

ocorrem na Fazenda de Taepe pode representar novos atrativos, inclusive quanto ao 

turismo rural. )CAPÍTULO 4 – 4.2 DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE USOS E 

SUSTENTABILIDADE) 

 

As alterações arquitetônicas projetadas indicam, ao mesmo tempo, a demolição de 

anexos em desuso ou mesmo arruinados. Após análise em conjunto com os que 

habitam a propriedade, chegou-se ao projeto que indica substituições, 

requalificações e novos locais para estes elementos construídos. (APÊNDICE G – 

Prancha G-2 e G-3) 

 

CCeerrccaammeennttoo  

O sistema, adotado para proteção e setorização dos diversos usos na propriedade, é 

constituído de varas vegetais com altura em torno de 1.20 m, aplicadas in natura, 

lado a lado e entrelaçadas com fibra vegetal ou arame. Os moradores referem o 

marmeleiro como a espécie utilizada nesta finalidade.  

 

O nome deste vegetal não corresponde à espécie mais conhecida no plano nacional, 

originária do Oriente, trazida pelos portugueses e que se desenvolveu do sudeste 
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até a Bahia. 28 O marmeleiro citado em Cachoeira do Taepe corresponde certamente 

a espécie diversa, antes fartamente encontrada na região, mas hoje desaparecida. 

Em decorrência do noticiado crescimento rápido da planta, a investigação 

laboratorial sobre madeiras, projetada neste trabalho (subitem 3.3.1), foi estendida ao 

material remanescente com vistas à identificação precisa do vegetal e o estudo de 

viabilidade de reinício de plantio, já que apresenta boa adaptação.29 

 

Sobre o tema, um dado de caráter histórico foi colhido das Obras Reunidas de 

Manuel Arruda da Câmara (1982, p.126), onde consta que, em 1797, ao tratar do 

cultivo do algodão em terras pernambucanas, o autor identifica que “se chama de 

catinga um terreno coberto de qualquer arbusto baixo, como é o marmeleiro, 

velame, Broterea velame”.  

 

Há vários alinhamentos destas cercas que setorizam a propriedade a partir das 

atividades desempenhadas, a saber, o pasto para o gado bovino, o plantio da 

mandioca, o pomar, os terreiros, o campo de futebol.  

 

Artigo especializado em áreas de criação de gado, refere que o cercamento indica a 

importância desta setorização espacial no meio rural nordestino. O limite é 

considerado 

o suporte de estratégias complexas de apropriação e de valorização do espaço. Uma terra 
pode ser cercada para o plantio de cultura de subsistência ou de renda. O criador que cerca 
uma terra para instalar um pasto artificial, associa as plantas forrageiras, os cultivos anuais de 
subsistência ou de renda, quando o solo permite. Quando a produção com as culturas de 
renda é satisfatória, o rendimento, importante mas aleatório, permite recuperar em um ou dois 
anos o investimento realizado.(SABOURIN, 1997, p.15) 

 

No Capítulo 2 – 2.5, o diagnóstico da casa-grande aponta para a contaminação 

exacerbada do madeirame do cercamento por insetos xilófagos. Diante disto, foi 

proposta a retirada e substituição por madeira igual ou similar. Se definitivamente 

descartada a possibilidade de obtenção do marmeleiro, as opções por espécies 

naturais adequadas à função são o facheiro (cactaceae), a jurema-preta e o anjico 

                                                           
28 

O marmeleiro mais conhecido no Brasil possui fruto de grande interesse na fabricação de doces e tem a 
definição botânica de (Cydoina oblonga). 

29 
Estudos científicos registram o marmeleiro (croton) e o facheiro (cactaceae) presentes no bioma caatinga, 

conforme está na obra  Ecologia e Conservação na Caatinga, de autoria de Inara Leal, Marcelo Tabarelli e 
José Maria Cardoso da Silva. de 2002, como de uso corrente nas vedações de cercas no meio rural. 
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monjolo, considerados os dados do estudo Usos de Recursos Vegetais da Caatinga: 

O caso do agreste do Estado de Pernambuco (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002, 

p. 344).  

 

Na busca por registrar as espécies referidas no estudo técnico citado, foi anotada a 

classificação disponível na Erowid 30, biblioteca virtual que disponibiliza informações 

sobre drogas naturais, plantas e produtos químicos, a jurema-preta (Mimosa 

Tenuiflora) é encontrada fartamente no nordeste brasileiro, de feição rústica e plantio 

relativamente fácil, podendo ser semeada diretamente em covas ou a lanço em 

áreas previamente preparadas. O desenvolvimento no campo é rápido, chegando a 

alcançar quatro a cinco metros de altura até o quinto ano após o plantio. Apresenta 

boa resistência a pragas e doenças.  

 

Quanto ao anjico monjolo (Piptadenia zehntneri Harms) é uma árvore de pequeno 

porte, mas adequada, entre outras finalidades, ao cercamento desejado para Taepe. 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurema-preta>  

 

Estas madeiras poderão, ou não, existir na região de Taepe, mas se desenvolvem 

no semiárido de um modo geral, o que indica a viabilidade da especificação 

alternativa para tal fim. Todo o madeiramento será tratado contra a absorção de 

água e contra infestação por agentes xilófagos, instalado em valas. (APÊNDICE G – 

Prancha G-2) 

 

O quadro favorável do desenvolvimento local a ser alcançado com a implantação de 

novas iniciativas indica, na sequência, a pertinência de estudos para o 

desenvolvimento e implantação de um projeto paisagístico voltado para a 

valorização e resgate 31 do ambiente natural, associado às atividades produtivas de 

forma equilibrada e sustentável na Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

                                                           
30

 Erovid. A biblioteca virtual pode ser acessada pelo site: <http://www.erowid.org/> 
31 

O termo resgate foi empregado no sentido exclusivo de obter a requalificação vegetal, a partir do tratamento 
adequado do solo e do ambiente natural. O método, reconhecido no Brasil, supõe que o processo de 
repovoamento vegetal ocorrerá de forma espontânea, lenta e permanente, a partir da livre relação entre os 
agentes naturais componentes do lugar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurema-preta
http://www.erowid.org/
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Embora sem a pretensão de desenvolver os parâmetros indispensáveis à 

formulação ideológica que irá embasar uma intervenção paisagística em Cachoeira 

do Taepe, considerou-se fundamental marcar posição conceitual sobre o tema. Este 

compromisso estimulou a análise pelo viés da percepção, conforme exposto no 

CAPÍTULO 2 – 2.1 A INSTALAÇÃO DA FAZENDA.  

 

Intervir paisagisticamente de forma positiva, no sentido de atuar no ambiente 

existente, significa elencar aspectos a serem tomados em conta no momento 

projetual. Faz-se necessário cuidados especiais com a escolha das espécies, 

observados os efeitos que impactarão a ambiência peculiar existente, inclusive no 

que se refere a espécies florísticas e a consequências diretas e indiretas. Há que se 

considerar rigoroso estudo das espécies adaptadas ao ambiente local e, dentro do 

possível, optar por técnicas que privilegiem a capacidade regenerativa da natureza.  

 

A vegetação, se bem aplicada, poderá impedir erosão e assoreamento, tanto do solo 

quanto dos cursos d´água, atenuando inclusive os efeitos da atividade humana. 

Sobre o tema torna-se indispensável consultar o depoimento do arquiteto Carlos 

Fernando de Moura Delphim, (1997) dedicado de longa data ao tema. 

 

3.2.1 Centro de Convivência (PAF): diretrizes para uma edificação de apoio 

 

O desenvolvimento do Projeto de Agricultura Familiar (PAF) como instrumento da 

gestão necessária à permanência da Fazenda Cachoeira do Taepe, quando da 

definição de atividades a desenvolver, indicou, além do solo necessário ao cultivo de 

mudas, a eventual oportunidade da construção de edifício que recebesse parte 

dessas ações, no caso de inexistência de local pré-existente apropriado. 

 

Com este propósito, foram estabelecidas diretrizes para este futuro Centro de 

Convivência cujo desenho arquitetônico deverá viabilizar, além dos usos diretamente 

ligados ao PAF, outras atividades ligadas ao convívio, tais como festas regionais e 

familiares, reuniões temáticas, eventos culturais de interesse local, feira para 

comercialização dos produtos produzidos pelo Projeto. Isto significa dizer que as 
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premissas espaciais estão baseadas na necessidade de otimização de usos e 

reversibilidade dos ambientes, já que a introdução de um novo corpo construído 

associa interferência visual ao conjunto pré-existente ao tempo em que representará 

esforço inclusive de ordem financeira ao plano de gestão e sustentabilidade. 

 

O edifício a ser projetado deverá respeitar técnicas e materiais tradicionais e de uso 

corrente em Surubim, o que representará facilidade quanto à mão de obra 

necessária e quanto à aquisição. Naturalmente, estes fatores indicam para solução 

contemporânea que, no entanto, persiga a menor interferência possível no conjunto 

construído e na paisagem natural.   

 

Recomenda-se o uso de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços ou, na ausência 

destes, tijolos comerciais furados. A madeira responderá pela estrutura da cobertura 

de telhas cerâmicas tipo capa e canal. 

 

Também serão de madeira as esquadrias dos vãos de acesso e eventuais janelas e 

portas internas. Os pisos serão revestidos com tijoleira cerâmica e, nas áreas 

molhadas, indica-se aplicar revestimento com material impermeável nas paredes. 

 

Reitera-se que a escolha do desenho e do sistema construtivo que utilize materiais 

disponíveis no mercado local e de uso reiterado na região, tem por objetivo 

enquadrar o novo edifício em uma linguagem formal e construtiva do tempo deste 

Projeto. Esta premissa só será alterada se viabilizado o uso e a difusão da taipa de 

mão com alcance regional, sustentável e adequado do ponto de vista ecológico, 

conforme é defendido pelos estudiosos do tema. 32 

                                                           
32

 Sobre técnicas tradicionais cabe referir, entre outros, os especialistas Cybèle Santiago, Mario Mendonça de 
Oliveira, Isabel Kanan, Lia Mayumi, Monica Olender, Claudia Gonçalves Thaumaturgo da Silva, Roberto 
Araújo, que defendem a retomada destas formas de fazer simples, práticas, econômicas e ecologicamente 
adequadas. 
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3.3 INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA NA CASA-GRANDE 

 

3.3.1  Investigação de materiais e técnicas construtivas 

 

A primeira etapa da pesquisa na casa-grande é de caráter investigativo, já que os 

resultados colhidos no Diagnóstico indicaram a necessidade de aprofundamento da 

atuação em função das condições peculiares e diversificadas dos materiais 

construtivos, encontrados em 2012. 

 

Isto porque a perspectiva acadêmica não esgota o tema abordado com a 

Dissertação de Mestrado Profissional, mas com a aprovação, no futuro, do Projeto 

de Intervenção pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e 

pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). 

 

A partir dos dados produzidos neste trabalho, os materiais serão pesquisados mais 

detalhadamente na casa-grande. No caso das madeiras da estrutura autônoma e 

das vedações, as que estão expostas serão vistoriadas peça a peça, tanto aquelas 

que compõem a estrutura, incluídas as da coberta, as das escadas e balcões, das 

esquadrias, dos pisos e dos bens integrados. 33  

 

MMaallhhaa  vviirrttuuaall  

As madeiras encobertas pelo revestimento serão observadas por prospecção direta, 

estabelecida com a menor intervenção possível, cuja abrangência atinge 

argamassas e a alvenaria de pedra e barro da fundação.  

 

Para alcançar a meta de mínima intervenção e perda do material constituinte da 

casa-grande, foi projetada uma malha virtual (amostragem aleatória e uniforme) 

que consiste na projeção de quadras com dimensões previamente definidas visando 

                                                           
33
 Sobre a extensão e a caracterização dos danos na madeira, será oportuna a consulta aos dados a serem 
disponibilizados pela pesquisa não interventiva (ultrassom) sobre o estado de conservação do material, em 
desenvolvimento pela Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE a partir de 2012.  
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a abertura de janelas 34 para o controle do exame visual direto das estruturas das 

paredes mestras, cujos resultados deverão indicar a forma de atuar sobre estas.  

 

A este método de caráter aleatório, vem associar-se outro de escolha preditiva 35 dos 

pontos de pesquisa na casa-grande, já que entende-se como necessário investigar 

as condições dos materiais na base, no meio e no topo, em toda a extensão das 

vedações. 

 

No caso da abordagem aleatória ficou estabelecido que, a partir do módulo de 2.00 

m x 2.00 m (quadra) foi desenhada malha com quadrículas de 1.00 m x 1.00 m, 

lançada sobre o cadastro gráfico das fachadas com o objetivo de indicar os pontos 

de prospecção devidamente ajustados ao edifício. (APÊNDICE H – Prancha H-1). 

 

A malha desempenha papel regulador na quantidade de janelas de prospecção, com 

vistas à mínima intervenção. Para tal, estas aberturas têm 0.50 m x 0.50 m (sub-

quadrículas), uma vez que permitirão visualizar a face completa de, pelo menos, um 

esteio da parede por inspeção, além dos intervalos entre a peça e as adjacentes. 

 

Esta decisão, tomada a partir do conhecimento prévio da distribuição dos paus a 

pique nas vedações (APÊNDICE C – Prancha C-15), cuja modulação exige abertura de 

sub-quadrículas nas dimensões referidas, visa avaliar o estado de conservação dos 

elementos verticais da taipa de mão, ao tempo em que permite a verificação das 

amarrações, por amostragem pontual. 36  

 

Para aumentar a eficácia da pesquisa, a malha é aplicada nas duas faces das 

paredes de fachada e os vértices por abrir serão alternados, no sentido de duplicar a 

pesquisa do estado de conservação das madeiras encobertas. (APÊNDICE H – Prancha 

H-1) A profundidade de remoção (pintura, reboco, emboço e preenchimento da taipa 

                                                           
34
 O termo janela está empregado para referir o corte das prospecções programadas de estruturas arquitetônicas 
com o objetivo geral de conhecer e estudar os materiais e técnicas construtivas, para fins específicos. 

35
 O termo preditivo é empregado com o sentido de escolha justificada para a tomada de decisão quanto aos 

pontos mais importantes a serem pesquisados na casa-grande. 
36
 Partindo-se do conhecimento que os esteios têm seção média em torno dos 0.14 m x 0.14 m e que o 
afastamento entre estes é de aproximadamente 25 cm, será necessário que cada sub-quadrícula a ser aberta 
tenha lado de 0.50 m, no mínimo.  
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de mão) ficou estabelecida como aquela suficiente para expor a face do fuste 37 do 

pilar ou pau a pique. 

 

A atuação sobre o material histórico de forma acurada, mas pouco invasiva, 

pretende avaliar as condições de consistência das argamassas de assentamento e 

de preenchimento (barreamento) e de aderência e impermeabilidade do Fibras 

eventualmente adicionadas a estes materiais, acaso identificadas, deverão ser 

caracterizadas. 

 

Complementarmente, a partir destas aberturas, serão coletadas novas amostras de 

madeira e argamassas, em quantidade e condições adequadas 38, visando 

aprofundar o conhecimento adquirido sobre os materiais empregados e mapear 

quantitativamente os danos.  

 

Recomenda-se que, no planejamento de execução das obras, o método seja 

implantado fora da fase mais intensa de precipitação pluvial. A cautela pretende 

evitar consequências indesejadas sobre a taipa de mão (absorção e retenção de 

água) nos pontos de prospecção tornado vulneráveis criados pela pesquisa. 

 

Finalmente, cabe observar que, embora esta forma pouco invasiva - que associa um 

procedimento aleatório à análise preditiva - foi regida pelo interesse de mínima 

intervenção e máxima conservação dos materiais constituintes encontrados no 

edifício.  

 

Pesquisa arquitetônica 

O procedimento de pesquisa projetado para a casa-grande prevê o reconhecimento 

integral e complementar do sistema e do estado de conservação das fundações, 

tanto da base de alvenaria de pedra quanto nos pés dos esteios de madeira do 

interior da morada, em pontos previamente estabelecidos. A investigação implantada 

                                                           
37

 A palavra fuste, utilizada para designar o tronco de uma coluna, entre a base e o capitel, está aplicada no 

presente trabalho para o trecho do pilar de madeira que fica fora do solo e antes do travejamento horizontal. 
38

 Nas argamassas, o método que retira amostras em três faixas na altura, é previsto para as vedações que 
apresentam degradação significativa de acordo com o Diagnóstico da casa-grande.(CAPÍTULO 2 - 2.5 – 
DIAGNÓSTICO). 
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em 2012 permitiu o conhecimento parcial do sistema e está representada 

graficamente no Apêndice C – Pranchas C-12 e C-13.  

 

O emprego integrado dos métodos aleatório e preditivo permanece e a malha virtual 

aplicada neste projeto, com módulos de 2.00 m x 2.00 m (quadra), acompanha a 

locação do quadriculamento da pesquisa arquitetônica do sítio 39. A representação 

gráfica deste projeto compõe a Prancha H-2 do Apêndice H. 

 

A hipótese desenvolvida em julho de 2012 para as fundações é a de linha corrida de 

alvenaria de pedra em todo o contorno do maciço, esteios periféricos (de fachada) 

adoçados à fundação e esteios internos assentes diretamente no solo natural, As 

Figuras 3.7 e 3.8, apresentam o registro das janelas de pesquisa de 2012, nas 

fachadas Nordeste e Noroeste. (APÊNDICE C - Prancha C-12) 

  

Figuras 3.7a e 3.7b - À esquerda e centro esquerda, 
esteio Pm10, cunhal das fachadas NE e SE.  

Figuras 3.8a e 3.8b – Esteio Pm26 apoia-se na base 
de pedra a pouca profundidade, na fachada Noroeste. 

 

No croqui à esquerda, posição dos poços de 
prospeção arquitetônica. 

 

DDrreennaaggeemm  

O entorno da casa-grande deverá ser monitorado previamente ao início das obras. A  

medida procura acautelar as decisões de drenagem, aplicadas na coleta de dados 

complementares relacionados às condições do solo, na base do assentamento do 

imóvel. O procedimento se relaciona também às drenagens naturais e a eventual 

                                                           
39
 A pesquisa arquitetônica do sítio integra o Apêndice G – Prancha G-1. Está descrita no subitem 3.2. 

Fig. 3.8 

Fig. 3.7 
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permanência inadequada da água, tanto das chuvas quanto do lençol freático, além 

de eventuais infiltrações nos materiais e no terreno propriamente. O controle associa 

a possibilidade de ser observada a intensidade do ataque de agentes xilófagos.  

 

O monitoramento da drenagem, ao contrário da implantação da malha virtual, deverá 

prever as ações em tempo de inverno para que sejam observados os fenômenos 

ligados à maior presença da água das chuvas. 

  

PPoommaarr  

Será pesquisada a distância adequada dos vegetais que irão compor as espécies 

frutíferas, no mesmo trecho onde estavam até 2012, junto à fachada Sudeste. Este 

afastamento tem como premissa a distância mínima igual à maior altura do indivíduo 

adulto entre as espécies adotadas, definidas a partir da demanda dos moradores. A 

medida pretende garantir menor sombreamento do paramento da casa-grande. 

  

AAllvveennaarriiaa  ddee  ppeeddrraa  ee  bbaarrrroo  

Associada às pesquisas amplas de materiais, no caso da alvenaria da fundação e do 

embasamento (baldrame) térreo, deverão ser investigadas as causas que 

justifiquem as rupturas identificadas nas quinas livres deste maciço, que podem ter 

motivações associadas, cujo conhecimento é indispensável para a definição mais 

precisa de procedimentos de consolidação. 

  

MMaaddeeiirraass  

As peças expostas serão vistoriadas peça a peça e, nas componentes da estrutura 

autônoma, serão verificadas as condições de estabilidade e dos vínculos entre os 

componentes. Quanto aos pilares de madeira da fachada Nordeste, diante do 

desaprumo verificado, deverá ser prevista investigação mais acurada das causas do 

fenômeno, neste momento potencializado pela ação de diversos agentes 

identificados no Diagnóstico apresentado no Capítulo 2 – 2.5. 
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A coleta de amostras 40 adequadas inicia a identificação definitiva das espécies 

empregadas nos elementos arquitetônicos na casa-grande, por meio de análises 

laboratoriais. Para as peças encobertas por revestimento parietal, os materiais 

deverão ser retirados nos pontos da malha virtual nas vedações de taipa de mão.  

 

A investigação, ao ampliar e sistematizar a pesquisa, tem como finalidade quantificar 

a extensão dos diversificados danos que atuam sobre a madeira. No caso de 

aplicação de próteses ou mesmo de confecção de peças integralmente, será 

necessário nesta fase, localizar fornecedores de madeira igual ou similar, às 

empregadas na casa-grande, a partir do conhecimento das características físicas e 

mecânicas destas.  

 

Sobre a aquisição de madeiras, considerados os processos de desmatamento e a 

consequente proibição legal de extração, recomenda-se que, independentemente 

das alternativas apresentadas neste trabalho, sejam empreendidas negociações 

entre órgãos públicos no sentido do uso controlado das reservas remanescentes 

associado ao replantio.  

 

AArrggaammaassssaass  

Os materiais que compõem junto com a madeira o sistema construtivo da casa-

grande, quer no assentamento quer no barreamento e no revestimento, apresentam 

danos sobre extensões expressivas. A diversidade de agentes danosos que atuam 

sobre o material induz à intensificação de pesquisa que examine de forma mais 

abrangente, as condições de aderência, impermeabilidade e consistência. Quanto 

ao traço (composição), os valores testados para o Diagnóstico do presente estudo 

deverão ser confirmados e, se necessário, compatibilizados com as argamassas 

remanescentes.41 

 

O mapa resultante da investigação indicará faixas de permanência por estabilização 

(ação prevista nas medidas de consolidação desta intervenção) enquanto outras 

                                                           
40

 Para as madeiras, deverão ser retiradas amostras em cubos de 2 cm de lado, no mínimo, conforme orientação 
obtida junto ao Laboratório de Madeiras, Escola politécnica da UFBA. 

41 Para os resultados e análise correspondente consultar no CAPÍTULO 2 – 2.5  DIAGNÓSTICO DA CASA-GRANDE. 
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serão retiradas por perda integral das características. Cabe lembrar que da 

sobrevivência do material saudável remanescente (considerado integrante do 

sistema construtivo) depende também a conservação da própria taipa de mão. 

  

PPiissooss  

CCiimmeennttaaddooss  

Os cimentados externos não exigem maior investigação quanto às medidas de 

substituição, projetadas dentro das providências de conservação desenvolvidas no 

presente trabalho.  

TTaabbuuaaddooss  

As peças não exigem pesquisa preliminar específica para os detalhes executivos 

que compõem as ações de conservação. Será necessário localizar fornecedor das 

madeiras a serem empregadas (sujeitas ao aprofundamento da análise para 

identificação das espécies) ou peças similares para execução das próteses 

indispensáveis nos pontos de perda, ou até substituições integrais, estudadas nas 

ações de consolidação e de conservação. 

TTiijjoolleeiirraass    

A pesquisa relacionada a este material se resume a localizar os fabricantes 

eventualmente remanescentes na região, que possam fornecer peças de reposição, 

dentro dos padrões especificados e devidamente testados quanto a permeabilidade 

e resistência mecânica. Estas peças recobrirão todo o piso interno da casa-grande, 

no trecho de pavimento único.  (nível +2.27 m) 

SSoolloo  nnaattuurraall  

Serão realizados testes laboratoriais complementares que ampliem os dados 

encontrados em 2012. Estas informações serão utilizadas na definição do traço das 

argamassas de barro e, da mesma forma, no projeto de estabilização do solo, 

pretendida para o piso das lojas térreas (aparentemente solo natural revestido por 

camada superficial de argamassa de areia e cal); no trecho ocupado pela casa-

grande e nas áreas de entorno desta e no disciplinamento da drenagem. (APÊNDICE 

H – Prancha H-12)   
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EEssqquuaaddrriiaass,,  bbeennss  iinntteeggrraaddooss  ee  eessccaaddaass  

A investigação relacionada às esquadrias, além daquela definida para as madeiras, 

acima descrita, se concentrará sobre o estudo e construção de um mapa de 

distribuição das ferragens remanescentes. A identificação dos desenhos 

empregados possibilitará a fabricação das reposições indispensáveis, com base no 

identificado em cada esquadria. O fabricante também deverá ser localizado nesta 

etapa.  

 

Cada elemento será verificado peça a peça, parte a parte. O procedimento se 

estende aos bens integrados que, na casa-grande, se restringem ao balaústre de 

chapa de madeira recortada, ao perfil dos peitoris e da base dos balcões e janelas 

rasgadas e ao fuste dos pilares e pontaletes. No caso de folhas de portas e janelas 

deverá ser investigada a conveniência de aplicação de uma terceira dobradiça para 

reforço. 

  

TTeellhhaass  cceerrââmmiiccaass  

A pesquisa relacionada a este item prevê teste de percussão quanto à integridade 

do material e teste de porosidade, neste caso com o objetivo de confirmar a 

condição de permeabilidade verificada em 2012 em uma única telha, ( ANEXO F). A 

ampliação da amostragem prevê a avaliação das condições integrais de 

reaproveitamento do material remanescente, previamente selecionado.  

 

Também será necessário identificar e localizar os fabricantes remanescentes na 

região ou no Estado, que possam fornecer peças de reposição, dentro dos padrões 

especificados e devidamente testados quanto a permeabilidade e resistência 

mecânica.  

 

3.3.2  Consolidação Estrutural 

 

A segunda etapa da intervenção arquitetônica refere-se propõe ações e medidas 

que visam a consolidação estrutural, a conservação e a requalificação da casa-

grande da Fazenda Cachoeira do Taepe. 
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Na atuação sobre a matéria desta morada, todas as peças novas a introduzir em 

qualquer elemento constituinte da casa-grande de Taepe, nas duas abordagens que 

empregam eventuais reposições e refazimentos (consolidação e conservação) 

receberão símbolo a ser definido até o início dos trabalhos (data ou desenho) que 

identifique a execução do presente projeto de intervenção no bem cultural. 

 

O conjunto de ações projetadas nesta etapa foi estruturado com base na 

comprovada interdependência entre agentes e entre causas, indicada no CAPÍTULO 2 

– 2.5.4 Conclusões do diagnóstico da casa-grande. Basicamente o projeto pretende, de 

forma associada, eliminar ou controlar as causas dos danos e estabilizar fisicamente 

os materiais (a madeira e o barro) e o sistema estrutural. 

 

A etapa de consolidação estrutural atua sobre as madeiras (inclusive as peças da 

estrutura da coberta); as fundações de pedra; as paredes de taipa de mão e as 

argamassas de assentamento, barreamento e revestimento das paredes. 

 

Antes de proceder à recuperação da estrutura autônoma que compõe a morada será 

necessário eliminar as causas de danos identificadas no Diagnóstico (CAPÍTULO 2 – 

2.5) e verificadas no local. A Figura 3.9 é reapresentada, pois ilustra a grade 

estrutural de madeira cujos vínculos permitem compor a forma do edifício.  

 

Como se trata de um sistema composto de madeira e barro é indispensável garantir 

a maior circulação possível de ventilação e umidade, evitando-se acúmulos 

indesejados de água por serem estes indutores de degradação. Neste sentido reside 

a inadequação das argamassas de cimento, material que, após a cura, torna-se 

mais rígida e impermeável. 

 

Os esforços adversos, consequentes dos serviços de obra, devem ser monitorados 

para que novas deformações e vibrações por eles impostas não excedam nem a 

resistência mecânica das peças componentes do sistema nem sejam solicitadas a 

esforços incompatíveis com o uso que desempenham na estrutura. 
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Os níveis de estabilidade, degradação e deformação dos elementos estruturais do 

sistema (fundação, baldrame e estrutura autônoma) deverão ser definitivamente 

verificados. Da mesma forma, as intervenções projetadas  nas peças remanescentes 

(próteses e complementos) deverão estar perceptíveis facilitando o monitoramento 

das condições de umidade, temperatura, teor de água na madeira e argamassas. 

 

Reitera-se que as medidas apresentadas no presente Projeto serão implantadas 

consideradas as características físicas, químicas e morfológicas das madeiras 

adotadas na construção originária e daquelas que serão empregadas onde 

necessário (as mesmas encontradas, similares regionais ou alternativas de 

reflorestamento tratadas, nesta ordem) e após as medidas investigativas, conforme 

descrito no subitem 3.3.1, para madeiras, argamassas, fundações e solo. 

 

O detalhamento das soluções de consolidação prevê o uso, nas madeiras, de 

junções tradicionais que estabelecem contato entre as partes por meio de 

sambladuras associadas a reforços metálicos indispensáveis. Em alguns casos 

foram apresentadas alternativas de junção com uso de metal, no que isto represente 

viabilidade da operação e a consequente preservação do bem cultural. 

 

O que está projetado deverá ser objeto de avaliação e dimensionamento em projeto 

a ser elaborado por profissional especializado no tema e que agregue 

conhecimentos conceituais sobre a valorização cultural do objeto em tela. 

 

A etapa está representada graficamente no conjunto de pranchas apresentadas 

como parte do Apêndice H – Pranchas H-3 a H-5 e recomenda-se a consulta a este 

material simultaneamente às Pranchas H-6 a H-13, relativas às medidas de 

conservação.  
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Figura 3. 9  Perspectiva isométrica da grade estrutural (gaiola) da casa-grande de Cachoeira do Taepe. 
A nomenclatura das peças pode ser consultada no APÊNDICE C – Pranchas C-12 a C-15. 

 

AAggeenntteess  bbiioollóóggiiccooss  

O combate a estes seres vivos, responsáveis por parte significativa dos danos na 

casa-grande, será integralmente implantado a partir das conclusões apresentadas 

no CAPÍTULO 2 – 2.5 DIAGNÓSTICO DA CASA-GRANDE. Ao tratar da infestação por 

agentes biológicos xilófagos, o engenheiro agrônomo Fernando Serpa (ANEXO D -  

Laudo Técnico da ocorrência de cupins na casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe), reiterou a 

importância de se identificar precisamente as espécies empregadas na casa-grande.  

 

Neste sentido, o tema será objeto de projeto especializado cujos estudos poderão 

utilizar como base inicial o Laudo Técnico de Serpa e a caracterização preliminar 

das madeiras, apresentada no Anexo E. ( Ver o Quadro 3.1) 

 

Com este objetivo, sugere-se o envio do material coletado nos pontos de inspeção 

da malha virtual, nas condições adequadas à análise laboratorial, isto é, tamanho, 

forma, condições de armazenamento. Foram indicadas pelo engenheiro Serpa as 

ffuunnddaaççããoo    

ddee  ppeeddrraa  

uumm  

ppaavviimmeennttoo  

 

ddooiiss  

ppaavviimmeennttooss  

tteerrççaa  

ccuummeeeeiirraa  

bbaallddrraammeess  

ffrreecchhaall  

ffrreecchhaall  

bbaarrrrootteess  

eesstteeiiooss  

eesstteeiiooss  

ffrreecchhaall  
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seguintes instituições: Centro de Tecnologia de Recursos Florestais do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), São Paulo; Instituto Florestal de São Paulo; 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, o Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) também dispõe do serviço de identificação de espécies.42 

 

 

A3  
A5 
A8 
A11 
A12 
A16 
A19 

Pm3 a 68 cm a partir do solo 
Pm5  a 72 cm a partir do solo 
Caibro – 2º. A partir de NO 
Terça – apoiada em pontaletes  
Frechal topo parede G3 
Porta IP2 – folha 
Porta OP1 - folha 

 
 
Aroeira do sertão 
Aroeira do sertão 
Ipê amarelo 
Ipê amarelo 
Ipê amarelo 
Louro canela  
Cerejeira  
 
 

Quadro 3.1 – Mapa (planta baixa nível +2.27 m) da coleta e especificação dos locais de recolhimento das 
amostras de madeira para análise. ANEXO D - Laudo Técnico da ocorrência de cupins na casa-grande da Fazenda Cachoeira do 
Taepe. 2012. 

 

Ainda na prevenção contra agentes xilófagos, anote-se a recomendação de Serpa 

quanto à medição do PH (potencial de hidrogênio que indica a acidez) da água local. 

Para este índice, observa o especialista que, se muito alto (o que corresponde a 

meio alcalino), resulta em eficiência mais prolongada do tratamento a aplicar. Este 

cuidado é particularmente adequado para a água empregada na produção das 

argamassas que, em caso de resultado desfavorável, poderá receber melhoria neste 

fator com a aplicação monitorada de solução de ácido clorídrico e água destilada. 

 

Recomendam-se medidas profiláticas como a substituição da cerca de varas que 

limita o pomar a sudeste da casa-grande e remover o pé de algarobeira [Prosopis 

juliflora (Sw) DC] 43 que está a sudoeste da casa-grande, hospedeira de cupins de 

solo, e foco de contaminação das estruturas da morada. Resta ainda eliminar os 

pontos de esgotamento de águas servidas existentes junto às bases das fachadas 

                                                           
42 Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), São Paulo, Centro de Tecnologia de Recursos Florestais; Instituto 

Florestal de São Paulo, (11) 22318555  <fflorestal@fflorestal.sp.gov.br >; Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
<www.jbrj.gov.br/xiloteca>, (21) 2511-0511/3204-2522. Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
<http://www.ipa.br/novo/servicos-laboratorio/> (81) 31847200. 

43 
A algarobeira é originária do Peru e foi introduzida no Brasil em 1942, com excelente adaptação no ambiente 
semiárido do Nordeste brasileiro. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosopis_juliflora#Nordeste_brasileiro> Acesso em 10 de março de 2013. 

A8  

A11  A12  

A16  

A19  

A3  A5  

http://www.ipa.br/novo/servicos-laboratorio/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosopis_juliflora#Nordeste_brasileiro
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Sudeste e Noroeste, como pode ser consultado  Ver locais dos elementos acima no 

Apêndice H - Prancha H-14, no Apêndice C – Pranchas C-3 e C-6 e na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Planta baixa do nível de piso +2.27 m, que mapeia os pontos onde as ocorrências fazem 
recomendar medidas profiláticas de execução imediata, independentemente do projeto específico. 

 

O enfrentamento da infestação associada de cupins de solo com os de madeira 

seca, estimada acima de 75% das vedações, indica duas vertentes, ambas 

indispensáveis, na casa-grande de Taepe. A primeira delas prevê medidas curativas 

a aplicar em todo o madeiramento.  

 

Nas madeiras expostas o tratamento ficará restrito ao processo de eliminação de 

partes ou focos de infestação, pontualmente. Na coberta, o trabalho curativo deve 

combater polias, cupins e fungos. Fernando Serpa indica tratamento de combate às 

polias com material hidrossolúvel (Informação verbal, 2012). 

 

Para as vedações, o projeto específico deverá empregar malha modulada, definida 

no gabinete, para escolha dos pontos de furação. Neste trabalho Fernando Serpa 

cerca 
varas 

área 
do 

pomar 

algaroba 

esgoto de 
lavatório e 
lavagem de piso 

 

esgoto de 
lavatório e 

lavagem de piso 
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recomenda uso de broca metálica, para garantir maior absorção quando da 

aplicação dos venenos. 

 

A amplitude deste tratamento estará sujeita ao resultado das análises 

recomendadas na fase investigativa do presente Projeto de Intervenção quanto às 

condições encontradas nas argamassas remanescentes, em três aspectos 

fundamentais do material: a consistência, a aderência e a impermeabilidade. 

 

A segunda vertente trata das medidas preventivas no tratamento do solo por meio 

de aplicação de barreira química. Com este objetivo, será projetada uma linha 

externa de vala junto ao perímetro do imóvel e outra interna, ao longo das bases das 

paredes inclusive das lojas térreas, exceto nas salas G e H, por estarem acima do 

solo 44.  

 

O projeto da barreira química deverá considerar a implantação da drenagem 

periférica (APÊNDICE H – Prancha H-12) e os cuidados relacionados à indispensável 

convivência com animais, pomar, plantações e abastecimento de água. 

 

Esquematicamente, trata-se de método que prevê aplicação por injeção, 

pulverização e rega, a definir consideradas as variáveis relacionadas aos locais, às 

condições pontuais dos materiais e aos agentes biológicos a combater. Ainda no 

viés da prevenção recomenda-se adição de inseticida e fungicida, previamente 

especificados, nas argamassas a empregar na casa-grande. 

 

Pela extensão e profundidade das intervenções necessárias ao combate e 

prevenção contra os agentes biológicos identificados, a época ideal para 

implantação do projeto executivo é a da última etapa das obras do presente Projeto 

de Restauração, quando toda a estrutura saneada e/ou substituída. 

SSoolloo  

O solo foi material empregado nas argamassas em Cachoeira do Taepe, pelo que se 

depreende das análises laboratoriais de 2012 (Anexo G – Identificação e caracterização de 

                                                           
44 

Nas salas G e H, o tratamento será aplicado somente nas bases das paredes G3 e H3, onde se inicia a casa 
de um único pavimento. Para consultar a planta baixa sugere-se APÊNDICE C – Prancha C-3. 
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amostras de solo) tanto na jazida de solo quanto do barreamento. A classificação como 

areias argilosas mostrou relação próxima da referida por (PUCCIONI, 1997, p.71 

apud OLENDER, 2006, p. 85) quando, de forma genérica, recomenda 65% para 

35% de areia para barro, na composição do material. Em Taepe, entre grossos 

(areia) e finos (argila) foi aferida a proporção 69% para 31% (amostra da jazida) e 

62% para 38%, (amostra do barreamento de parede).  

  

A partir destes dados iniciais, sujeitos a consolidação mais aprofundada durante a 

investigação, o solo será empregado nas argamassas novas. Para os pisos das lojas 

térreas e no entorno imediato, serão definidos os processos de estabilização, após 

reiterada a pertinência deste procedimento, que visa tornar as áreas mais 

impermeáveis, com trabalhabilidade e homogeneidade adequadas. Embora 

elencada como medida de conservação, o tratamento do solo poderá representar o 

alongamento da durabilidade das estruturas. 

  

FFuunnddaaççããoo  ddee  ppeeddrraa  

No caso de Taepe, será promovida a eliminação das causas de deterioração, ainda 

por identificar, que levaram à ruptura parcial nas quinas da fachada NE com SE e 

NO. A seguir, deverão ser retirados os preenchimentos provisórios aplicados ao 

longo do tempo e reintegrados os espaços vazios entre as pedras constituintes com 

argamassa executada a partir dos resultados que serão obtidos em 

complementação aos disponibilizado pela análise em laboratório, em 2012 45 

(APÊNDICE F - Traço provável em massa e Granulometria dos agregados em argamassa) 

 

Neste tipo de fundação, de acordo com (OLIVEIRA, 2011, p.217), as causas de 

danos estão normalmente ligadas a três fatores que podem estar associados: 

cedimento do terreno, pouca superfície de apoio da fundação e carreamento de 

material pela ação de água. Em Taepe, as rupturas que ocorreram nas quinas livres 

da base de pedra e os dados preliminares colhidos permitem supor ocorrência 

associada dos dois últimos fatores. 

 

                                                           
45

 O traço encontrado (1: 2:11 cal: areia: barro) caracteriza material classificado como “fraco” e pode indicar 
adição de solo na composição. 
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Acaso confirmada na investigação esta associação de causas, será realizado o 

aprofundamento e alargamento do maciço de pedra, no sistema conhecido por 

socalque 46 que empregará o mesmo material constituinte: pedra local e argamassa 

de barro, em traço compatível com os identificados previamente.  

 

Esta argamassa, da mesma forma que todas aquelas empregadas na Intervenção, 

receberá adição de produtos químicos adequados à prevenção contra insetos 

xilófagos e também hidro-repelentes. O detalhe arquitetônico desta ação está 

esquematizado na Figura 3.11 e pode ser consultado no Apêndice H – Prancha H-3, 

Detalhe csl-A. 

 

O topo da fundação chegará até o nível +2.24 m integralmente nivelada e a largura 

do maciço será completada onde necessário para garantir uma dimensão constante. 

Estas providências visam a regularizar o embasamento e afastar do solo  a base dos 

esteios da estrutura autônoma do pavimento residencial. (APÊNDICE H – Prancha H-5) 

 

Os pilares que estiverem apoiados diretamente sobre o solo mas com pouca 

profundidade (os que integram a frente de madeira de apoio das escadas e balcões 

na fachada Nordeste e os que compõem a grade interna do pavimento residencial 

47), receberão, onde necessário, além de próteses nas bases, apoio complementar 

em bloco de concreto. (APÊNDICE H – Prancha H-3, Detalhe csl-B e Figura 3.12) 

 

Esta medida foi entendida como suficiente para que o maciço construído possa 

ganhar maior estabilidade por tempo mais longo, ao agregar solidez no contato com 

o terreno, mesmo que se trate de blocos isolados, como é o caso, conforme 

acontece no sistema estrutural originário.  

                                                           
46

  Socalque se refere ao processo de abertura de vão no solo para instalação do reforço estrutural. 
47

  A locação destes pilares Pm1 a Pm7 e Pm12 a Pm17, Pm20 a Pm24, Pm27 a Pm32, Pm35, Pm36 e os Pm(?) 
internos a confirmar, pode ser visualizada no Apêndice C – Prancha C-12. 
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Figura 3.11: Socalque: Det. csl. A Consolidação da fundação de pedra, com ampliação da superfície de contato.  

(Dimensões estimadas e desenho a partir de OLIVEIRA, 2011, p.191-194). 

 

Especificamente para a parede divisória de taipa de mão entre as lojas B e C 

(B2/C4), se for verificada a inexistência de fundação, será aplicada linha corrida de 

pedra com seção a determinar pela avaliação das cargas incidentes, para isolar 

melhor o material, aplicado sobre o solo. Ver local no Apêndice C - Prancha C-14. 

 

A profundidade de apoio dos pilares é de aproximadamente 35 cm abaixo do nível 

atual do solo, em todos os pontos pesquisados em 2012. No entanto, se 

identificadas profundidades maiores em peças que necessitem de próteses, a parte 

nova será solidarizada ao esteio remanescente por duas chapas metálicas fixadas 

em faces opostas e aparafusadas com sistema de parafuso e porca 48, conforme o 

esquema apresentado na Figura 3.12.  

 

Aplicados os tratamentos, superficiais e de penetração, já descritos para a madeira, 

as chapas serão de metal inoxidável com recobrimento protetor contra oxidação e 

pintura que prolongue a resistência do material frente à ação da água e outros 

agentes naturais componentes do solo. 

                                                           
48 

Este detalhe será empregado em todas as emendas de topo que forem necessárias, tanto nas vigas quanto 
nos esteios, quando estes elementos, ou o trecho afetado, estiverem encobertos. 

área aberta para execução,  

será fechada com mesmo material  

ampliação da largura  
e da profundidade  

da fundação:  

mesmo material (parte nova) 

parede existente  
a reconstituir nas partes 

danificadas ou desprendidas 

Solo externo estabilizado  

Piso da loja 

Solo estabilizado  

base de  

concreto magro  

~.60 

~.50 

~ 1.00 

         0.00        0.25        0.50 
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Figura 3.12:  Detalhe csl. B do bloco de concreto para pilares e emenda da prótese, quando subterrânea. O 

dimensionamento apresentado foi estimado. O detalhe será submetido a cálculo estrutural específico. 

  

  

MMaaddeeiirraa  

Ao considerar que todas as peças ou partes novas serão de madeira igual à 

remanescente ou similar 49 pelas características do material, agrega-se a 

recomendação de serem utilizadas peças antigas e, em todos os casos, 

devidamente secas 50. Receberão aplicação de imunizante incolor de alta 

penetração, mesmo após o tratamento curativo contra agentes biológicos xilófagos.  

 

Após investigar a disponibilidade, no mercado da região de Surubim ou mesmo do 

Recife, das espécies vegetais utilizadas na edificação, ou dos similares a estas, não 

for possível disponibilizar o material - e somente nesta condição - poderá ser 

utilizada madeira de reflorestamento desde que adequadamente seca e submetida a  

impregnação de produto preservante à base de água fixado por vácuo/pressão em 

autoclave.51  

                                                           
49 

Similar é empregado no sentido de ser comparável com a madeira originária, quanto à substância e estrutura.  
50 

De acordo com (OLIVEIRA, 2002, p.106 apud OLENDER, 2006, p.42) a madeira cortada deve secar ao ar livre 
até atingir ponto de equilíbrio com o ambiente, valor que fica entre 12 e 15% de umidade.  

51 
Neste processo a madeira é tratada sob vácuo/pressão com conservante CCA Tanalith (arseniato de cobre 
cromatado) por penetração profunda. A resistência do material é ampliada e a garantia estendida de até 30 
anos contra cupins e outros insetos. A certificação abrange tanto a capacidade de afastar os térmitas quanto à 
absorção de CO2, e consequente redução da emissão deste gás na atmosfera. 
<http://www.engetrat.com.br/arquitetura.htm> Acesso em 15 fev. 2013 

~0.20 
 

0.30 

altura variável 

0.05 

altura  

variável 

         0.00        0.10        0.20 

chapas de metal inoxidável ½” aplicadas nas 
duas faces opostas do pilar – 0.40 m de altura 

fixadas por sistema parafuso e porca 

 

pilar - parte saudável da madeira 

prótese da mesma madeira ou similar 
 

bloco de concreto  
0.50 m x 0.50 m x 0.30 m (h) 

aplicado sobre base de  
concreto magro nivelada 

nível do solo 

0.40 

http://www.engetrat.com.br/arquitetura.htm
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Nas vedações de taipa de mão, constatada a indisponibilidade do material originário 

vegetal ou de similar, seja por inexistência de estoque, seja inadequação técnica, 

poderão ser utilizados materiais sintéticos como, por exemplo, presilhas plásticas 

substituírem os cipós na amarração das varas aos paus a pique da taipa de mão, 

desde que previamente testados. 

 

Para execução das emendas, procede-se ao corte da parte lesionada e substituição 

por outra com a peça no lugar. Em outros caso será necessário retirar o elemento 

arquitetônico para recuperação em bancada. Deve ser previsto escoramento prévio 

que considere estas condicionantes.  

 

Quando o pilar (esteio) ou viga permanecer, porém apresentar partes deterioradas, 

serão aplicadas próteses. A peça lesionada será cortada em ponto saudável, a 

aproximadamente 20 cm do trecho degradado e receberá a emenda, após 

imunização das partes de contato, conforme a função estrutural desempenhada.  

 

As soluções tradicionais adotadas para garantir continuidade estrutural entre partes 

dos esteios e vigas de madeira foram priorizadas, com recomenda Oliveira (1996, p. 

59) nos Rudimentos para oficiais de conservação e restauração ao declarar que 

“Existem variadas espécies de emendas especiais com chapas e cola epóxi, mas 

podemos usar perfeitamente as formas tradicionais [...]”. 

 

Após analisar os desenhos sistematizados a partir do século XIX por César de 

Rainville (1880, p.257-267), Luiz Augusto Leitão (1896, p.289-291), João Emílio dos 

Santos Segurado ([19__ ], p.69-74)  e João Baptista Pianca (1979, p.331-332) foram 

feitas escolhas dos detalhes a aplicar consideradas as condições encontradas em 

2012, na casa-grande de Taepe. 

 

Os pilares da grade estrutural, tanto os expostos quanto os revestidos, que 

apresentarem condições de permanência, receberão próteses de madeira por 

encaixe em sambladura à parte remanescente. Para os pontos visíveis, a ligação 

obedecerá preferencialmente ao detalhe Det. csl. C. (APÊNDICE H – Prancha H-4) 
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Em caso de impedimento de ordem operacional ou técnica, poderá ser adotada 

solução alternativa que integra o sistema de reforço estrutural conhecido como 

Wood Epoxy Reinforcement (WER) 52. A ligação entre as partes se dará por meio da 

introdução de vergalhões de ferro nos cantos da peça, consolidados por injeção de 

resina epoxídica, conforme método  apresentado por Oliveira (2011). A Figura 3.14 

ilustra a emenda53.  O desenho  Det. csl. C’ integra a mesma Prancha H-4. 

 

 

 

 
Figura 3.13  Detalhe madeira-madeira da emenda entre prótese e pilar remanescente, em área visível. 

 

 

 

                                                           
52

  O Prof. Paul Stums (Canadá) descreve no sumário do livro W.E.R. - system manual: structural rehabilitation of 
deteriorated timber, editado em 1980, “as modernas medidas de preservação da madeira podem impedir a 
degradação mas, no entanto, não conseguem devolver a resistência estrutural à parte deteriorada da peça. O 
sistema WER foi desenvolvido neste sentido, pode ser realizado na própria obra e suas soluções buscam 
resguardar a aparência originária da peça reforçada, com uso de resinas epóxi que consolidam placas de 
outros materiais fortemente resistentes à tração. (tradução e adaptação nossa). 

53
  Este sistema só poderá ser utilizado desde que a emenda esteja em lugar acessível à realização dos furos. 

seção média 0.14 m x 0.14 m  
 
 

Seção transversal da parte 
inferior (macho) com lados 
inclinados a 45°. 
 
Projeção dos pinos Ø de aço 
inoxidável solidarizados por cola 

epoxídica à madeira 

prótese  

pilar – parte saudável  

corte-macho  

Submetido a cálculo estrutural 

corte-fêmea  
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Figura 3.14 Detalhe alternativo para a emenda entre prótese e pilar remanescente, em área visível. 

O dimensionamento é meramente ilustrativo e estará submetido a cálculo estrutural. 

 

 

Nas vigas simplesmente apoiadas (baldrames, madre, frechais, terças e cumeeira) 

que estejam parcialmente comprometidas, mas em trechos visíveis, serão 

executadas próteses que, ancoradas nos procedimentos tradicionais, utilizem o 

encontro por simples contato, consolidado pela introdução de uma chapa metálica.  

 

Para estas ligações, os sistemas tradicionais previam, em todos os casos, o uso de 

chapas metálicas reforçadas por sistemas de parafuso e porca, independentemente 

de estarem encobertas ou aparentes. 

 

Desta forma, é do sistema WER referido a solução adotada que consiste na 

introdução de uma chapa metálica que ficará totalmente embutida nas partes a unir, 

consolidadas por aplicação de cola polimérica a base de epóxi. (Figura 3.15).  54 

 

Anote-se que, para estas emendas com as partes encostadas de topo em peças 

aparentes, poderá ser adotado como alternativa, o mesmo detalhe definido para os 

esteios dentro do sistema WER, conforme ilustra a Figura 3.14, acima. 

 

 

 

                                                           
54 

Sugere-se ainda o uso de chapas metálicas galvanizadas devido à maior facilidade de acesso ao material e 
aos processos eficientes de tratamento superficial necessários, disponíveis no mercado local. A condição de 
isolamento integral do metal afasta maiores riscos relacionados à oxidação do material. 

0.14  

seção média 0.14 m x 0.14 m  
 
 

projeção rasgos inclinados 

nos topos - injeção de resina 

Seção ampliada da seção transversal: aplicação de 
quatro vergalhões nos cantos. No topo do rasgo é 
deixada furação para aplicação de resina epoxídica de 

consolidação do sistema. 

projeção dos 

vergalhões  

vista superior de trecho da viga, na 
emenda com vergalhões 

prótese  

pilar – parte 

saudável  orifício 
inclinado 

(resina)  
0.70  

0.70  
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Figura 3.15a Esquerda, ligação das vigas - chapa metálica embutida e consolidada à madeira com resina epóxi.                                                                                                                                                                          
Figura 3.15b   Direita, Planta baixa da ligação projetada. Sistema WER (Oliveira, 2011).  

 

 

Os valores apresentados na representação gráfica foram estimados a partir do 

disposto em (OLIVEIRA, 2011, p. 233). O dimensionamento, que tem, neste 

trabalho, caráter ilustrativo está sujeito a cálculo estrutural que considere os esforços 

atuantes sobre cada elemento arquitetônico a consolidar, observadas as 

características físicas e químicas tanto do material remanescente quanto daquele a 

ser introduzido.  

 

No caso dos barrotes B5 a B10 que sustentam em balanço o balcão E, central na 

fachada Nordeste (APÊNDICE C – Prancha C-14) serão igualmente aplicadas próteses 

nos pontos de perda com inserção de chapa metálica reforçada por parafusos e 

porcas inoxidáveis, acabados por discos de madeira colados.   

 

A Figura 3.16 reproduz o desenho que mostra o barrote em corte longitudinal, na 

linha da chapa metálica aplicada no eixo das duas partes de madeira. APÊNDICE H – 

Prancha H-4, Det. csl. G) 

 

 

 

 

viga de madeira 0.14 m x 0.14 m  

tarugo de madeira  

seção transversal ampliada: inserção da 
chapa metálica. No topo do rasgo é 
utilizada complementação de madeira 
para proteção do metal, após a cura da 
resina epoxídica 

chapa de metal  

planta baixa da viga 

vista lateral da viga  

0.70 m + 0.70 m (largura da chapa) 

0.00      .05     .10              .20 
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Figura 3.16: Corte longitudinal no barrote em balanço – apoio balcão E. Detalhe sujeito a cálculo estrutural 

 

Nos pontos onde as vigas horizontais engastam nas paredes de apoio 55, os vãos 

nas paredes deverão prever folga para a madeira, com objetivo de garantir a 

ventilação no engaste. As zonas de contato destas peças com a argamassa 

receberão camada superficial asfáltica impermeabilizante.  

 

Na casa-grande de Taepe, a entrega ocorre no nível dos frechais que correm nos 

topos das empenas e, da mesma forma, os barrotes de apoio dos pisos de madeira 

que engastam no embasamento de pedra ao nível do baldrame. O vínculo, a meia 

madeira dupla, deverá ser mantido nas próteses quando aplicadas nestes pontos da 

estrutura. (Figura 3.17 e APÊNDICE H – Prancha H-4, Det. csl.E) 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 3.17: Engaste das vigas horizontais no frechal das paredes laterais (apoios) 
O vão liberado deve prever folga de ventilação da madeira 

 

                                                           
55 

As extremidades de vigas bi apoiadas são conhecidas pelo termo entrega.  

viga horizontal, corte longitudinal 

engaste a meia madeira, duplo 

pau a pique da parede de taipa de mão, 

encaixado ao frechal em meia madeira 

simples, fixado por parafuso inoxidável 

seção do frechal ~ 0.14 x 0.14 m 

projeção do frechal que corre no 

topo da empena, inclinado 

 

projeção da parede 

fixação dos paus a pique nas horizontais 
com parafusos inoxidáveis e acabamento 
(disco) de madeira, colado. 

chapa metálica embutida nas madeiras, 

consolidada com resina epóxi, reforço 

com parafusos e porcas inoxidáveis, 

fechados por discos de madeira 
prótese                                  barrote 

projeção piso balcão 

 

      parede de  

      pedra 

parede de taipa de mão 

encaixe no baldrame a 

meia madeira dupla 
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As emendas entre as partes que compõem os alinhamentos das terças e da 

cumeeira, foram originariamente executadas a chanfro, (ver Apêndice C – Prancha C-9). 

No projeto de cálculo estrutural deverá ser considerada a possibilidade de reforço 

por chapa metálica e parafusos ou mesmo abraçadeiras. 

  

O trecho de pavimento único da casa-grande provoca o contato direto da estrutura 

autônoma de madeira com o solo. No caso dos baldrames que correm sobre a base 

de pedra, garantida a boa conservação ou consolidadas as peças, sugere-se 

descansar nova linha de igual seção (0.14 m x 0.14 m) sobre os existentes. Os 

esteios e paus a piques novos, receberão as ligações (vínculos) sobre o novo nível 

do baldrame auxiliar, afastando estes pontos mais vulneráveis do solo. O baldrame 

auxiliar sofrerá descontinuidade somente nos trechos das portas (GJ2, WP1 e YP1, 

RP1, HJ1), (APÊNDICE H – Prancha H-5, Det. csl.H) 

 

Todas as fendas, rachas e perdas alveolares pontuais identificadas nas madeiras 

que forem reaproveitadas serão preenchidas com mistura de adesivo forte, a base 

de PVA ou epóxi, que garanta transparência após a secagem, misturado com pó de 

serra muito fino, de madeira igual à empregada ou similar (desde que mais macia). 

Estes preenchimentos ficarão levemente mais altos do que a superfície da peça para 

garantir material de lixamento e nivelamento da superfície tratada. 

  

CCoobbeerrttaa    

A estrutura da coberta estará submetida a especificações, consolidação e 

tratamento projetados para as madeiras em geral e de acordo com a função 

estrutural de cada elemento. 

 

Verificadas as condições de conservação dos caibros, no caso de comprometimento 

estrutural superior a 50%, será promovida a substituição de todas as peças por 

outras de diâmetro aproximado à média dos existentes e da mesma espécie – Ipê 

Amarelo, de acordo com a identificação prévia (ANEXO E) - ou de resistência similar, 

conforme indicada na análise específica. 
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Em relação aos caibros que vencem os vãos maiores sem apoio intermediário, em 

torno de 4,65 metros, o Diagnóstico (CAPÍTULO 2 – 2.5) a deformação encontrada no 

local em 2012 leva à hipótese de seção reduzida das peças diante da solicitação 

estrutural existente. Se confirmada pelo cálculo estrutural, esta condição poderá 

induzir à perda parcial de estabilidade e agravamento de riscos estruturais. 

 

Confirmada esta condição e viabilizada a aquisição madeira adequada a vencer 

estes vãos sem apoio auxiliar intermediário, será promovida a substituição integral 

dos caibros. Caso contrário, somada à consolidação das peças existentes 56, foi 

projetada viga metálica a ser instalada a meio vão nestes espaços. (na Figura 3.18, 

item 11) 

 

Esta peça intermediária é formada por dois perfis “U” soldados, tipo box, e correrá 

de empena a empena 57. Nos pontos de apoio será soldada em um conjunto de 

chapas de recepção. Este sistema, por sua vez, será aparafusado em tarugo de 

madeira de lei, integrado aos frechais dos topos das empenas por sambladura de 

meia madeira dupla.  (APÊNDICE H- Prancha H-4, Det. csl.-F; Figura 3.19) 

 

Adiante, são indicadas medidas complementares de consolidação da coberta, 

mapeadas na Figura 3.18. Para 22: reaplicar peça de 0.14 m x 0.14 m, ao nível dos 

frechais (~ +4.90 m), retirada no século XX, no espaço da sala R; 33: Mesmo que na 

sala T não existam indícios de peça similar, considera-se a possibilidade de ganho 

de estabilidade com o acréscimo de viga horizontal, à semelhança daquela no 

ambiente R. 44: aplicar tirantes metálicos na continuidade dos alinhamentos dos 

caibros existentes, até a fachada Sudoeste, como reforço de amarração e integração 

do madeiramento da coberta à estrutura autônoma.  

 

                                                           
56

 Para as peças existentes possam ser recuperadas indica-se, onde necessário a aplicação de próteses e resina 
epóxi, conforme detalhes apresentados. 

57
 As vigas metálicas (uma sobre as salas G e H e outra sobre aos ambientes R e T) desempenharão a função 
de terças auxiliares.  
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Figura 3.18 Planta baixa do nível de piso +2.27 m, com a posição das vigas intermediárias projetadas 
nos vãos maiores. No esquema estão indicados os alinhamentos onde se recomenda a aplicação de 
tirantes de amarração intermediária da fachada Sudoeste 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19a:  Esq.: Corte transversal da viga box - dois perfis soldados, apoio para os caibros das salas. 

Figura 3.19b   Dir.: Corte longitudinal da mesma peça no ponto de fixação às empenas de taipa de mão. 
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O metal foi adotado na consolidação considerada indispensável à estabilidade 

estrutural, tanto em função da contemporaneidade com a ação projetual, quanto pelo 

uso consagrado em obras assemelhadas. No caso mais expressivo, o das vigas 

intermediárias nas salas, o emprego do metal significa dimensões mais reduzidas 

para o novo elemento que altera a percepção do reticulado promovido pelos caibros, 

particularmente nestes espaços amplos onde a coberta está mais próxima dos pisos.  

 

Finalmente, a consolidação projetada para elementos arquitetônicos de madeira é 

válida para todo o material, inclusive a estrutura de apoio da coberta. Reitera-se que 

as medidas propostas estão condicionadas aos resultados da investigação prévia e 

ao cálculo estrutural, quando necessário. A representação gráfica desses detalhes 

compõe o Apêndice H – Pranchas H-3 a H-5. 

  

As soluções a se empregar, tanto no que se refere ao material adquirido quanto aos 

procedimentos a adotar, devem considerar o fator custo sem, no entanto, ser o 

aspecto determinante para as decisões. 

  

PPaarreeddeess  

No que se refere aos paus a pique dos painéis de vedação da estrutura autônoma, 

as peças comprometidas serão substituídas por novas, nas condições materiais 

especificadas para madeiras. No caso de danos pontuais serão aplicadas próteses 

nas condições especificadas anteriormente.  

 

Caso as partes novas correspondam à base ou ao topo, serão solidarizadas às 

horizontais (baldrame ou frechal) por emendas a meia madeira dupla e fixação com 

uso de parafusos inoxidáveis. As cabeças destes elementos de fixação serão 

rebaixadas da face da peça e fechadas por discos de madeira colados, conforme 

ilustra a Figura 3.17 (APÊNDICE H – Prancha H-4, Det. csl. E).  
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As varas de marmeleiro e os cipós de amarração da trama da parede 58 só serão 

reaproveitados se estiverem íntegros e livres do ataque de agentes biológicos 

xilófagos. Tanto no material que permanece e que tenha sido exposto, quanto nas 

peças novas, será aplicado tratamento preventivo definido para as madeiras, neste 

caso sobre o material integralmente sem casca e devidamente seco. 

  

AArrggaammaassssaass  

O Icomos 59 (2001) define que argamassa é uma mistura de um ou mais ligantes, 

com agregados inertes e água. Nesta, podem ser incluídos aditivos para dar à 

mistura a consistência apropriada e melhores condições de trabalhabilidade no 

estado fresco, além de propriedades físico-mecânicas adequadas quando curada.  

 

De acordo com (VEIGA, 2004, p. 67 a 79) para a reposição ou substituição de 

argamassa (desde que inevitável) deverá ser respeitada a composição e o tipo pré-

existente, a saber, o ligante e a natureza e forma dos agregados. (APÊNDICE F – Traço 

provável em massa e Granulometria dos agregados).  

 

Caso seja identificada a presença de aditivos na pesquisa recomendada durante a 

etapa de investigação, será avaliada a possibilidade de acrescer os mesmos 

materiais ou substitutos adequados às funções que desempenham na mistura. Este 

procedimento visa preservar as características funcionais e garantir melhor 

compatibilidade física, química, mecânica e estética, inclusive no que se refere à 

preservação da imagem da casa-grande Taepe. 

 

A arquiteta Monica Olender, no trabalho A técnica do pau-a-pique: subsídios para 

sua preservação, transcreve recomendação defendida pelo CRAterre60 sobre a 

importância da porosidade dos revestimentos na taipa de mão, que, apesar de 

                                                           
58 

Conforme referido no subitem 3.3.1, estes vegetais serão definitivamente confirmados após as análises 
complementares de identificação de espécies. 

59 O Icomos define o material nas Recomendações para  análise, conservação e restauração estrutural do 

patrimônio arquitetônico, Paris, 2001. 
60 CRAterre é uma instituição interdisciplinar internacional, sediada em Grenoble, que se dedica ao tema da 

arquitetura de terra. Divulga e propõe melhorias e conhecimentos para a boa prática dos sistemas construtivos 
que utilizam a terra como matéria prima, pelo site <http://craterre.org>. 
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resistentes à penetração da água e adequadamente aderidas ao sistema, devem 

permitir a respiração das estruturas murarias: 

 
[...] -no tratamento das superfícies, as propriedades física, mineralógicas e químicas do novo 
material devem ser o mais semelhante possível com aquelas da parte antiga (não tratadas) 
da edificação. É uma vantagem que a superfície das edificações de terra possa manter sua 
porosidade original, de tal forma que a umidade interna se evapore, isto é, ser impermeável à 
água da chuva e permeável ao vapor d’água. (Férnandez, 1995, p.13 apud OLENDER, 2006, 
p. 84) 

 

Na casa-grande de Taepe, em 2012, os traços das argamassas foram estudados em 

três amostras, duas de revestimento e uma de barreamento (preenchimento). Para o 

revestimento, uma delas, recolhida da fachada Nordeste indicou mistura (1:4 – cal: 

areia) com presença desprezível de finos. Outra, retirada de parede da loja C, 

indicou o traço (1:4,5:13 - cal: argila: areia) que caracteriza material médio em 

relação à plasticidade e consistência, com provável adição de solo.  

 

A amostra do barreamento, recolhida na parede da sala R, mostrou traço (1:2:11- 

cal: argila: areia) o que representa argamassa mista com presença acentuada de 

grossos com possibilidade de adição de solo na mistura. 

 

Os dados acima disponibilizados sobre as argamassas (ANEXO G), se confirmados 

na etapa de investigação, permitirão reiterar ou ajustar os valores encontrados na 

análise laboratorial de 2012, quer para os novos materiais, quer para as 

consolidações. Na produção das misturas será aproveitada a jazida de solo da 

Fazenda, (local identificado na Prancha C-2 do Apêndice C). Neste aspecto, é preciso ter 

em mente que “ser compatível significa conciliar propriedades físico-químicas e 

estéticas sem obrigatoriamente usar materiais idênticos.” (KANAN, 2008, p.22) 

 

As misturas deverão obedecer ao princípio de coesão no qual a resistência deve ser 

diminuída de dentro para fora na estrutura parietal, o que exclui o emprego de 

cimento tipo Portland nas formulações. Este material produz argamassas mais 

impermeáveis e rígidas, além de agregarem sulfatos, sais solúveis indesejáveis nos 

revestimentos tradicionais. 
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As recomendações acima são aplicáveis nas áreas sujeitas a novos revestimentos e 

barreamentos, nos complementos de áreas aproveitáveis e na consolidação de 

partes que estejam descoladas por ação externa ao material. Sobre esta última 

condição, orienta (KANAN, 2008, p. 97) que 

Argamassas para reintegrar e preencher vazios entre rebocos soltos junto ao suporte [da 
parede].devem ter traço mais rico em cal e aditivo hidráulico para facilitar a pega dentro do 
núcleo [do maciço]. O agregado deve ser mais fino, e a consistência, mais fluida, para facilitar 
a sua aplicação e penetração nos vazios internos da alvenaria. [...] As misturas à base de 
solos finos (terra de textura fina) e cal como aditivo (estabilizante) também são recomendadas 
para recuperação e reintegração de núcleos e partes de alvenarias de pedra e tijolo, bem 
como adobes. 

 

Todas as formulações receberão, de forma controlada e testada, aditivos para 

combater os agentes biológicos xilófagos; aumentar a impermeabilidade (no caso do 

reboco) e sanear os sais solúveis 61.  

 

Antes de aplicar o reboco, recomenda-se aspergir a água que resulta da hidratação 

da cal virgem sobre o emboço. Informado como tradição popular por Olender (2006, 

p.87), o procedimento deverá ser considerado uma vez que pretende aumentar a 

aderência entre essas camadas de revestimento sobrepostas. 

 

As superfícies a serem revestidas, ou mesmo as de contato entre o novo e o 

remanescente deverão estar limpas, livres de poeiras e úmidas. O material novo 

deve aguardar o início do processo de retração ainda antes da aplicação, a ser feita 

em várias camadas finas para facilitar e garantir a cura. 

 

As misturas, preparadas e aplicadas de forma controlada, deverão ser testadas 

previamente para garantir as características indispensáveis às argamassas, 

observadas as finalidades específicas de cada uma: trabalhabilidade, aderência, 

porosidade, consistência uniforme e permeabilidade, tixotropia 62 e resistência. Os 

ensaios deverão ainda determinar o teor de água a ser adicionado no material 63. 

 

                                                           
61 A contaminação por cloretos e nitratos das amostras analisadas em 2012 permite supor que na casa-grande 

de Taepe, além de eventual contaminação pela água (vinda do solo ou pela coberta), é possível identificar 
diversos animais que habitam o imóvel e deixam nas superfícies, resíduos que são carreados pela água. 

62
  Tixotropia se refere à condição de viscosidade do material fluido, ao longo do tempo, quando agitado. 

63
 A aplicação do barreamento será feita manualmente, apertando-se o barro sobre a estrutura de madeira, em 

ambas as faces da vedação. 
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No que se refere à adição de água 64, cuidado especial deve ser tomado na mistura 

do barreamento na qual a proporção mais elevada de argila no traço 65, é 

demandada para garantir a maleabilidade necessária. Some-se a aplicação da 

mistura necessariamente ainda molhada. A arquiteta Monica Olender registra 

recomendação de Alain Hays no sentido que a proporção de água oscile entre 20% 

e 30% na mistura. (HAYS et al, 1986, p.57 apud OLENDER, 2006, p. 85) 

 

Para as análises e testes necessários, na impossibilidade de acesso a instituições, 

poderá ser instalado um laboratório de campo na obra, que utilizará basicamente os 

métodos expeditos (ensaios simples tradicionais) cujos passos e equipamentos 

foram apresentados pela Prof. Dra. Isabel Kanan no Manual de conservação e 

intervenção em argamassas e revestimentos à base de cal. (KANAN, 2008, p.64) 

 

No tratamento superficial das fachadas, particular atenção deverá ser dedicada à 

decisão quanto ao tratamento impermeabilizante do material já que, em especial, as 

fachadas Sudeste e Noroeste são servidas por beirais insuficientes à proteção 

mínima dos paramentos em relação às intempéries. 

 

3.3.3  Conservação dos materiais, dos espaços internos e do ambiente 

 

A abordagem da conservação abrigou projetos que atuam sobre a situação atual da 

drenagem natural, no sentido de desviar e disciplinar os fluxos mais fortes da água 

de chuva do corpo da casa-grande; esquadrias e bens integrados; pisos e 

instalações em geral. Para estas, deverão ser elaborados projetos complementares 

finais que levem em consideração as medidas e cuidados indicados. 

 

Um outro projeto mais abrangente incide sobre as instalações de cozinha e 

banheiro, ambientes indispensáveis que se encontram instalados e mantidos de  

                                                           
64

  Cabe reiterar a recomendação de testar e, se for o caso, equilibrar o índice de acidez da água, o que 
representará maior resistência aos agentes biológicos xilófagos. 

65
 Lucía Garzón recomenda no texto Técnicas Mistas (GARZÓN, 2011, p.65), de forma genérica, que os 

materiais do solo para o uso como argamassa de barreamento devem respeitar a seguinte proporção: areia – 
50%; argila – 20%; Silte - <30%. O limite de liquidez <50%. Índice de plasticidade entre 4% e 11%. A água 
deverá permanecer entre 14 e 20%. 
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forma deficiente, para atender às demandas de qualidade de vida consagradas no 

século XXI. (APÊNDICE H – Pranchas H-10 e H-11) 

 

PPrroojjeettoo  ddee  DDrreennaaggeemm  ddoo  EEnnttoorrnnoo  IImmeeddiiaattoo  

Drenagem corresponde ao processo de disciplinamento de água existente no 

terreno (superficial ou do subsolo), que, no caso de Taepe, até que novos dados 

possam alterar o entendimento, é proveniente das chuvas.  

 

A remoção por desvio do excesso deste líquido pretende ter caráter permanente e 

visa a melhorar as condições de estabilidade, impermeabilidade e salubridade da 

casa-grande. Para tal, as medidas projetadas sobre o sítio serão submetidas a 

aprofundamento, na fase preliminar da execução das obras. 

 

Pelos resultados obtidos no Diagnóstico, anteriormente referidos, estas medidas 

atuam no sentido de minimizar o impacto causado pela água das chuvas sobre a 

estrutura da casa-grande. Especificamente, se trata de reduzir o tempo da 

permanência da água nos paramentos; diminuir a quantidade de líquido que entra 

em contato com os materiais das paredes e da alvenaria de pedra e atenuar o 

encharcamento dos terreiros do entorno da casa-grande. 

 

Identificadas as drenagens naturais do terreno no trecho estudado, o projeto previu 

um sistema integrado em função da construção de uma calha periférica de tijolos  

cerâmicos 66 que contornará o imóvel nas linhas de contato dos perfis em declive 

com as áreas mais planas dos terreiros e na linha do solo natural que margeia as 

fachadas Sudeste e Noroeste da casa-grande.  

 

A partir dos dados coletados pela pesquisa quanto às condições naturais de 

drenagem e acumulação, a água será captada por sistema de pequenas calhas em 

meia cana (a serem avaliadas e dimensionadas) e direcionadas até a drenagem 

periférica e dali aos planos mais baixos que recebem o impacto da cheia nos 

                                                           
66

 Conforme orienta o Caderno de Encargos publicado pelo Programa Monumenta, a velocidade de escoamento 
deve variar entre 0.20 m/s no mínimo e o máximo de1.00 m/s.GALVÃO, Marco Antônio de Faria. Caderno de 
Encargo. Brasília: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005. 



279 

 

Projeto de Restauração da casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe: o edifício e a unidade agropastoril                                                                               

 

 

invernos mais intensos. Os terrenos contíguos às fachadas laterais (Noroeste e 

Sudeste) serão estabilizados visando garantir os caimentos (mínimos de 2%) em 

direção à calha periférica. 

 

Saneado este aspecto, a morada estará protegida dos excessos da presença da 

água, tanto à projetada quanto à que, eventualmente, chega a partir do solo, cuja 

permanência prolongada nos pisos e paredes provoca danos nos materiais 

constituintes da morada. 

 

Como é tradição na região do Agreste nordestino, a água coletada no processo 

poderá ser direcionada para armazenamento, conforme acontece com a água da 

coberta da casa-grande que verte para sudoeste, colhida para cisterna. A 

representação gráfica da drenagem compõe o Apêndice H – Prancha H-12. 

 

CCoobbeerrttaa   

Estabilizada a estrutura de madeira que recebe o telhamento, as medidas de 

conservação preveem a retirada da vegetação superior que se desenvolveu no 

telhamento. Em seguida, serão retiradas as telhas do edifício, por etapas e sob uma 

coberta provisória de proteção.  

 

Posterior vistoria e triagem deve separar aquelas peças sem condições de 

reaproveitamento, tanto por quebra quanto por desgaste do material. Para as 

remanescentes, procede-se limpeza peça a peça, para retirada de fungos, algas e 

liquens com água e sabão neutro aplicadas por escovação com escova de cerdas 

macias e secagem à sombra. 

 

A triagem também deverá considerar a separação por tipos, cuja variação de não 

deve exceder 2% nas dimensões para o reaproveitamento. O armazenamento das 

peças será em local protegido. 

 

Quando for reaplicado o telhamento, cada peça deverá ser ajustada pela borda 

inferior à ripa equivalente com uso de grampo metálico de material inoxidável ou 
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ainda fio de cobre no. 12, a ser dobrado na obra. No caso das telhas de capa, o 

gancho deverá envolver toda a ripa. (Figura 3.20) 

 

 
 

 
 
Figura 3.20 Fixação das telhas às ripas com uso de grampos metálicos inoxidáveis ou de cobre. O mesmo 
grampo será aplicado nas telhas de canal sobre as ripas correspondentes. 

 

As ripas serão integralmente revisadas e, sempre que necessário, substituídas por 

novas, serradas, com 0.05 m x 0.01 m, dimensões médias nas peças analisadas, 

apesar da irregularidade e das deformações identificadas em 2012. 

 

PPaarreeddeess  ((ttaaiippaa  ddee  mmããoo,,  aallvveennaarriiaa  ddee  ppeeddrraa  ee  aarrggaammaassssaa  ddee  rreevveessttiimmeennttoo))  

Estes elementos arquitetônicos, pela responsabilidade que desempenham no 

sistema construtivo misto que compõe a casa-grande de Taepe, foram estudados, 

detalhados e especificados quanto ao tratamento adequado, ainda na fase de 

projeto que focou a consolidação estrutural do edifício. 

 

PPiissooss  

CCiimmeennttaaddooss  

As calçadas externas da casa-grande (A e A’) terão as bases de alvenaria 

recuperadas e niveladas. As superfícies serão escovadas e integralmente limpas 

para receber contrapiso de concreto magro, aplicado com os caimentos necessários, 

conforme projeto gráfico. A camada de acabamento terá 20 mm de espessura e será 

composta de argamassa de cimento e areia lavada média, traço 1:3 (cimento:areia) 

em volume. O material deverá receber aditivos tanto plastificantes quanto 

linha do caimento 

da água 

telha de capa 
telha de canal 

gancho metal 
 
 

telha padrão 0.45 m x 0.13 m 
esp. 0.016 m 

gancho metal 

ripas 10 x 5 cm 
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impermeabilizantes, aplicados conforme as recomendações. O revestimento não 

deverá ser queimado e os materiais que compõem o revestimento, a areia e cimento 

tipo Portland, deverão ser de mesma procedência para o total dos pisos. O 

acabamento superficial deverá prever caimento destas passagens para fora, isto é, 

para a direção do terreno. 

  

AArrggaammaassssaa  ddee  ccaall  ssuuppeerrffiicciiaall  

Nas lojas térreas (B e C) 67 o piso, de solo aparentemente aditivado, será 

integralmente limpo com a retirada (caso necessário) da camada superficial da areia 

existente e aplicação de solo que será estabilizado e nivelado por compactação para 

receber a camada final de argamassa de cal e areia fina na proporção de 1:1.5 

(cal:areia) em volume, levemente apiloada. A proporção deverá ser testada para 

garantir parcialmente, a característica de piso de areia, sem constituir pavimento 

plano.  

 

Esta especificação, identificada quando do interesse de reconhecer o material dos 

depósitos nas referências pesquisadas, foi localizada informação histórica com a 

descrição simplificada do que poderá ser o material destes pisos de serviço. 

<http://www.centrodaterra.org/pt/ferramentas/glossario/index.html>  

  

MMaaddeeiirraa  ((ttaabbuuaaddooss))  

As tábuas encaixadas a meio fio (meia madeira) e pregadas nas bordas aos barrotes 

de apoio serão retiradas e invertidas sobre superfície plana e resistente para 

desempeno, como forma de diminuir as sinuosidades e curvaturas. Após este 

processo, serão aplicadas próteses nas bordas, originariamente em meio fio (meia 

madeira). (Figura 3.21 e APÊNDICE H – Prancha H-9)  

 

 

 

 

 

                                                           
67 Pisos de areia foram encontrados em depósitos similares da casa-grande Engenho Santa Cruz, Limoeiro,PE.  
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           corte longitudinal                                                                                                            corte transversal 
 
 
 
 

Figura 3.21 Detalhe-corte da aplicação de prótese na junta do tabuado de piso 
(salas e balcões) e fixação nos barrotes de apoio 

 

Nestas peças serão localizadas as fendas, rachas e perdas alveolares pontuais a 

serem preenchidas com mistura de adesivo forte a base de PVA ou epóxi, desde 

que garantida a transparência após a secagem, misturados com pó de serra muito 

fino, de madeira igual, ou mais macia, à empregada nas tábuas. 

 

Estão previstas palmetas (pequenas cunhas de madeira) que servirão de 

compensação do desvão entre tábuas e barrotes de apoio para que seja recuperado 

o nivelamento adequado à continuidade do uso e à estabilidade do pavimento.  

 

Sobre este recurso tradicional, as palmetas serão aplicadas na largura integral do 

barrote, de tal forma que as peças fiquem ajustadas entre si. Os pregos serão 

substituídos por parafusos de aço inoxidável, fixados abaixo da face das peças, com 

acabamento de disco de madeira. 

 

O tratamento preventivo contra agentes biológicos e retenção de água, seja da 

estrutura seja do piso, seguirá o recomendado na consolidação, para madeiras. As 

tábuas receberão aplicação de cera vegetal em demãos suficientes para garantir a 

reidratação mínima das fibras do material. A tradicional lavagem dos tabuados, 

praticada até os dias que correm deve ser descontinuada, tanto no que interfere na 

conservação do piso, quanto na das paredes de taipa de mão. 

 

variável 

2 cm 

parafusos no eixo dos barrotes 

Prótese em madeira igual  
ou similar 

encaixes a meia madeira 

disco de madeira 

de acabamento 

~ 7cm 

tábuas aplicadas com medula para baixo 
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Embora esteja previsto o reaproveitamento de todas as peças, no caso de 

degradação integral, as tábuas ou partes novas serão cortadas para completar as 

ausências, reassentadas nos locais originários, sob o mesmo detalhe. Todas as 

tábuas serão aplicadas com a medula para baixo. 

 

As entregas dos barrotes de apoio do tabuado, que penetram nas paredes de pedra 

no nível e se apoiam por encaixe a meia madeira nos baldrames, serão devidamente 

tratadas, conforme especificado na consolidação, para apoios de madeira em geral. 

Em caso de perda, as próteses seguirão o mesmo detalhe apresentado na 

consolidação (Prancha H-4). Neste nível (lojas térreas), o cintamento dos baldrames 

deverá permanecer exposto, sem ser revestido pela argamassa. 

  

CCeerrââmmiiccooss  ((ttiijjoolleeiirraa))  

Este material (peças cerâmicas, cozidas, quadradas, 0.20 m x 0.20 m, cor natural) 

será aplicado sobre solo estabilizado e compactado, com os caimentos conforme 

planta de pisos. Cada ambiente terá pontos baixos centralizados de captação de 

água, por eventual lavagem de piso 68. A estabilização do solo está especificada no 

item de solo natural. (Apêndice H – Pranchas H-8 a H-11) 

  

Os rejuntes serão de mistura de cal e areia aplicada a seco (farelo) cuja liga se dará 

por umidade natural vinda do solo. Finalizado o processo de cura e assentamento,  

será aplicada camada de resina acrílica (B72 ou similar) para reduzir a porosidade 

característica do material. As soleiras das portas serão de chapa de madeira maciça, 

com, no mínimo, 20 mm de espessura. 

  

No caso de ficar constatado, durante a investigação, acúmulo significativo de água 

sob os pisos internos do pavimento residencial, poderá ser executado o 

rebaixamento preventivo do nível do solo que recebe os ambientes internos, o que 

criará um colchão de ar entre este e o piso. Neste caso, a alteração parcial do 

sistema construtivo com inclusão de barroteamentos auxiliares para receber os 

                                                           
68 

 Embora o hábito tradicional da lavagem dos pisos seja desaconselhado com vistas à conservação das 
paredes de taipa  de mão e das madeiras, os caimentos foram indicados de forma preventiva. 
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pavimentos seriam perdas calculadas que privilegiariam o ganho na conservação 

das estruturas da taipa de mão. 

  

SSoolloo  eessttaabbiilliizzaaddoo  

Será empregado na porção de solo que recebe a casa-grande, nos terreiros e no 

entorno externo imediato à morada, em função do Projeto de drenagem. Nas áreas 

abertas, será aplicada mistura de cimento e solo com o objetivo de uniformizar o 

material e melhorar a trabalhabilidade. No trecho de solo que recebe a casa-grande, 

a impermeabilidade relativa após a cura representa maior proteção dos materiais 

construtivos quanto a permanência inadequada de água.  

 

Neste caso, especial monitoramento deve ser dado ao processo de cura 69 do 

material que deverá estar estável antes do fechamento de estruturas, o que pode 

requerer adição de aceleradores, químicos ou de outra origem, desde que a mistura 

tenha eficiência comprovada na prática e cientificamente.  

 

Nos terreiros fronteiros e áreas laterais, a mistura será testada, partindo-se da 

proporção de 2% de cimento, em volume. Nestes trechos, além dos objetivos 

mencionados, a estabilização viabilizará o estabelecimento dos caimentos 

adequados em direção às calhas de drenagem periférica. Nas laterais deve ser 

estudada a possibilidade de plantio de forragem com gramíneas de espécie 

encontrada na região estudada, observada a eventual ampliação da retenção de 

água no solo. (APÊNDICE H – Prancha H-12) 

 

Este processo de qualificação do solo, estudado no subitem 3.2 Agencimento do sítio, foi 

adotado por ser de uso consagrado na engenharia civil, embora não estivesse 

descartado o emprego da cal, em lugar do Portland.  No entanto, não foi 

disponibilizado suporte técnico devidamente testado 70 para que fosse indicada a 

adição desse material de extenso uso na casa-grande de Taepe. 

                                                           
69

 Cura se refere ao processo de endurecimento e estabilização da mistura que compõe uma argamassa. 
70

 Sobre o uso de solo-cal foram identificadas pesquisas que comprovam a eficiência desta mistura secular. No 
entanto, o desafio a vencer é do tempo de cura muito longo. Um dos centros é coordenado pela Prof. Dra. 
Marcia Shirakawa na Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 
http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/129210/avaliacao-influencia-cal-tratamento-microbiologico/> 

http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/129210/avaliacao-influencia-cal-tratamento-microbiologico/
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No contato com as fundações, conforme representado graficamente, se comprovada 

a presença de água originada do lençol freático, será aplicada tela tipo bidim (não 

tecido 100% poliéster, filamento contínuo) para filtragem e menor troca entre solo e 

as estruturas de pedra, conforme recomenda o engenheiro Ernesto Ripper (1984, 

p.44). O detalhe pode ser consultado na Prancha H-12, Apêndice H. 

  

EEssccaaddaass  

As escadas externas de acesso ao pavimento residencial da casa-grande da 

Fazenda Cachoeira do Taepe serão totalmente refeitas. Os barrotes e traves 

reaproveitáveis e as peças ou partes novas serão devidamente tratados, mantidos 

os detalhes e procedimentos quando da aplicação de próteses e preenchimentos.  

 

Os detalhes construtivos e a distribuição das escadas foram respeitados como 

encontrados em 2012. (APÊNDICE H – Prancha H-6, DETs. csv.A e csv.B). Os degraus 

permanecerão na madeira natural, com aplicação de protetor contra umidade e 

imunização contra agentes biológicos xilófagos. 

 

EEssqquuaaddrriiaass  ee  bbeennss  iinntteeggrraaddooss  

Os procedimentos relacionados com o uso da madeira na casa-grande (aplicação de 

próteses e preenchimentos; substituição de peças ou partes; tratamentos imunizante 

contra ação da água e agentes biológicos xilófagos) obedecerão aos parâmetros 

anteriormente estabelecidos. 

 

Os elementos construtivos de madeira (grade, assentamento, vergas, folhas, gradis 

– balaústres e parapeitos) serão mantidos. No caso de ser necessária substituição, 

as peças ou partes novas seguirão o projeto gráfico. (APÊNDICE H – Prancha H-7; DETs. 

csv.D a K). 

 

As ferragens deverão ser integralmente retiradas e selecionadas para eventual 

reaproveitamento. Em seguida, serão devidamente tratadas nos pontos de oxidação 

com uso de lixa para metal. As peças novas serão executadas em chapas de ferro, 

em dimensões adequadas ao suporte das folhas existentes.  
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Constatados e cadastrados dois modelos básicos que ocorrem em todo o conjunto 

da casa-grande (APÊNDICE H – Prancha H-7), o desenho a ser adotado será identificado 

em cada esquadria, a partir dos remanescentes ou, na ausência destes, com adoção 

de um dos desenhos registrados. Estas ferragens receberão o mesmo tratamento 

das reaproveitadas e a fixação utilizará parafusos de aço inoxidável. 

 

Caso seja considerado indispensável para garantir o giro equilibrado das folhas, será 

prevista a aplicação de uma terceira dobradiça nas folhas de portas.  Após os 

devidos tratamentos, e antes do reassentamento das folhas e peças substituídas, os 

materiais de esquadrias e bens integrados receberão aplicação de fundo protetor 

anticorrosivo e antioxidante antes de pintura acrílica base água (esmalte), 

acabamento acetinado.  

  

PPiinnttuurraa  

As paredes da casa-grande de Cachoeira do Taepe receberam, ao longo do tempo, 

pintura a base de cal, na cor branca. O acabamento final da obra será mantido à 

base de cal pura, fina, adequadamente diluída e aplicada em várias demãos, com o 

reboco ainda em processo de cura. A superfície a recobrir deverá receber 

escovação prévia com cerdas duras. Será então umedecida e a caiação será 

realizada com brocha macia. Este procedimento garante aspectos históricos, 

estéticos e técnicos. 

 

Além das ações puramente conservativas acima expostas, nesta etapa do Projeto 

de Intervenção foram desenvolvidas adaptações arquitetônicas, restritas ao mínimo 

necessário, no sentido de qualificar a casa-grande de Taepe para eventuais 

atividades complementares  a exemplo do memorial familiar, da visitação ao bem 

tombado e da produção e degustação de doces caseiros. 

 

Estas ações foram projetadas tendo como justificativa o interesse em manter a forma 

de viver o mais inalterada possível, sem mudanças significativas no lay out da 

morada. Serão limitadas a enquadrar a casa no padrões do século XXI, sem impor 

soluções que alterem a rotina que ali se mantém em funcionamento satisfatório.  
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CCoozziinnhhaa  ee  BBaannhheeiirroo  

Os ambientes que receberão as atividades da cozinha são os mesmos que veem 

sendo destinados a este fim. No caso do banheiro, optou-se pela adaptação da 

antiga despensa, ambiente nomeado no levantamento cadastral como S) por ser 

mais amplo e centralizado em relação aos dois módulos que compõem a casa-

grande. (APÊNDICE H – Pranchas H-10 e H-11, DETs. csv.L e csl.M) 

 

O desafio de prover este ambiente de privacidade, ventilação e iluminação 

associado à condição de centralidade em relação aos limites da casa, foi resolvido 

com a instalação de sistema de exaustão mecânica (Figura 3.22).  

 

Além disto, foi prevista aplicação de forro estanque na área de banho e sanitário, 

com trecho em vidro transparente associado a faixa de telhas de vidro na coberta, 

para garantir iluminação natural adequada. No acesso, onde está a bancada com 

lavatório, foi utilizado forro de fibras naturais trançadas em malha vazada, com o 

mesmo objetivo. (Figura 3.23 e 3.24). 

 

 

 

  
 
 
Figura 3.22  Detalhe do sistema de exaustão mecânica a ser instalado no banheiro projetado. Acessórios: duto 
flexível Ø 10 cm, sensor de presença e timer, grade externa, tela de proteção contra insetos.  
<http://www.vesper.ind.br/exbcgeral.htm?gclid=CKurwvSQ-rYCFUOe4AodQSoAMg> 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.vesper.ind.br/exbcgeral.htm?gclid=CKurwvSQ-rYCFUOe4AodQSoAMg
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Figura 3.23   Esq. Detalhe de fibra trançada aplicada em painel requadro de madeira. 
Figura 3.24   Dir.  Detalhe de montagem de painel de fibras naturais trançadas. 

<http://quintaldicasa.blogspot.com.br/2012/11/de-muita-fibra.html> 

 

A pesquisa por solução que diminuísse o risco de comprometimento da taipa de mão 

com instalações e atividades associadas ao uso da água justificou o emprego de 

sistema leve de painéis tipo dry wall, com placas especiais para uso em áreas 

molhadas, o qual poderá ser montado na obra, com o uso de chapas e perfis 

adequados, ou ainda ser executado por fabricante especializado (Figura 3.25). 

 
Detalhes de assentamento de paredes tipo dry wall industrializadas 

  
 

   
 
Figura 3.25  Reprodução dos detalhes de assentamento das chapas dry wall afastadas das paredes, no caso de 
ser adotada solução de chapa aplicada em obra, com uso de perfis metálicos. 
<http://www.walsywa.com.br/site/catalogos/drywall.pdf> Acesso em 25 mai.2013 

http://quintaldicasa.blogspot.com.br/2012/11/de-muita-fibra.html
http://www.walsywa.com.br/site/catalogos/drywall.pdf
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Os painéis dry wall serão instalados afastados da taipa de mão formando vazio 

(colchão) por onde se fará a tiragem de ar e umidade. Os topos destas faixas livres 

serão enquadrados com tela tipo mosquiteiro de plástico, cujas grades serão 

moldadas na obra, após a aplicação das paredes dry wall. O sistema será instalado 

na cozinha até 1.80m e no banheiro até 2.40 m. (APÊNDICE H – Prancha H-11, DET. csl.M) 

 

No que se refere às instalações, para o esgotamento do vaso sanitário será o 

sistema das fossas sépticas biodigestoras 71 composto por três caixas coletoras 

interligadas que processam os dejetos humanos. Este sistema se adéqua  

conceitualmente ao ambiente onde está a casa-grande de Cachoeira do Taepe, uma 

vez que evita a contaminação do lençol freático e possibilita o reaproveitamento da 

água para irrigação e fins assemelhados. (APÊNDICE  H – Prancha H-13). 

 

As águas servidas oriundas da lavagem de pisos, lavatórios e (por outro ramal) 

aquelas provenientes das cubas da cozinha, serão canalizadas até as caixas 

coletoras filtrantes, específicas para cada fim. O líquido depurado será conduzido 

para a cisterna localizada na área baixa do terreno, para reaproveitamento no 

campo.  

 

Será instalada, como é usual no semiárido nordestino, uma calha de aço 

galvanizado, protegida contra oxidação, no beiral da água do telhado que está 

voltada para o sudoeste (terreiro de serviços). Esta calha é coletora da água da 

chuva e será adequadamente conectada à cisterna existente junto à fachada 

Noroeste. Neste caso, o peso deste equipamento deverá ser suportado pela 

estrutura da coberta. (APÊNDICE  H – Pranchas H-11 e H-12). 

 

O abastecimento de água da casa-grande será garantido, conforme descrito no 

subitem 3.2 – A FAZENDA CACHOEIRA DO TAEPE, pela caixa central a ser instalada em 

ponto alto, nas proximidades da casa-grande. A altura desta deverá ser verificada 

                                                           
71 

O sistema de fossa séptica biodigestora é solução desenvolvida pela Embrapa e compõe o programa do 
Governo Federal Saúde e Renda no Campo, cujos recursos financeiros são oriundos do BNDES e da 
Fundação Banco do Brasil. A cartilha do sistema está disponível no ANEXO I – acervo documental  digital. 
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para fornecer pressão conveniente ao abastecimento por gravidade, da cozinha e do 

banheiro.  

 

Os sistemas de carga e distribuição das instalações elétricas, telefônicas, pontos de 

rede mundial (internet) e televisão obedecerão às Normas Brasileiras específicas e 

serão projetados por profissionais especializados, para atender nas necessidades 

dos usuários e do Projeto, relacionadas à preservação da casa-grande de Taepe. 

 

Todos os condutores elétricos devem ser de cobre com isolamento termoplástico de 

polivinila e os circuitos correspondentes serão identificados na caixa geral e nas de 

passagem. Os eletrodutos serão de ferro galvanizado devidamente protegidos por 

pintura anticorrosiva, primer e pintura esmalte, cor a definir.  

 

Todo o sistema correrá exposto. A malha horizontal será distribuída sobre os 

frechais do topo das paredes internas e os pontos finais serão alcançados por 

ramais verticais que partem desta alimentação. Estes prumos deverão prever o 

afastamento adequado do paramento para receber as conexões necessárias em 

moldura de madeira, em todos os terminais da casa, justapostas às superfícies, 

conforme detalhe apresentado no Apêndice H – Prancha H-13. 

 

A ocupação máxima dos eletrodutos ficará em 33% e as caixas de quadro geral, de 

luz, de tomadas, de passagem serão de aço galvanizado com proteção superficial. 

Os parafusos de fixação serão de aço inoxidável e as caixas dos pontos ou de 

passagem terão 2”x 4” com entradas ½” e ¾”. As tampas serão confeccionadas em 

termoplástico isolante de alto impacto, de uma única linha comercial. As caixas 

instaladas nos painéis tipo drywall serão especiais para este fim. 

 

O sistema preverá aterramento, proteção contra descargas elétricas inesperadas e 

descargas atmosféricas. Sugere-se que os pontos de aferição de consumo e de 

captação de sinais estejam concentrados no anexo externo a ser projetado para 

apoio a eventuais novas atividades sustentáveis na Fazenda. Ver Pranchas G-3 e H-12 

para sugestão de local onde já está instalada uma edícula. 
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3.3.4  Requalificação do entorno da casa-grande 

 

A abordagem projetual dirigida à requalificação deste Projeto de Restauração está 

voltada para o entorno da casa-grande, objeto de um conjunto de ações que 

pretende fazer frente às demandas contemporâneas, neste caso, somadas à 

possibilidade de inserção de novos usos no lugar.  

 

 

As ações propostas procuraram intervir no que foi considerado indispensável e, 

assim, evitar medidas que alterem a rotina da vida doméstica dos moradores da 

casa-grande. Procurou-se garantir a base material para o Projeto de Agricultura 

Familiar (PAF) articulado a outros usos que poderão ser agregados como se verá no 

CAPÍTULO 4 – 4.2  DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE USOS E SUSTENTABILIDADE. 

 

Toda a área de entorno será alcançada pelo projeto de drenagem. ( APÊNDICE H – 

Prancha H-12). O cercamento existente, constituído por varas vegetais, estudado no 

projeto de agenciamento (Apêndice G – Prancha G-2), será totalmente substituído por 

novas peças com as mesmas características - preferencialmente de madeira local 

(identificada como marmeleiro) ou similar - aplicadas nos percursos encontrados. 72 

Cabe considerar que, diante da dificuldade na obtenção de exemplares 

remanescentes, não está descartada a possibilidade de reintrodução da espécie 

natural do lugar, se for considerado pertinente por orientação especializada. 

 

O solo que compõe a topografia do entorno da casa-grande será objeto de 

pesquisa, inserida na investigação (3.3.1) detalhada no subitem 3.2 AGENCIAMENTO DO 

SÍTIO. A finalidade é identificar se e como estabilizar o solo para os fins aos quais 

está diretamente relacionado. Um dos aspectos é garantir os caimentos em direção 

às calhas de drenagem (APÊNDICE H – Prancha H-12), ao tempo em que conserva os 

usos consolidados nas áreas a sudeste (pomar), a nordeste e sudoeste (terreiros) e 

o plantio de espécies forrageiras ou mesmo hortaliças no setor noroeste, desde que 

observadas as restrições quanto à retenção de água pelas raízes. 

                                                           
72 

Os percursos que foram alterados pelo presente Projeto são decorrência do desenho do sistema de drenagem 
periférica que prevê calhas de captação das águas de chuva. Recomenda-se que o cercamento seja refeito 
com participação dos usuários da Fazenda no ajuste às necessidades, no início das obras. 
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O convívio entre as diversas demandas relacionadas com o entorno da casa-grande 

- instalações de infraestrutura; de prevenção contra agentes biológicos xilófagos; de 

disciplinamento das águas das chuvas (drenagens) - deverá ser objeto de 

compatibilização técnica entre os projetos complementares específicos de cada 

necessidade. 

 

Na área do pomar estão previstos a remoção e o replantio (ou novo plantio) com  

afastamento das árvores frutíferas da ilharga da casa-grande, em distância a ser 

estudada, que será igual ou maior que a altura do indivíduo adulto das espécies 

vegetais a serem adotadas. Essa medida visa evitar longos períodos diários de 

sombreamento com retenção excessiva de água no solo, em função da malha de 

raízes. O distanciamento agrega ainda proteção contra eventual queda de árvores 

sobre a casa-grande. 

 

A providência foi elaborada como resposta aos danos identificados na Fachada 

Sudeste, relacionados à ação das intempéries e ao pomar existente, a partir do 

Manual de Conservação Preventiva (KLUPPEL; SANTANA, 1999 p.41) que 

recomenda que “De preferência não deve haver vegetação arbustiva em uma 

proximidade inferior a 3 metros em relação as paredes externas.” 

 

Neste trecho da Fazenda está prevista concentração do maior número de 

intervenções sobre os elementos construídos existentes e de demolições 

consideradas indispensáveis, as quais estão mapeadas no Apêndices G - Prancha G-2. 

 

Conforme já mencionado, todas as edificações a serem construídas em função da 

presente intervenção arquitetônica, serão executadas em alvenaria de tijolos 

maciços, autoportantes, sem introdução de estrutura autônoma de concreto.  

 

Este sistema construtivo foi identificado nas edificações mais recentes dos arredores 

da Fazenda Cachoeira do Taepe e é de domínio dos trabalhadores da construção 

civil local e regional. Foi privilegiado em razão da farta disponibilidade dos materiais 

necessários no comércio. em Surubim e em outras cidades da região. 
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A análise de potencialidades do lugar identificou a necessidade de ser construída 

edificação para dar apoio à casa-grande da Fazenda de Cachoeira do Taepe, cujo 

programa será definido pelas necessidades surgidas com os eventuais novos usos.  

 

Estas demandas estão relacionadas a facilitar o desempenho diário na lida 

doméstica e a dotar a edificação de meios que facilitem agregar eventuais atividades 

manufatureiras, como as que foram identificadas na proposta preliminar de gestão 

de usos e sustentabilidade (CAPÍTULO 4 – 4.2). 

 

A sugestão apresentada em projeto para locação deste futuro anexo obedeceu 

aquele existente em 2012, cujas instalações foram identificadas como precárias e 

insuficientes à ampliação das atividades, a ser ensejada pela gestão. Este elemento 

novo repete a localização do pré-existente no sentido de minimizar a alteração da 

paisagem. (APENDICE G – Prancha G-3 e G-4) 

 

Será ainda utilizado como local centralizado para instalação dos quadros de 

medição de energia; das bombas de elevação de água; da antena parabólica (ou 

similar) e dos receptores de telefonia, conforme as demandas técnicas específicas 

de cada equipamento ou serviço.  

 

As características dos materiais, do sistema construtivo e do partido arquitetônico 

obedecerão à mesma lógica estabelecida para novas edificações (diretrizes) - caso 

do edifício a ser eventualmente construído como sede do Centro de Convivência 

(PAF) - descrita anteriormente no subitem 3.2.1 Centro de Convivência: diretrizes para 

uma edificação de apoio. 
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CAPÍTULO 4 

CCOONNSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  

 

A casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe, ao ser identificada como bem de 

interesse cultural para preservação  no final da década de 1970 e, após trinta anos, 

ser objeto de Projeto de Restauração direcionado à consolidação e conservação de 

suas estruturas demonstra a importância de associar medidas amplas de proteção 

para tornar realidade o discurso defendido, há muito, pelos preservadores e 

conservadores segundo o qual é preciso conhecer e prevenir para intervir em último 

caso e minimamente. 

 

Observadas as características deste bem cultural, transpareceu, desde o princípio 

dos estudos de 2012, a necessidade do enfrentamento, por um lado, dos desafios 

relacionados às decisões técnicas a tomar na intervenção propriamente e por outro, 

dos aspectos relacionados à gestão, aqui resumidos a dois temas que se articulam: 

a conservação preventiva e a sustentabilidade. 

 

Diante disto, este Capítulo será desenvolvido em duas abordagens: a que 

estabelece diretrizes para a elaboração de um Plano de Conservação Preventiva e a 

que recomenda abordagens de um Plano de Gestão voltado para viabilizar a 

sustentabilidade da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

A inclusão da gestão do bem cultural no tema da conservação encontra justificativa 

no entendimento de que é inútil investir na recuperação da casa-grande sem 

identificar e valorizar as potencialidades que caracterizam a Fazenda como unidade 

rural, medidas que visam a geração de recursos econômicos que garantirão, entre 

outros aspectos, a manutenção do edifício tombado. 
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4.1 DIRETRIZES PARA O PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 

 

Para se planejar na conservação da casa-grande e da Fazenda Cachoeira do 

Taepe, considera-se premissa o trabalho com a informação como base do 

conhecimento a ser compartilhado com a comunidade local, esta o agente principal 

na implantação das ações de conservação do patrimônio cultural de que é detentora. 

A base para o sucesso deste processo passa pela democratização do 

conhecimento sobre o bem. 

 

No caso, pretende-se partilhar especificamente o conhecimento técnico relacionado 

ao sistema construtivo empregado na construção da casa-grande e às 

características ambientais e históricas que configuraram o entorno em que está 

inserida, a Fazenda Cachoeira do Taepe.  

 

Nos procedimentos a ser empregar para tal, deve-se levar em conta a noção de 

pertencimento, explicitada nos depoimentos prestados pelos moradores e 

familiares vinculados a Cachoeira do Taepe, durante a presente pesquisa. Parece 

ter sido exatamente este sentimento que ensejou a permanência do bem cultural ao 

longo do tempo, a despeito das dificuldades de manutenção identificadas 

recentemente. 

 

Em Cachoeira do Taepe, como é comum no Brasil, se padece de deficiências 

importantes na transmissão do conhecimento, fato agravado pelo contato dos 

moradores com novos materiais e tecnologias (e com eles, novos hábitos e anseios), 

que levaram ao abandono do fazer tradicional, no caso, a taipa de mão. 1   

 

A pouca valorização do saber adquirido pela tradição explica o porquê dos 

acontecimentos históricos formadores do lugar estarem em patamar nebuloso, 

somente reforçado por um precioso Caderno de Lembranças, iniciado no século XIX, 

                                                           
1
  É do conhecimento geral que a execução da taipa de mão (técnica secular), perdeu qualidade técnica e está 
associada a falta de recursos. Esta constatação associou a noção que o sistema prescinde, por exemplo, de 
revestimento nas paredes, ausência que representa permanência de curto prazo. 
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referido e registrado no Capítulo 2 – 2.1 A INSTALAÇÃO DA FAZENDA. (ANEXO I – Acervo 

documental familiar) 

 

As consequências das lacunas na trajetória histórica da unidade agropastoril de 

Taepe se refletem no desconhecimento do contexto indispensável à preservação 

cultural do bem, por parte dos atuais ocupantes do lugar, identificado no Diagnóstico 

objeto do CAPÍTULO 2 – 2.5. 

 

Diante do exposto, o Projeto de Restauração na casa-grande prevê dois tempos: o 

primeiro, desenvolvido no presente documento, se relaciona com as providências 

curativas mais imediatas, sobre os materiais. O segundo se refere à disponibilidade 

de informações técnicas e treinamento dos responsáveis pela conservação e 

manutenção do bem cultural. São as futuras providências preventivas. 

 

A prevenção deverá ser implantada desde o momento das obras de intervenção, 

estabelecida pela elaboração de diário de obras que registre procedimentos, 

materiais e técnicas empregadas e pela participação da comunidade local no 

processo, pelo menos para acompanhamento sistemático dos trabalhos. A partir da 

entrega da casa-grande consolidada, conservada e requalificada, o processo de 

monitoramento do edifício e do entorno, deverá ser iniciado de forma programada. 

 

O plano a ser desenvolvido para este fim deverá focar como público alvo os 

indivíduos que estão em contato diário e direto com o monumento, já que 

desempenham o exercício de manutenção, conservação e vigilância da Fazenda. 

Neste sentido, o processo de reabsorção e reapropriação do valor patrimonial 

deverá ser exercitado entre técnicos 2 e moradores de Cachoeira do Taepe. 

 

Considera-se indispensável que a comunidade local seja o agente diário desta 

vigilância, não excluídas, evidentemente, as competências dos órgãos públicos 

responsáveis pelo patrimônio cultural, assim como de qualquer agente envolvido no 

processo de gestão econômica previsto para o empreendimento. 

                                                           
2
  Os técnicos habilitados serão os dos órgãos públicos dedicados à preservação cultural e/ou os profissionais e 

professores que atuem no mesmo segmento. 
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Os agentes diretamente envolvidos neste processo, que tem como esteio a 

preservação cultural inclusive por atribuição legal, são os proprietários da Fazenda 

Cachoeira do Taepe, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a 

Prefeitura Municipal de Surubim.  

 

De acordo com os projetos a desenvolver voltados para a conservação do bem 

cultural, outras instituições e agentes poderão ser atraídos para atuar de forma 

comprometida e interligada para que o processo possa atingir o objetivo principal: a 

permanência da casa-grande e da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

Dentro do princípio que a conservação preventiva atua sobre um sistema dinâmico -  

em mutação permanente e que necessita de controle -  será previsto estudo técnico 

que identifique e classifique os fatores de risco que atuam sobre os materiais e o 

ambiente de Cachoeira do Taepe, neles considerada também a atuação antrópica.  

 

Conhecer os fatores de risco, qualificá-los e quantificá-los permite estabelecer uma 

política de preservação mais eficiente e mais ajustada ao bem cultural específico, 

inclusive no que se refere aos recursos para a efetivação do processo. 

 

O desdobramento da análise e composição do risco em vulnerabilidades (fatores 

inerentes ao objeto) e perigos (fatores naturais ou da atuação humana sobre ele) 

estabelece metodologia que visa ampliar o conhecimento sobre o bem cultural. 

 

Os dados produzidos pela análise do risco, uma vez que consideram as 

condicionantes materiais, ambientais e do uso da casa-grande e da Fazenda de 

Taepe, serão as matrizes a observar no planejamento da conservação preventiva. 

 

No que se refere à casa-grande propriamente, o controle rotineiro de prevenção 

deverá seguir um conjunto de enfoques em sequência e poderá ser apresentado em 

fichas para preenchimento durante as vistorias.  
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Neste trabalho, colaboram para a concentração do tema na elaboração de diretrizes, 

os aspectos, quer do edifício quer da Fazenda, que estarão submetidos a uma 

investigação (CAPÍTULO 3 – 3.3.1) prévia à execução das obras. A reiteração do 

aprofundamento das pesquisas sobre materiais e técnicas construtivas resultou na 

impossibilidade de se qualificar e, especialmente, quantificar alguns dos 

procedimentos do Projeto de Restauração.  

 

Os Quadros 4.1 a 4.3 resumem e sistematizam os aspectos abordados, que serão 

considerados como diretrizes para a elaboração do referido Plano de Conservação 

Preventiva. 

 

Neles estão elencadas as premissas norteadoras às quais estará submetido o 

referido planejamento. O desempenho das atividades se constitui responsabilidade 

de determinados agentes prioritariamente, devidamente reconhecidos. Ao pretender 

implantar a manutenção continuada no objeto cultural, entende-se a importância de 

capacitar técnicos e responsáveis para o exercício compartilhado desta atividade. 

 

De posse desta plataforma quanto à forma de atuação, o aprofundamento detalha os 

materiais a serem monitorados, tanto na casa-grande quanto no entorno imediato e 

na Fazenda. A elaboração de manual de manutenção que preveja recomendações, 

orientações e referências técnicas está incorporada neste enfoque. 

 

Finalmente, são itemizadas considerações sobre a avaliação e análise de risco, 

estudado pelo desdobramento em características de vulnerabilidade e de perigo que 

atuam sobre o patrimônio cultural de Cachoeira do Taepe. 
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 PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA  

 Diretrizes para elaboração de medidas preventivas casa-grande e Fazenda Cachoeira do Taepe  

 Premissas norteadoras  

1 Os moradores e usuários garantiram a permanência do bem cultural ao longo do tempo  

  Conhecem e pertencem ao lugar Cachoeira do Taepe.   

  Trata-se de ambiente rural meio alterado pelo homem;  

2 O sistema ao qual está submetido o bem cultural é dinâmico e pode ser controlado;  

3 A prevenção tem o objetivo de minimizar  as ações interventivas;  

4 A informação e a democratização do conhecimento técnico e histórico deve ser compartilhado;  

5 O processo de conservação adota o monitoramento permanente a partir da entrega da obra civil.  

   

 Agentes envolvidos no processo da permanência do bem cultural  

A Proprietários: Família Nascimento, alguns integrantes moradores da Fazenda;  

B Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan);  

C Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe);  

D Prefeitura Municipal de Surubim;  

E Outros agentes específicos a envolver: futuros projetos que possam garantir a conservação;  

F Figura jurídica para administrar a Fazenda - estudo de viabilidade e pertinência de criação.  

   

 Capacitação dos responsáveis pela manutenção e conservação do lugar  

A Agentes da capacitação: técnicos especializados dos setores público e privado;  

B Conhecer o bem cultural;  

C Enfoque cultural da Fazenda Cachoeira do Taepe e vantagens obtidas;  

D A história social e econômica da Fazenda e o sentido da preservação do bem;  

E As características construtivas: técnicas tradicionais e materiais construtivos;  

F Elaboração Manual de manutenção e conservação. *  

   

  
Quadro 4.1 Resumo dos aspectos essenciais para o Plano de Conservação Prenventiva 
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PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 

      Diretrizes para elaboração de medidas preventivas casa-grande e Fazenda Cachoeira do Taepe  

* Abordagens para elaboração de manual de manutenção e conservação da casa-grande:  

  Comunicação permanente entre os agentes responsáveis: compartilhamento de informações;  

  Monitoramento: periodicidades específicas; observação, cuidados e providências;  

  Drenagem externa e solo dos terreiros e laterais da casa-grande;  

  Árvores e plantas do pomar e da horta;  

  Identificação, desinfestação e controle de focos de agentes biológicos xilófagos na casa-
grande e entorno imediato;  

 

  Fundação e embasamento de pedra e barro;  

  Estrutura de madeira: componentes, vínculos, próteses e preenchimentos;  

  Pisos;  

  Paredes de taipa de mão: camada pictórica, revestimento, barro e madeira;  

  Esquadrias e bens integrados: condições dos materiais e funcionamento;  

  Coberta: madeiramento e telhamento;  

  Instalações: elétrica, hidráulica, águas pluviais, esgoto, lógica e telefonia: condições gerais;  

  Combate a incêndio: causas prováveis e providências imediatas. Equipamentos e 
conservação deles; 

 

  Condições de segurança contra intrusão;  

  Materiais, equipamentos e procedimentos de limpeza interna e externa.  

* Abordagens para elaboração de manual de manutenção e conservação da Fazenda:  

  Comunicação permanente entre os agentes responsáveis: compartilhamento de informações;  

  Monitoramento das áreas externas em geral;  

  Bordas do Riacho Taepe em todos os trechos, inclusive das cachoeiras;   

  Açude revitalizado e barreiro (primeiro açude);  

  Iluminação, instalação de energia  

Drenagem das águas de chuva; 

 

  Recomendações de manutenção e conservação para os moradores do arruado;  

  Caminhos, pátio e campo de futebol;  

  Árvores e vegetação em geral, espontânea ou cultivada;  

  Atividade pastoril: pastos, espaços e equipamentos de apoio;  

  Coleta sistemática e seletiva do lixo e tratamento de resíduos sólidos.  

  
Quadro 4.2 Resumo dos aspectos essenciais para o Plano de Conservação Preventiva 

Abordagens para manuais de manutenção e conservação: casa-grande e Fazenda 
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 PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA  

 Diretrizes para elaboração de medidas preventivas casa-grande e Fazenda Cachoeira do Taepe  

 Identificação de variáveis e componentes de risco  

  Variáveis físicas e variáveis sociais;  

  Identificação de vulnerabilidades: características inerentes ao objeto cultural que o fragilizam: 
materiais e técnica construtiva;  

 

  Identificação de perigos: características ambientais do entorno e da atuação ou omissão 
humana que expõem o bem cultural ao risco de danos: clima, uso e segurança. 

 

    

 Identificação geral dos fatores de risco de deterioração   

  Suscetibilidade da madeira e do barro à ação inadequada da água e dos agentes biológicos 
xilófagos; 

 

  Características do ambiente natural do semiárido: altas temperaturas e oscilações 
inesperadas de umidade relativa do ar - condições adequadas ao desenvolvimento de agentes 
biológicos degradadores (cupins de solo e de madeira seca, fungos); 

 

  Água das chuvas: alto índice pluviométrico no período de inverno (abril-agosto): atuação nos 
planos das fachadas e drenagem natural que conduz o líquido para as bases do edifício a 
meia encosta; 

 

  Desconhecimento das características dos materiais e técnicas construtivas pelo usuários, no 
que se relacionam com o ambiente natural e com novos materiais e hábitos; 

Ação inadequada ou omissão na atuação sobre o bem. 

 

  
Quadro 4.3  Resumo dos aspectos essenciais para o Plano de Conservação preventiva 

Risco: identificação de fatores : casa-grande e Fazenda 

 

  

 

 

4.2 DIRETIZES PARA A GESTÃO DE USOS E SUSTENTABILIDADE 

 

Em 2009, o Iphan começou a implantar ações que refletiam mudança conceitual na 

proteção do patrimônio cultural brasileiro em relação ao planejamento 

governamental para o desenvolvimento. O marco desta política mais proativa foi a 

realização do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, com o lançamento do 

Sistema Nacional de Cultura 3
 

                                                           
3
 Para síntese do conteúdo, consultar <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1380> e ANEXO I. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1380
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No que interessa ao estudo do caso Cachoeira do Taepe, cabe identificar, a partir de 

então, a necessidade de articulação do governo federal com as administrações 

estaduais, municipais e a sociedade civil para compartilhamento das estratégias de 

preservação do patrimônio cultural brasileiro, com o objetivo do desenvolvimento 

social e econômico incluído, como símbolo referencial da cultura, na agenda 

estratégica das diversas esferas de governo.  

 

A partir da década de 2000, O Iphan incorporou novos instrumentos de gestão do 

Patrimônio Cultural, a exemplo da chancela da Paisagem Cultural; da ampliação das 

ações de registro e salvaguarda do patrimônio imaterial; da criação do Centro 

Regional de Formação em Gestão do Patrimônio Cultural e da ampliação das ações 

educativas e de fomento. 

 

Também foi destacada a promoção do desenvolvimento social a partir das 

potencialidades do patrimônio cultural local, com vistas a fortalecer a ação 

integrada de planejamento em prol da preservação.   

 

A conexão do patrimônio cultural com a sustentabilidade poderá se estabelecer 

pelas atitudes que procuram: alongar a vida útil do bem; o equilíbrio entre 

conservação e desenvolvimento; encarar o patrimônio nas suas múltiplas 

manifestações; manter processos que agregam valor e significado ao patrimônio; 

assegurar maior participação da comunidade na preservação dos valores culturais; 

fomentar o significado da preservação no cotidiano e promover a melhoria na 

qualidade de vida dos que nele vivem. 

 

Dentro deste contexto institucional inovador, a casa-grande da Fazenda Cachoeira 

do Taepe permanece utilizada como morada, abrigando a família que, ao que 

indicam os dados históricos, poderá ser descendente daquela que foi responsável 

pela construção do bem entre os séculos XVII e XVIII. A permanência do uso é a 

características que garantiu a sobrevivência do imóvel e estimulou a preservação 

cultural. No mesmo sentido, na Fazenda se mantêm as atividades originárias, 

(pecuária e agricultura). 
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O Projeto de Restauração agora desenvolvido, ao tempo em que objetiva a 

permanência da casa-grande e da Fazenda enquanto unidade rural, reconhece as 

potencialidades do lugar, nelas incluídas as manifestações imateriais que fazem de 

Cachoeira um ponto de atração local. Ao pensar a sustentabilidade, estes aspectos 

foram valorizados. 

 

A comunidade, que atribui a importância cultural do lugar, ao atuar na conservação 

preventiva, assume o papel central na preservação, garante sentido e conteúdo 

cultural e associa os esforços à melhoria da qualidade de vida, fundamental para a 

permanência dos indivíduos no lugar. 

 

Cabe lembrar que o objetivo principal da gestão - a permanência da casa-grande e 

da Fazenda Cachoeira do Taepe - deve nortear os futuros projetos para a 

conservação e gestão econômica. 

 

O principal instrumento de gestão da Fazenda Cachoeira do Taepe foi definido a 

partir do interesse na preservação das atividades agrícolas locais. Diante dos 

resultados insuficientes, do ponto de vista econômico, vividos pelos moradores na 

atualidade, foi proposto o Projeto de Agricultura Familiar (PAF). 

 

Ao encontro desta proposta, foi apresentada pelo engenheiro agrônomo Marcos 

Nascimento, um dos descendentes da família proprietária de Taepe, a minuta do  

Projeto de produção de alimentos saudáveis através da implantação de unidades de 

produção agroecológicas sustentáveis no Município de Surubim-PE. A abrangência 

municipal se adéqua e reforça o interesse dos proprietários e estimula a participação 

do poder público local na implantação de medidas de sustentabilidade. (ANEXO H) 

 

O projeto tem como meta o desenvolvimento local com o uso de tecnologias de 

produção agrícola de alimentos bem adaptados ao lugar, do ponto de vista 

ambiental e demonstra que, com baixo custo, pode-se obter fartura, saúde e renda 

na medida em que servirá a mesa do produtor e viabilizará excedente para 

comercialização. 
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 Como resultado, o PAF prevê estabelecer em Cachoeira do Taepe 4
 uma das 

unidades deste projeto - que está ancorado no Programa PAIS 5 elaborado pela 

Fundação Banco do Brasil - associado a um centro de capacitação de agentes 

difusores das novas tecnologias de alimentos saudáveis com área de produção de 

mudas. No Apêndice G – Pranchas G-2 a G-4, estão representados os setores onde as 

duas atividades serão instaladas, previamente estabelecidas com orientação técnica 

do engenheiro agrônomo Nascimento.  

 

No que interessa à gestão da agricultura, apesar das limitações inerentes ao 

semiárido, a realidade constatada na região durante a pesquisa de 2012, mostra a 

possibilidade de serem cultivadas diversas espécies alimentares com destaque para 

milho, feijão, fava e mandioca. 

 

Sobre os vegetais cultivados, é no depoimento de José Paulino da Silva que pode 

ser identificada a capacidade local, apesar das características aparentemente 

desfavoráveis, quando informa que 

[em Taepe] não se deixa de plantar um vegetal, mesmo com pouca chuva. O que pode 
acontecer é que se plante em quantidade menor, sobretudo o milho. As demais espécies 
como feijão, fava, jerimum, melancia são sempre plantadas como lavoura de subsistência. 
Quando o inverno é bom e a safra também, costuma-se deixar secar na casca ou na palha 
uma parte da produção, para depois bater e armazenar em recipientes de zinco denominados 
depósitos. Estes recipientes geralmente são arredondados com uma abertura pequena em 
cima e outra em baixo. Os cereais ficam guardados  até mais de um ano  sem 
estragar. (Informação verbal, 2012) 

 

Ao observar o ambiente natural que constitui a Fazenda Cachoeira do Taepe 

constata-se que a vegetação nativa, apesar da atuação humana constante e secular, 

parece ainda reagir aos estímulos climáticos. Este fato pode representar a 

capacidade do ambiente em devolver ao lugar, na medida do possível, as 

características diversificadas da flora local.  

 

Esta consideração é válida no que se refere ao manejo e uso sustentável de 

espécies vegetais endêmicas para fins medicinais, de corte para usos diversos, 

                                                           
4 

Cachoeira do Taepe tem vocação para agricultura de dimensão familiar, de subsistência, não extensiva. O 
centro de capacitação representa a exploração desta característica associada à capacidade de nucleação das 
comunidades do entorno e da ocorrência de jovens desempregados, em condições de risco. 

5 
Para o Programa Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), consultar o site 

<http://www.fbb.org.br/midiateca/producao-agroecologica-integrada-e-sustentavel-3.htm> Acesso 30 mar. 2013. 

http://www.fbb.org.br/midiateca/producao-agroecologica-integrada-e-sustentavel-3.htm
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espécies frutíferas, forrageiras, ornamentais, óleos essenciais e fixos, fibras, 

alimentos, ceras, látex e produtos químicos, lenha e carvão. (LEAL;TABARELLI; 

SILVA. 2003) 

 

Estabelecido que a atividade agrária permanece viável, de acordo com a arquiteta 

Briane Bicca 6 (2012), especialista no tema da gestão cultural,  no caso de Taepe 

poderá ser estabelecida figura jurídica que reúna os envolvidos pelo regime de 

comodato. Desta forma, os interessados receberiam a propriedade (no trecho 

destinado ao PAF), por período estabelecido previamente, cuja exploração 

econômica poderia subsidiar, em contrapartida, parte das obras do Projeto de 

Restauração. Manutenção e conservação seriam compartilhadas entre as partes, 

definidas as competências no estabelecimento do documento legal.  

 

Ao propor a implantação de atividades rentáveis, pretende-se promover a 

permanência do homem no campo exatamente pela valorização dos aspectos 

culturais agregados ao lugar Cachoeira do Taepe. De forma convergente, Bicca 

indicou a necessidade de serem previstos usos diversificados, para criar 

possibilidades que garantam a dinâmica econômica durante o ano todo. (Informação 

verbal, 2012) 

 

Neste sentido, a Fazenda Cachoeira do Taepe demonstra gama diversificada de 

potencialidades 7 ao agregar, por exemplo, as cachoeiras que se formam a nordeste 

da casa-grande, pela passagem do Riacho Taepe sobre as rochas (nos invernos 

mais rigorosos) indicando o turismo cultural ambiental, de caráter sazonal, com 

atividades diurnas, sem pousada.  

 

No contexto do turismo cultural estão as festas tradicionais que acontecem na 

Fazenda Cachoeira do Taepe ao longo do ano, todas de caráter regional, cujo ponto 

alto é a Festa de Santa Luzia que ocorre no mês de dezembro e reúne todos os 

                                                           
6 

Briane Elizabeth Panitz Bicca, é arquiteta, doutora em urbanismo, foi técnica do Iphan e  coordenou o Programa 
Monumenta em Porto Alegre/RS. As orientações ocorreram durante consultoria de 12 horas ao MP-
CECRE/2012, sobre Políticas Públicas e Gestão do Patrimônio Cultural, entre 03 e 05 de julho de 2012. 

7 Estas potencialidades serão objetos de estudo gerencial e estratégico prévio, tanto se adotada a gestão por 
comodato quanto em qualquer outro modelo, já que parece ser consenso explorar outras atividades. 
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familiares, a comunidade local e do entorno imediato.  Este evento, que permanece 

por uma semana, reúne o religioso ao profano com missa, procissão, músicas e 

danças típicas do Nordeste brasileiro (coco de roda, maracatu, banda de pífanos). 

(ANEXO I – Acervo documental digital) 

 

A fabricação artesanal de doces caseiros (de leite e de frutas da região) executada 

por Marlene Nascimento 8, para consumo doméstico, é reconhecida como potencial 

atrativo dos turistas que chegam ao local, motivados pelos aspectos naturais e 

históricos do lugar. Este conhecimento poderá ser repassado aos moradores de 

Taepe que assim, ampliarão a produção e  os ganhos decorrentes desta produção. 

 

Na pesquisa de possibilidades potenciais, identificou-se, entre os herdeiros de 

Cachoeira do Taepe, o interesse em compartilhar a casa-grande com um pequeno 

memorial que contasse a história do lugar e da família, por meio de testemunhos 

orais, fotografias, maquetes e simulações digitais. O acervo exposto representaria o 

tributo ao casal Antonio Paulino da Silva Negrinho e Adelina da Anunciação, que 

tornou a Fazenda uma referência na região, durante o século XX. 

 

Os agentes mais diretamente envolvidos no processo que tem como esteio a 

preservação do patrimônio cultural (inclusive por atribuição legal) são os 

proprietários da Fazenda Cachoeira do Taepe, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (Fundarpe) e a Prefeitura de Surubim.  

 

No caso da municipalidade, cabe destacar a importância da instância de decisão 

local que poderá, melhor e mais eficiente que qualquer outra, reconhecer, 

administrar e promover, a favor da coletividade, a cultura da Fazenda Cachoeira do 

Taepe tanto para a cidade de Surubim quanto para toda a região.  

 

Paralelamente, na construção de política pública fundamentada nos princípios da 

preservação cultural, pode ser estruturada uma gestão intermunicipal de caráter 

                                                           
8 

A Sra. Marlene é uma das herdeiras da propriedade e única moradora da casa-grande, convivência partilhada 
com o esposo, Sr. Antônio João do Nascimento. 
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regional em Pernambuco. A partir de Surubim, pode ser estabelecido, por exemplo, 

um convênio entre municípios da região que possuam bens preservados em razão 

do valor cultural. 9  

 

Este acordo transversal local deve definir quais os atores e seus compromissos 

específicos, as etapas do processo e incluir consultas públicas na definição das 

estratégias. Uma delas refere-se à criação de um fundo de preservação cultural, 

que poderia garantir permanência da política regional para além das administrações 

vigentes. 

 

Uma das frentes de financiamento a ser pleiteada por este grupo de municípios é o 

Plano de Ação Cidades Históricas (PAC-CH), vertente voltada ao planejamento 

transversal cultural e da política urbana, em implantação a partir de 2010. Esta 

iniciativa se caracteriza pela participação das comunidades no processo de 

construção das ações e na possibilidade de proposta de medidas além do escopo da 

cultura, em função do vínculo do patrimônio com a dinâmica contemporânea. 

 

A Prof. Dra. Márcia Sant’Ana, do MP-CECRE/UFBA, estudiosa das políticas públicas 

voltadas para a preservação cultural no Brasil, identifica que “a noção de 

sustentabilidade contida nesse instrumento [PAC-CH] é ampla e envolve o bom 

equacionamento de problemas relacionados ao ambiente político, institucional e 

econômico, além dos decorrentes da inserção do lugar num território mais amplo, 

das exigências ambientais, das questões sociais e urbanas estruturais e da 

preservação do patrimônio.” (Informação verbal, 2012) 

 

No entanto, Sant’Anna alerta que “O PAC-CH pretende fomentar os artesanatos, os 

materiais e as técnicas construtivas tradicionais próprias do lugar. O maior entrave 

[quanto a decisões] será a cultura do poder público e dos organismos de 

financiamento que aprenderam com a indústria da construção que essas técnicas e 

materiais não são confiáveis, seguros e duráveis.” (Informação verbal, 2012) 

                                                           
9 

Somente com bens tombados em nível federal, identifica-se nas proximidades de Surubim, os municípios de 
Vicência (Engenho Poço Comprido), Nazaré da Mata (Capela de São Francisco Xavier), Paudalho (Mosteirinho 
de São Francisco), que possuem bens a preservar, como são os remanescentes da rede ferroviária  federal. 
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Observa-se que, ao atuar sobre o patrimônio cultural das cidades, o PAC-CH deixa à 

margem do planejamento federal aqueles bens protegidos isoladamente, 

notadamente os que, como Cachoeira do Taepe, são protegidos pelas 

características culturais e históricas que os ligam à condição rural. 

 

Diante da dificuldade, faz-se necessário que, coordenados pelo Iphan, os agentes 

locais proponham alternativas de gerenciamento da questão, embasados na 

intenção do programa PAC-CH de atuar de forma transversal e envolver 

operativamente as diferentes esferas de poder público e os setores privados. 

 

Cabe considerar que a capacidade de geração de emprego e renda poderá ser 

ampliada com a inclusão em programas governamentais ou privados que foquem 

áreas como a da preservação cultural, habitacional, agrícola, social, educacional, 

turística e de infraestrutura. O Quadro 4.4 apresenta algumas destas iniciativas, em 

vigor no ano de 2013. 

 

 Programa  Instância 

  federal estadual municipal outros 

1 PAC Programa de Aceleração do crescimento *    

2 Minha Casa Minha Vida     

3 Funcultura     

4 Prorural     

5 Programa Cisternas     

6 Programa Uma terra e duas águas (P1+2)     

7 Saúde e renda no campo (fossa séptica biodigestora)    ** 

8 ASA Brasil Articulação Semiárido Brasileiro    ONG 

      
*    O planejamento transversal tem enfoque cultural e é coordenado pelo Iphan. 

 
**  Assocene, Embrapa, BNDES, Fundação Banco do Brasil 
 

Quadro 4.4 Alguns programas públicos e privados voltados para o desenvolvimento que inclui o semiárido 
nordestino, onde está Cachoeira do Taepe. 

 

O interesse manifesto dos municípios e a forma compartilhada de gestão são os 

desafios preliminares a enfrentar. Esta condição embasa a elaboração dos 

diagnósticos municipais e a identificação, associação e mobilização dos atores 

sociais. Os aspectos relacionados à elaboração de suporte jurídico-institucional e a 

regulamentação compartilhada das áreas afetadas pelos bens protegidos (definição 

dos territórios e forma de intervir) correspondem a outro desafio.  
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Entende-se que o processo ocorrerá a partir da disponibilização de investimentos 

públicos, de forma a estimular as parcerias indispensáveis, tanto públicas quanto 

privadas, com o estabelecimento das ações de curto, médio e longo prazos. 

 

Paralelamente, vale citar a valorização do uso de materiais e técnicas construtivas 

de baixo impacto energético, caso da taipa de mão. ‘A “economia verde inclusiva” - 

políticas públicas que sejam capazes de proteger o meio ambiente e ao mesmo 

tempo estimular atividades de inclusão da população pobre na formação do Produto 

Interno Bruto (PIB) - já encontra exemplos em políticas públicas de vários países, na 

forma de programas em áreas com atividades para promover a conservação ou a 

recuperação ambiental e a disseminação de boas práticas agrícolas usando 

tecnologias acessíveis a pequenas propriedades rurais e famílias de agricultores.’ 10 

 

Sobre o tema, reforça a Professora Márcia Sant’Anna que, nestas condições, será 

fundamental “fomentar as cadeias produtivas locais e o uso e valorização do 

patrimônio cultural imaterial, o que contemplaria os artesanatos, as técnicas 

construtivas tradicionais e os materiais de construção próprios do lugar.” 11
 

 

As características encontradas em Taepe indicam que se poderá utilizar madeira 

local, a ser explorada conforme plano de manejo, associada ou não, a peças de 

reflorestamento - providência adotada em várias regiões brasileiras, conforme 

ilustrou em 25 de julho de 2012 o especialista Fernando Serpa.12 

 

Ao ser proposto o estudo de viabilidade para exploração dos recursos naturais locais 

e incremento de técnicas construtivas tradicionais, não se pode deixar de  convocar 

ao debate as instituições locais e federais responsáveis pela preservação dos 

mesmos, a exemplo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e da Agência 

Estadual de Meio Ambiente/PE (CPRH). 

                                                           
10 

Trecho de proposta defendida pelo governo federal, na Conferência Ethos, Empresas e Responsabilidade 
Social 2011, realizada na sede da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, em 09 de agosto de 2011.. 
<http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-nacionais1/brasil>. 

11
 Informação verbal concedida em aula sobre políticas públicas em junho de 2012 no MP-CECRE. 

12 
Na visita técnica a Cachoeira do Taepe, o engenheiro agrônomo Fernando Serpa, especializado no trato e 
combate à depredação da madeira, relatou diversas experiências de aplicação da taipa de mão sobre estrutura 
de madeira originadas de reservas de reflorestamento. 
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Sobre o uso da taipa de mão como sistema construtivo contemporâneo, entende-se 

que, ao ter o conhecimento técnico preservado, esta medida possa ser empregada 

em programa habitacional piloto, de caráter regional. Esta proposta poderá ser 

contemplada nos termos do convênio entre municípios, conforme estudado.  

 

A taipa de mão, sistema referido pela comunidade científica há mais de vinte anos 

como ecologicamente adequado, permite o uso de mão de obra com base no 

conhecimento vernacular que, se associado à pesquisa científica, somará qualidade 

ao processo executivo. 

 

A formação dos taipeiros é de interesse para a preservação do patrimônio cultural, 

tanto pela permanência do conhecimento tradicional quanto pela disponibilização de 

mão de obra qualificada para atuar na manutenção e conservação de exemplares 

como a casa-grande da Fazenda Cachoeira do Taepe.  

 

O proposto para Cachoeira do Taepe tem caráter inovador na região estudada e 

poderá ser encarado como projeto piloto para outros monumentos federais que 

permanecem fora das execuções por se caracterizarem como bens isolados, em 

meio que não se enquadra nos moldes atingidos pelas ferramentas utilizadas no 

momento vivido pelo planejamento estratégico da cultura. 

 

Quanto à propriedade da terra, a Fazenda pertence a uma mesma família. Todas 

as casas de residência do arruado, instalado a oeste da casa-grande, são bens 

herdados pelos descendentes de 2ª. geração e estão ocupadas por eles ou por 

parentes, sem formalização legal ou contrato de qualquer natureza além do que foi 

apalavrado entre eles. (ANEXO I – Acervo documental digital) 

 

Esta condição indica a urgência da demarcação e do registro formal dos pontos 

definidores dos limites territoriais, com a devida inscrição no Registro Geral de 

Imóveis em nome dos legítimos proprietários, providência fundamental para a 

captação de recursos financeiros e inclusão em programas públicos. 
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O Quadro 4.5 resume as diretrizes norteadoras do futuro Plano de Gestão para 

Cachoeira do Taepe, a partir dos argumentos estudados.  

 
 

 
PLANO DE GESTÃO  

Diretrizes para elaboração do Plano de Gestão da casa-grande e Fazenda Cachoeira do Taepe 

 Premissas norteadoras 
1 As ações devem considerar a permanência dos usos originários; 

2 As ações devem ter como base a permanência do homem no campo;  

3 O Plano se concentra na Prefeitura Municipal como o agente público que atuará na articulação das diversas 

frentes de desenvolvimento potencializadas; 

4 Abordagem cultural como ferramenta da inclusão social e melhoria da qualidade de vida 

 
 

Objetivos 
1 Estender a vida útil do bem cultural; 

2 Buscar o equilíbrio entre conservação e uso; 

3 Reconhecer o patrimônio local em suas múltiplas manifestações; 

4 Assegurar maior participação da comunidade local na preservação dos  valores culturais;  

5 Fomentar o significado da preservação no  cotidiano local; 

6 Manter os processos que agregam valor e significado ao patrimônio; 

7 Promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos que  usufruem do patrimônio cultural. 

 
 

Iniciativas de Gestão 

1 Comodato entre os proprietários e grupo de gestão do bem cultural; 

2 
Criação de convênio entre municípios da região de Surubim que detenham patrimônio cultural construído 

protegido legalmente. O instrumento abrange: 

   Duração supra administrações: cronograma de curto, médio e longo prazo; 

   Definir etapas e compromissos específicos dos atores; 

   Consulta pública para decisões estratégicas; 

   Criação de Fundo de Preservação Cultural; 

   Identificação de parceiros inclusive agentes financeiros; 

3 Inscrição do planejamento regional, com base no patrimônio cultural, no PAC-CH, estabelecido por: 

   Estratégia política que efetive o desenvolvimento regional embasado no patrimônio cultural; 

   Agentes promotores locais elaborarão plano de desenvolvimento para inclusão no PAC-CH;  

   Inclusão do Plano local no planejamento federal de forma compartilhada e estratégica; 

4 Inclusão de Surubim, com foco em Cachoeira do Taepe, em programas específicos de desenvolvimento; 

5 Fomento às cadeias produtivas locais e ao patrimônio cultural imaterial (artesanato, técnicas construtivas). 

 
 

Agentes promotores do processo de gestão, por ordem decrescente de iniciativa 

  Prefeitura Municipal de Surubim 
  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

  Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) 

  Proprietários: Família Nascimento e moradores da Fazenda 

  Outros agentes específicos:  iniciativa privada 

  
Quadro 4.5  Resumo dos aspectos essenciais para o Plano de Gestão de Cachoeira do Taepe.  
                    Premissas, objetivos, iniciativas e agentes  

 

A Figura 4.1 ilustra a área estudada da Fazenda Cachoeira do Taepe em 2012. Os 

Quadros 4.6 e 4.7 apresentam a ocupação atual dos imóveis e dados de interesse 

de vizinhança e usos. O Quadro 4.8 lista os atuais proprietários. 
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Figura 4.1   Planta de situação da área estudada na Fazenda Cachoeira do Taepe  com outros moradores. 

  

  

  

13 Área do futuro Projeto de Agricultura Familiar (PAF) dentro do território de interesse 

14 Área do futuro PAF destinada à instalação de unidade PAIS/Surubim, na propriedade 

 Direção das propriedades, em relação direta com Cachoeira do Taepe 

 Casario implantado na propriedade que hoje pertence a Antônio João do Nascimento, também desmembrada 
da Fazenda. 

 
Quadro 4.6 Legenda de aspectos do interesse de vizinhança e usos da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

 

1 Casa-grande, sede da Fazenda Cachoeira do Taepe 
Séc. 
XVII/XVIII 

2 Casa vizinha construída para abrigar a professora contratada Década 1930 

3 Campo de futebol – Cachoeira do Taepe Futebol Clube Década 1920 

4 Capela de Santo Antônio Década 1960 

5 Pátio central do arruado, com imagem de Santa Luzia  

7/8 

1 

2 

4 

5 
6 

12 
10/11 

 
3 

 

9 

 

13 

Severino  
Mimoso 

 
Hilda 

 Propriedade de  
Antônio João do Nascimento, sem registro 

 Riacho Taepe 

 
cachoeiras 

 

açude 

 

barreiro 

 

Estrada para 
Barragem 
Jucazinho 

 

Propriedade após o açude, 
de Josefa de Vasconcelos – área mais plana, foi utilizada para o 
plantio de  algodão, ainda antes de ser desmembrada da 
Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

14 
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6 Escola Municipal Antonio Paulino da Silva Negrinho Década 1970 

7 Venda Sr. Antônio Nascimento Década 1930 

8 Sala de leitura – primeira escola privada de Surubim Década 1930 

9 “Nazinha” – contraparente da família Silva  

10 Terezinha Adelina da Anunciação, uma das proprietárias  

 

A casa foi a residência de Marlene Silva do Nascimento e Antonio João do Nascimento, casal 
que residia na casa-grande em 2012. Nela, nasceram todos os filhos do casal.  

Até déc. 1980 

11 Vazio  

 Foi ocupada por José Cristóvão, primo irmão dos herdeiros (falecido)  

12 “Leca” – Selma, filha de “Nazinha”  

Quadro 4.7 Legenda da ocupação dos edifícios da Fazenda Cachoeira do Taepe, trecho estudado. 

 

 “Rol da prole de Antonio Paulino da Silva Negrinho e Adelina Maria da Anunciação” (*) 

NOME ANO DE NASCIMENTO 

Luiz Paulino da Silva 1926 

Israel Paulino da Silva 1928 

Antonio Paulino Filho (herdeiros de) 1929 

Helena Bandeira da Silva 1931 

Matias Paulino da Silva 1932 

Laerson Paulino da Silva 1934 

Margarida Silva Cavalcanti 1935 

Marlene Silva do Nascimento 1936 

Marli Gama da Silva 1938 

José Paulino da Silva 1942 

Terezinha Adelina da Anunciação 1945 

Hilton Paulino da Silva 1947 

Quadro 4.8    Lista dos proprietários da Fazenda Cachoeira do Taepe, conforme disponibilizado por  
Marcos do Nascimento (*), filho de Marlene Silva do Nascimento, atual moradora da casa-grande, em fev. 2012. 

  

Finalmente, cabe reiterar que uma política pública que aproveite as bases 

estabelecidas no I Fórum Nacional da Preservação Cultural 13, identificadas no 

presente Projeto, precisa sair do papel e se tornar realidade para que todos estes 

procedimentos aconteçam e ganhem sentido no mundo contemporâneo. 

                                                           
13 

O referido Fórum, de cujos encontros surgiram as diretrizes de atuação na preservação do patrimônio cultural 
brasileiro, foi realizado no ano de 2009, em Ouro Preto, Minas Gerais. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

A Fazenda Cachoeira do Taepe, pelo que pode ser percebido, apresentou dois 

tempos de importância na região onde se localiza, o Agreste setentrional 

pernambucano. O primeiro corresponde à chegada da família Arruda e o 

estabelecimento da casa-grande, morada e sede do empreendimento agropastoril, o 

que pode ter ocorrido entre os séculos XVII e XVIII. Os dados acessados no 

presente estudo mostram um período de decadência e abandono pela família, na 

segunda metade do século XIX. 

 

Mantida desativada, assim permaneceu até a chegada de Antônio Paulino da Silva 

Negrinho, em 1920. Seu Negrinho promoveu o segundo momento do 

empreendimento de Cachoeira do Taepe, este menos voltado para o gado e mais 

para o cultivo de algodão. 

 

Conforme depoimentos dos antigos moradores e descendentes, Cachoeira do 

Taepe atingiu neste período (primeira metade do século XX) liderança na produção 

algodoeira, cultivando e processando o vegetal que, transformado em plumas era 

ensacado e distribuído para centrais específicas de Surubim e Bom Jardim. 

 

O reconhecimento cultural da casa-grande de Cachoeira do Taepe 1 como exemplar 

representativo da técnica constritiva tradicional da taipa de mão e, portanto, 

merecedor da preservação oficial, ocorreu na década de 1970, então em novo 

período de decadência da unidade agropastoril que encontrou na praga do bicudo, a 

devastação da produção de algodão, fenômeno expressivo para a economia de toda 

a região do semiárido brasileiro. 

 

Na Fazenda Cachoeira do Taepe, reconhecidas as potencialidades materiais e 

imateriais do lugar, não foram (ainda) encontrados vestígios remanescentes de 

                                                           
1 

Ao referir o reconhecimento do valor cultural, neste caso, pretende-se dizer do conhecimento mais amplo do 
objeto cultural. Na região, os que ali ainda persistem, entendem a importância da casa-grande e da Fazenda 
Cachoeira do Taepe como centro das atividades culturais e como sede da unidade agropastoril. 
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edifícios ligados às atividades produtivas em tempo pretérito. O estabelecimento do 

arruado e dos edifícios que o compõem, ocorreu ao longo do século XX.  

 

A casa-grande, supostamente instalada desde os primórdios da Fazenda de Taepe, 

foi construída sob a influência da  tradição portuguesa quanto ao sistema, no que se 

refere ao uso de meio embasamento de pedra e barro para nivelar a meia encosta 2 

que recebeu a morada levantada em estrutura autônoma de madeira e paredes de 

pau a pique barreadas pela taipa de mão.  Estas vedações podem demonstrar a 

contribuição africana dos escravos que acompanharam os colonizadores rumo ao 

oeste pernambucano.  

 

Importante aspecto relacionado à valorização da casa-grande de Taepe é a 

permanência do uso como residência, que, até o momento, nada indica ter sido 

alterado no percurso histórico do edifício. Da mesma forma, nela permanece a 

tradição colonial de manter no edifício da morada, a sede do empreendimento 

agrícola.  

 

O programa de uso da casa-grande mostra distribuição corriqueira encontrada nas 

plantas baixas tanto no campo quanto nos núcleos urbanos coevos, no Brasil e é 

solução para um elenco de necessidades bem definido que setoriza a construção 

em área de acesso e de contato social, área íntima, ambiente para refeições e área 

para cozinha e serviços. 

 

A particularidade a se anotar quanto aos espaços se refere às duas plantas baixas 

iguais 3, conectadas por único vão entre as salas fronteiras (até o século XX, as 

passagens na área da cozinha ainda não tinham sido abertas). Este desenho ainda 

carece de interpretação que justifique a solução. 

 

Pessoas e serviços domésticos utilizam externamente, até os dias que correm, dois 

espaços, os terreiros, onde também acontecem encontros familiares e festivos. 

                                                           
2 

Neste embasamento estão dois depósitos, conhecidos como lojas. 
3 

Esta solução pouco usual de duas plantas baixas, até a conclusão do presente trabalho, permaneceu sem 
explicação. A possibilidade de execução em dois momentos não foi investigada por falta de dados que 
estimulassem a pesquisa, no âmbito deste estudo.  
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Estes ambientes, geralmente pouco valorizados, foram reconhecidos no presente 

estudo como parte inerente ao programa familiar, reproduzidos nas grandes 

propriedades rurais. São tão integrantes da morada rural quanto a horta, o pomar, o 

galinheiro, a fábrica de farinha, o curral e os cochos, o açude e as cisternas, as 

matas (hoje devastadas) e as plantações. 

 

O conhecimento aprofundado das condições de deterioração da casa-grande teve 

como suportes fundamentais os levantamentos cadastral e fotográfico efetuados 

pelo presente projeto, as informações dos moradores, a pesquisa histórica, os 

documentos familiares disponibilizados e as observações do local. 

 

As condições ambientais atuaram sobre a casa-grande da Fazenda Cachoeira do 

Taepe de forma continuada por, pelo menos, 200 anos. Por agressivas e 

inconstantes que sejam, o processo de desgaste e perdas, embora ocorresse ao 

longo do tempo, foi substancialmente intensificado após a segunda metade do 

século XX. 

 

Na casa-grande, apesar dos desafios do clima e do ambiente semiárido, os danos 

encontrados e os arruinamentos pontuais mais expressivos foram causados pela 

atuação (ou falta dela) do próprio homem que, com o rápido desenvolvimento 

tecnológico ocorrido nas últimas décadas do século XX, promoveu melhorias que 

buscaram modernizar a vida doméstica do campo, mas que, ao serem implantadas, 

promoveram o comprometimento material e estrutural desta morada. 

 

A análise do estado de conservação apontou causas centradas em três condições 

que atuam sobre os materiais constituintes, de forma interdependente: a presença 

inadequada da água nas estruturas; a infestação por agentes biológicos xilófagos e 

a presença humana, na associação entre o desconhecimento das características 

materiais do bem e a falta de manutenção adequada.  

 

As análises e testes realizados em laboratório e in situ colaboraram para identificar 

as causas dos danos e seus agentes. No entanto, levando-se em conta os dados 
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elencados em 2012, tiveram caráter preliminar diante da complexidade do quadro de 

danos, o que impediu a quantificação das perdas, para fins do detalhamento do 

projeto executivo. As dificuldades encontradas no desenvolvimento do presente 

projeto básico indicaram a necessidade de ser implantada uma etapa investigativa 

que permitirá coletar e sistematizar informações de que ainda carece o Projeto de 

Restauração, no que se refere à execução. 

 

O desenvolvimento do trabalho, inicialmente voltado apenas para a casa-grande, 

levou à ampliação do olhar para o entorno que envolve a morada ao reconhecer as 

potencialidades e as características da unidade agropastoril de Cachoeira do Taepe. 

Diante disto, o Projeto de Restauração atuou em duas vertentes estabelecidas para 

facilitar a sistematização e o encadeamento dos procedimentos: a Fazenda 

Cachoeira do Taepe e a casa-grande.  

 

A investigação empreendida nos documentos e no campo demonstrou a importância 

das pesquisas arquitetônicas, a serem desenvolvidas com base na arqueologia da 

arquitetura. Os resultados poderão fornecer elementos mais conclusivos quanto aos 

materiais e à técnica construtiva na casa-grande e quanto ao detalhamento da 

dinâmica da Fazenda ao longo do tempo.  

 

O agenciamento desenvolvido no presente estudo procurou a mínima intervenção 

para a área da Fazenda de Taepe, pois esta permanece sendo vivenciada e 

habitada, apesar das dificuldades relacionadas à sustentabilidade econômica. As 

intervenções projetadas visaram preparar a unidade rural para receber outros usos, 

definidos a partir das potencialidades e características. 

 

Desta forma, foi proposto um Projeto de Agricultura Familiar, vocação econômica 

regional consagrada, que será agregado às atividades que ali já ocorrem, como 

forma de ampliar a rentabilidade.  

 

Para toda e qualquer edificação a construir, em função de novas demandas, foram 

estabelecidas diretrizes que pretenderam guardar no desenho e na técnica 
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construtiva, as características arquitetônicas que irão incorporar este novo acervo 

construído ao repertório edificado existente que, excetuada a casa-grande, pertence 

ao século XX. 

 

A partir da compreensão do objeto cultural, produto da atividade humana que 

conserva valores essenciais e preserva na matéria a capacidade de transmissão da 

imagem ao observador 4, as soluções adotadas em todo o Projeto de Restauração 

procuraram estar lastreadas na mínima intervenção sobre o construído, associada 

ao entendimento da primazia da permanência da imagem.  

 

No enfrentamento das causas dos danos existentes e a consequente salvaguarda 

da casa-grande, a investigação preliminar subsidiará ações de consolidação, 

(procedimentos a aplicar no material e nos elementos arquitetônicos onde for 

indispensável) e de conservação (manutenção e segurança dos materiais, 

equipamentos, instalações prediais, drenagem periférica e dos ambientes 

existentes).  

 

Por fim, providências de requalificação, que focaram a melhoria do entorno livre 

imediato, deram a entender a necessidade de construção de um anexo de apoio às 

atividades domésticas, em substituição a outro existente, sem ampliação significativa 

de área construída e equipado para receber demanda eventual de novos usos. 

 

As medidas de consolidação, conservação e requalificação, foram projetadas para o 

uso de madeiras e materiais iguais ou similares aos empregados originariamente 

pois, além de serem tradicionais, permanecem contemporâneos ao presente Projeto. 

 

Embora tenham sido privilegiados os materiais antes empregados na casa-grande, 

os detalhes construtivos introduzidos para fins de estabilização do edifício adotaram 

soluções em metal, como alternativas pouco perceptíveis ao observador. Com isto, 

pretendeu-se garantir maior preservação da ambiência da morada. 

 

                                                           
4 

Este objeto é portador de qualidades que garantem a capacidade de estimular as trocas emotivas com o 
indivíduo que por ele circula e que nele se incorpora por meio da participação. 
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No sentido de privilegiar a conservação da materialidade da casa-grande, enquanto 

expressão artística e documento, foi indicado o emprego de materiais sintéticos em 

detalhes onde for inviável o uso dos materiais originários. 

 

No desenvolvimento do Projeto de Restauração, os desafios técnicos apresentados 

pela casa-grande levaram à reiteração que, em processos desta natureza, as 

medidas curativas e as preventivas precisam ser tomadas por equipe 

interdisciplinar diversificada 5 e integrada, que trate o tema desde a adequada 

identificação e conhecimento do bem, até a elaboração do Diagnóstico e do 

detalhamento interventivo. 

 

Ao buscar a preservação da casa-grande e da Fazenda Cachoeira do Taepe, 

identificou-se a relevância da elaboração de Planos de Conservação Preventiva e de 

Gestão. Apesar de limitados ao estabelecimento de diretrizes projetuais, estes 

enfoques pretendem estabelecer atuação integrada e planejada no interesse pela 

maior permanência dos testemunhos materiais e na sustentabilidade do lugar. 

 

No que se refere à atuação pública e diante do reconhecimento do processo 

interativo e dinâmico que une a casa-grande e a Fazenda Cachoeira do Taepe, cabe 

indicar a necessidade de expandir o reconhecimento oficial do objeto para a área da 

Fazenda, mesmo que restrita ao remanescente da propriedade (12 ha) enquanto 

possuidor de atributos para a preservação do bem cultural. 

 

Recomenda-se que, em nível municipal, seja instituída proteção legal da Fazenda 

Cachoeira do Taepe pelo valor histórico e arquitetônico do local. No âmbito federal, 

observadas as formas consagradas da preservação, considera-se conveniente a 

extensão do tombamento ao perímetro da propriedade remanescente, o mesmo 

acontecendo em decorrência da legislação em vigor, ao tombamento estadual.  

 

                                                           
5 

Nesta equipe, considera-se a participação do mestre, o especialista cujo conhecimento está diretamente ligado 
ao fazer, ao trabalho executivo no campo. A interação entre especialistas, acadêmicos e operários implicará 
em decisões mais precisas sobre técnica construtiva, materiais e recursos locais.   
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No que se refere à atuação do poder público em ações de conservação do 

patrimônio cultural, é oportuno considerar as limitações do conhecimento técnico e 

científico especializado pelo quadro funcional, mais voltado para ações ligadas à 

gestão do patrimônio cultural. Neste sentido, será fundamental a ampliação da 

capacitação, tanto acadêmica quanto da ordem do fazer por parte daqueles que 

atuam nestes segmentos e que, por atribuição legal, se dedicam à análise de 

projetos e fiscalização de obras. 

 

O desempenho institucional satisfatório vem ao encontro dos discursos da 

preservação do patrimônio cultural 6 e poderá prever acordos técnicos com centros 

de pesquisa (universidades e afins) que disponibilizem parcerias para análise de 

materiais e técnicas, conhecimento e capacitação científica.  

 

No plano pessoal da autora, a experiência acadêmica desempenhada ao longo de 

16 meses, lega reflexões que representam novos desafios. Um deles é o de 

transformar o material produzido no presente Projeto de Restauração em linguagem 

(enquanto formato, texto e imagem) acessível a um grupo mais amplo da sociedade, 

garantindo assim o sentido da pesquisa e da produção acadêmica. 

 

Outro aspecto se refere à compreensão que, apesar das dificuldades inerentes ao 

meio, é possível ao homem sertanejo continuar a conviver com o semiárido, 

mantidas e renovadas as características ambientais e implantadas as políticas 

públicas adequadas, hoje constituídas por inúmeros programas voltados para este 

enfrentamento. 

 

                                                           
6 

A política pública que procura responder às demandas da preservação cultural, na atualidade, se refere aos 
procedimentos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, em implantação a partir de 2009 e 
referido, no que interessa ao tema de Cachoeira do Taepe, no subitem 4.2 – DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE USOS 
E SUSTENTABILIDADE. 
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Acervo documental disponibilizado por José Paulino da Silva, digital. 
ANEXO I - Cópia xerográfica parcial dos seguintes documentos: 
 
Doc. 1. Caderno de lembranças do Bacharel Manoel Tertuliano Travapso de Arruda. Datado 
de 1875. 
 
Doc. 2. MELLO NETO, Archimedes de. Aspectos da Influencia Portugueza em Limoeiro. 
Trabalho lido no dia 2  de outubro de 1937, na recepção que fez o meo pae – o portuguez 
Antonio da Silva Netto – à colônia portugueza de Limoeiro. Limoeiro, 1937.  
 
Doc. 3. CANECA, Joaquim do Amor Divino. Acusação e Defesa. Itinerário que Frei Joaquim 
do Amor Divino Caneca, saindo de Pernambuco a 16 de setembro de 1824, para a Província 
do Ceará do Norte. Recife: Universitária, UFPE, 2000, p. 195-241. (Coleção Nordestina). 
 
Doc. 4. SURUBIM, Mariza de. Surubim pela Boca do Povo. cap.I -VI. Recife: Oficinas 
Gráficas de M.Inojosa Ltda, 1995.  
 
Doc. 5. MEDEIROS, Luiz Antônio. Surubim a História de Todos os Tempos. Páginas 58 a 61 
e100 a103. Surubim, 2003, p. 58-61; 100-103. Edição exclusiva para a rede municipal de 
ensino Surubim. 
 
Doc. 6. Folders sobre a festa de Santa Luzia ,Centenário de Nascimento de Adelina Maria 
da Anunciação, Homenagem a Marli Gama - referência à casa-grande de Cachoeira do 
Taepe. 
 
Doc. 7. Fotografias de José Francisco de Arruda e seus filhos: Manoel Tertuliano Travasso 
de Arruda, Flora Gonçalves Lins de Arruda, esposa de Manoel Tertuliano de Arruda, cedidas 
por Lourdes Arruda membro da família Arruda.  
  
Doc. 8. Fotografias do acervo da família Antonio Paulino da Silva Negrinho : a casa grande 
na década de 1930. O pátio da venda e as casas existentes em 1930, Capitão Abel, filho de 
Manoel Tertuliano T. de Arruda, autor do caderno de anotações.  
 
Doc. 9. CD de música do ciclo junino do compositor e sanfoneiro sergipano Edgard do 
Acordeon, contendo uma faixa sobre Cachoeira do Taepe. 
 
Doc. 10. CD com entrevista de Zé Mimoso, 1989 sobre origens de Cachoeira do Taepe 
 
Doc. 11. CD com entrevista sobre a origem da casa-grande de Cachoeira do Taepe, 2003. 
 
Todos estes fragmentos documentais integram o acervo digital que acompanha o presente 
trabalho. (ANEXO I) 
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GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO  

 

Os termos elencados visam estabelecer maior clareza conceitual ou de sentido 

técnico para os quais foram empregados, medida que pretende facilitar a 

compreensão dos estudos efetuados ao longo dos quatro capítulos integrantes do 

Projeto de Intervenção, centrado na recuperação da casa-grande e no 

reconhecimento das potencialidades da Fazenda Cachoeira do Taepe. 

 

Só foram referidos os termos entendidos como passíveis de entendimentos múltiplos 

dentro do texto, já que a adoção dos significados é considerada um processo de 

escolha que não representa ideias fechadas, conceitos estanques ou mesmo únicos. 

Esta conduta ampara-se na recomendação da maioria dos especialistas consultados 

que, por rigor científico, ao indicarem significados, reiteram a relatividade e a 

dinâmica dos conteúdos que as palavras assumem, ao longo do tempo. 

 

TTEERRMMOOSS  CCOONNCCEEIITTUUAAIISS  

  

Ambiente O meio em que vive ou está o homem; atmosfera. 

Ambiência Qualidade cultural do que é o ambiente. 

Atributo Aquilo que é próprio ou peculiar de alguém ou de alguma coisa.  

Autenticidade  
No bem cultural – Permanência, na matéria e nos significados, dos 
processos de criação, recriação e de apropriação pela sociedade ao longo 
do tempo. 

Conceito 
Representação mental de um objeto abstrato ou concreto, que se mostra 
instrumento fundamental do pensamento na tarefa de identificar,  descrever 
e  classificar os diferentes elementos e aspectos da realidade. 

Conservação  
Sistema de procedimentos que objetivam o prolongamento do tempo de 
vida e da significação cultural de um sítio. 

Consolidação 
Conjunto de ações que objetivam a integridade estrutural de um bem 
cultural de natureza material. 

Entorno 
Área que envolve um bem de qualquer ordem ou natureza e que integre a 
ambiência que lhe dá significado cultural. 

Manutenção 
Conjunto de operações preventivas destinadas a manter em bom 
funcionamento e uso a edificação e os bens materiais. 

Paisagem 
Tudo o que o indivíduo percebe em determinado momento e circunstância, 
pelo que a vista abarca, pelo odores, sons, movimentos e cores. 

Pertença  *no sentido que lhe dá Houaiss de: “qualquer coisa que, por disposição de 
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lei ou destinação natural, encontra-se ligada ao uso de outra, como 
acessório, apêndice ou complemento”. [capacita à conservação, no direito 
difuso] 

*Propriedade, domínio, atribuição (http://www.priberam.pt/dlpo/ 25.02.13) 

Potencialidade  Condição do que é potencial enquanto capacidade não posta em prática 

Preservação Manutenção de um bem cultural  

Prevenção 
Medidas de precaução que minimizem os riscos (perigos e 
vulnerabilidades) 

Projeto de 
intervenção 

Conjunto de medidas projetadas para garantir a permanência física do bem 
cultural construído assim como de identificação de potencialidades que 
possam ser estimuladas para garantir a sustentabilidade do bem 

Recuperação 
Conjunto de medidas que pretendem recuperar a integridade física de um 
edifício ou objeto. 

Requalificação  Atribuir qualidade positiva ao bem cultural, diante de novas necessidades 

Restauração 
Conjunto de operações e medidas que pretendem devolver a unidade 
estética e histórica do objeto cultural. 

Revitalização 
Grupo de operações cujos objetivos convergem para a dinamização das 
atividades sociais, econômicas e culturais com vistas à requalificação da 
vida e à sustentabilidade de determinado sítio de valor cultural. 

Significância  

*qualidade do que é significante (=o que significa) 

*valor de sentido = significado 

*significação cultural – valor cultural que perpassa passado, presente e 
futuro. 

Significação  Aquilo que uma coisa quer dizer, sentido, valor. 

Significado  Significação, sentido 

Sítio  Lugar, qualquer terreno para construções, entorno, localidade.  

Tradicional 
[relacionado ao modo de fazer:] transmissão ao longo do tempo tanto pelo 
aprendizado especializado quanto pela transmissão oral. 

Valor O que vale uma pessoa ou coisa, a partir de conceitos pré-estabelecidos.  

Valorar Emitir juízo de valor acerca de. 

Valorizar Dar valor a. 

Vernacular  
[relacionado a técnica construtiva:] técnica tradicional apropriada pelos 
habitantes de uma região, sem necessariamente haver interferência 
especializada. 

  

 

 

 

 

 

http://www/
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TTEERRMMOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  

  

Área de 
permanência 

(citado em fichas do entorno – pode ser referido no projeto e no cadastro) 
– casa-grande, terreiro, campo de futebol, povoamento. 

Arruado Lugarejo de uma só rua 

Baldrame 

*Peça de madeira que trabalha na horizontal e integra a estrutura 
autônoma de madeira junto à base (solo ou alvenaria) 

*Embasamento de pedra utilizado no pavimento térreo dos sobrados para 
receber outros níveis em técnicas construtivas diversas. 

Casa-grande 

Imóvel residencial do dono da propriedade rural no Nordeste brasileiro e 
que agregava ainda a sede do estabelecimento agrícola, 
independentemente da atividade principal ou mesmo do porte do 
empreendimento. 

Esteio Pilar (elemento vertical) que compõe a estrutura autônoma de madeira 

Estrutura 
autônoma de 
madeira 

Sistema estrutural composto de esteios (pilares ou prumos) baldrames 
e/ou madres e frechais interligados entre si que formam uma grade 
estrutural estável (gaiola) com capacidade de anular as forças oblíquas 
que atuam nas edificações. Base estrutural do sistema de pau a pique. 

Frechal  
Viga horizontal ou inclinada que encima e amarra as paredes de pau a 
pique. Nas empenas recebe ainda o madeiramento da coberta. 

Fuste 
Extensão dos pilares (esteios ou prumos) que fica entre o solo e o 
travejamento horizontal superior. 

Intemperismo 
Conjunto de processos químicos, físicos e biológicos naturais que atuam 
de forma continuada e muitas vezes, integrada sobre os objetos 
construídos, o que garante sistema dinâmico de transformações. 

Janela de 
prospecção 

Abertura controlada no revestimento de paredes ou pisos para observação 
visual do estado de conservação e/ou coleta de material para análises e 
testes. 

Loja 

Ambiente que serve de depósito, situado ao nível do terreiro, onde também 
são executados alguns trabalhos domésticos.  

*Loja [de casa nobre]: pátio coberto que serve de entrada, onde entram as 
bestas e assistem os lacaios [...](BLUTEAU, 1789, p.176) 

Morada  Domicílio, residência = lugar onde se mora  

Nabo  

Base enterrada dos esteios de madeira componentes da estrutura 
autônoma, sem aparelhamento, deixada ao natural e algumas vezes 
tratada para ser aplicada diretamente no solo (por queima e/ou aplicação 
de proteção superficial contra água) 

Nembo Maciço entre vãos 

Ombreira 
Peça aplicada na vertical que delimita o lado de vãos, portas e janelas. 
Recebe as horizontais (padieira, peitoril e soleira) que completam o vão.  

Palmeta  Pequena cunha de madeira 
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Pau a pique 

(ou taipa de mão) sistema leve de vedação que consiste em paus 
colocados na vertical, entre as peças de baldrame (na base) e de frechal 
(no topo), a estas ligados por encaixe ou pregos. São geralmente roliços, 
diâmetro entre 10 e 15cm, a depender quanto à espessura desejada para a 
vedação. Na horizontal são aplicados outros perfis de madeira (bambu, 
cipó, fibra), a eles amarrados por tecido, couro ou fibras vegetais. Também 
referido como taipa de mão, quando usa barro para vedar os vazios 
resultantes. 

Peitoril Peça ou superfície horizontal inferior das janelas, parapeito. 

Sambladura 

Recorte nas peças de madeira que serão encaixadas entre si, utilizado 
para encontros que se solidarizam somente pelo desenho, sem pregos ou 
parafusos. No presente trabalho o termo foi estendido para encaixes 
completados por fixação com cravos de ferro. 

Sítio  Qualquer local, no sentido de lugar. 

Soleira  Superfície horizontal inferior das portas e vãos de passagem. 

Taipa 
Termo genérico para toda utilização do barro (terra) como matéria prima 
para construção de paredes e vedações em geral. 

Taipa de mão 

*Aplicação de argamassa  de barro que preenche todos os vazios entre os 
elementos da malha do pau a pique. O barro, após bem misturado, é 
aplicado com força para aderir e fechar  todas as frestas. Pode ser alisado 
com tábua ou a própria mão e o ideal, em clima tropical, é que seja 
aplicado nas duas faces da vedação.  

*Também empregado como sinônimo do sistema de pau a pique 

Trincheira 

*Pequena abertura aplicada nas folhas das portas de ficha na casa-grande. 
O recurso era aplicado para que se pudesse olhar o entorno da casa-
grande sem abrir os vãos de janelas e portas. Da mesma forma, a 
dimensão diminuta era suficiente para deixar passar o cabo de uma 
espingarda ou outra arma de fogo. Depoimento oral Antonio João 
Nascimento. 

Venda 

Taverna onde se vende. Por extensão, taverna é definida como casa onde 
se vende por miúdo vinho, azeite e alguma coisa de comer. 

(BLUTEAU, 1789)  

<http://archive.org/stream/diccionariodalin00mora#page/>  

Verga 
Superfície ou peça, reta ou curva, que trabalha na horizontal e fecha no 
plano superior os vãos em geral. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

AANNEEXXOO  

A Anotações sobre a casa-grande de  
Cachoeira do Taepe 

475 

 

 

 

 

 

  

 



475 

 

AANNEEXXOO  AA - ANOTAÇÕES SOBRE A CASA GRANDE DE CACHOEIRA DO TAÉPE 

 

 

Prezada Dra. Cármen Muraro: 

Segue pelo correio, um material que talvez seja útil para  subsidiar seu trabalho  de 

mestrado.  São alguns escritos,  fotos, um cd de música, que direta ou indiretamente 

estão relacionados com a  Casa Grande de Cachoeira do Taépe. Seqüenciei  este 

material denominando-os de DOC 1, DOC 2 etc, fazendo a seguir, um breve 

comentário sobre cada um, visando  situar melhor sua leitura em função do projeto. O 

referido material que estou mandando via correio é : 

1. Cópia do Caderno de lembranças do Bacharel Manoel Tertuliano Travapso  de 

Arruda. Datado de 1875 chamarei de doc.1 

2. Archimedes de Melo Neto –Aspectos da influência Portugueza em Limoeiro -

1937. (doc.2) 

3. Parte do livro de Frei Caneca –Acusação e Defesa –Páginas  195 a 243 

"ITINERÁRIO QUE FREI JOAQUIM DO AMOR DIVINO  CANECA,SAINDO DE 

PERNAMBUCO A 16 DE SETEMBRO DE 1824,PARA A PROVINCIA DO CEARA  

GRANDE”.Edt.Unversitária –UFPE. Coleção Nordestina. Recife PE 2000.(doc.3) 

4. Mariza de Surubim –Surubim pela Boca do Povo  Cap.I a Cap.IV páginas 19 a 

47.Oficinas Gráficas de M.Inojosa Ltda. Recife PE .1995 .(doc.4) 

5. Luiz Antônio Medeiros –Surubim a História de Todos os Tempos. Páginas 58 a 

61 e100 a103. Edição exclusiva para a rede municipal de ensino Surubim 2003 

(doc.5) 

6.  Folders sobre a festa de Santa Luzia ,Centenário de Nascimento de Adelina 

Maria da Anunciação,Homenagem a  Marli Gama - nos quais há referência à 

casa grande (doc.6) 

7. Fotos  de José Francisco de Arruda – seus filhos :Manoel Tertuliano Travasso de 

Arruda, Flora Gonçalves Lins de Arruda, esposa de Manoel Tertuliano de 

Arruda, cedidas por Lourdes Arruda membro da família  Arruda. (doc.7) 

8. Fotos do acervo da família Antonio Paulino da Silva Negrinho : a casa grande na 

década de 30 ângulos diferentes. O pátio da venda e as casas existentes em 

1930, Capitão Abel, filho de Manoel Tertuliano T. de Arruda, autor do caderno 

de anotações.(Doc8) 

9. Um Cd de música do ciclo junino do compositor e sanfoneiro sergipano Edgard 

do Acordeon,contendo uma  faixa sobre Cachoeira do Taépe 

Breve  Comentário  sobre os doc. acima referidos: 
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DOC.1 - CADERNO DE LEMBRANÇAS DO BEL.MANOEL TERTULIANO TRAVAPSO DE 

ARRUDA 

Este caderno manuscrito é em meu entender, uma fonte fidedigna muito importante  

sobre os primeiros habitantes da casa grande de Cachoeira do Taépe. Trata-se de uma 

cópia que chegou às minhas mãos por dois netos do Manoel Tertuliano Travapso de 

Arruda,(Toinho Arrruda e sua irmã Lourdes Arrruda),  há mais ou menos quatro anos. 

Este documento faz referência aos ascendentes e descendentes da família Arruda cujo 

berço de origem é a casa Grande de Cachoeira do Taépe, onde nasceram seus 

ancestrais. Esta família diga-se de passagem, numerosa, hoje está espalhada por 

muitos recantos do Brasil. Nestes últimos cinco anos mais ou menos, seus membros 

residentes em Recife e  Limoeiro, tem promovido um encontro anual da família.  Em 

um destes encontros eles foram conhecer Cachoeira do Taépe. Lourdes, integrante da 

família Arruda, me informou que eles fizeram a reconstrução da origem da família 

através da elaboração de uma árvore genealógica. Não tive ainda acesso a tal estudo.  

Um local muito citado no caderno (Doc 1) é o do Engenho Passassunga. Trata-se de 

um local situado no município de  Limoeiro PE, onde nasceram boa parte dos  

membros desta família, descendentes de Manoel Tertuliano Travasso de Arruda 

primeiro signatário deste caderno. 

 Signatários do Caderno (doc.1) 

Este caderno contem anotações de três pessoas: foi iniciado por Manoel Tertuliano 

Travapso de Arruda, cujas anotações vão até a folha 22  desta cópia xérox. Da folha 22 

até a folha 26, quem assina é T Arruda (Manoel dos Reis Travasso de Arruda) o  sétimo 

filho de Manoel Tertuliano Travapso de Arruda,  cujo nascimento é anotado   na folha 

dez: “Manoel dos Reis é o meu sétimo filho, nasceu no dia 6 de janeiro de 1883 às 3 

horas da madrugada...foi batizado no Oratório privado do engenho Independência da 

Freguesia de Bom Jardim” Este T.Arruda  é citado nos outros documentos, como 

veremos mais adiante,   com o nome de  Dr Arrudinha. A terceira pessoa signatária 

deste caderno, das folhas 27 até 32, é Zenas Arruda Azevedo primeira filha de 

Dr.Arrudinha (T.Arruda) que registra seu nascimento à folha 24: “Zenas é a minha 

primeira filha, nasceu a 23 de janeiro de 1921”. Ela é portanto, neta do Manoel 

Tertuliano Travapso de Arruda. 

Personagens citadas no caderno e sua ligação com Cachoeira do Taépe . 

Manoel Tertuliano Travapso  de Arruda nasceu “a 27 de abril de 1847 no lugar 

Cachoeira do Taépe, freguesia de Bom Jardim, Comarca do mesmo nome,Província de 

Pernambuco” (fol.2 ) 

José Francisco de Arruda –Tenente Coronel – morador da casa grande , pai de Manoel 

Tertuliano, citado na folha 2.Sua data de falecimento é registrada no lado esquerdo da 
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folha 6  e continua no  lado direito da folha 8  nos seguintes termos: “meu pai Tenente 

Coronel José Francisco de Arruda faleceu na Caxoeira do Taépe  de camavas  (?) 

palavra ilegível) de sangue no dia 5 de maio de 1879 às 9 horas e 6 minutos da manhã. 

Foi sepultado no cemitério de Bom Jardim em catacumba. Nasceu a 14 de abril de 

1806. Contava 73 anos incompletos” .Este José Francisco é em meu entender a 

referência mais importante ligado à casa grande. Pela data de seu nascimento, 

podemos deduzir que não foi ele quem construiu a casa.Como também não sabemos 

se ele nasceu lá. Há um depoimento de que ele herdou a casa de José Travasso, seu 

pai.(Esta informação é passada por Zé Minoso.1 (Veja DOC n° 4 Surubim pela boca do 

Povo p20): “Em 1665, o português José Travassos ganhou uma sesmaria e construiu a  

primeira casa do atual Município de Surubim, a casa grande da Fazenda Cachoeira do 

Taépe. Aí quando Zé Travasso morreu,os filhos tomaram conta da herdade e Zéze de 

Cachoeira ficou com a casa grande. Com a morte de Zezé de Cachoeira o patrimônio 

passou para os seus filhos, entre eles,Tenente Jeremias. Mas quem assumiu o domínio 

da casa grande e dos seus arredores foi o coronel Arruda. Depois a herança passou 

para o Coronel Arrudinha, o último herdeiro da casa grande e da Fazenda Cachoeira do 

Taépe”( Doc 4 p.20). 

 Este depoimento de seu Zé Mimoso como o chamávamos, é muito elucidativo. 

Convém notar que ele não conhecia da existência deste caderno de anotações 

(doc.1).Ele faz referência a Zézé de Cachoeira que era o mesmo José Francisco de 

Arruda, pai de Manoel Tertuliano (Dr.Arruda). Faz também referência ao Tenente 

Jeremias o mesmo que é citado como irmão mais velho de Manoel Tertuliano no 

caderno (doc.1): “ Baptizei-me no dia 12 de agosto daquele ano, pelo padre José 

Guedes Alcaforado, sendo padrinho o meu irmão mais velho Tenente Jeremias Cabral 

D’Aruda..(Doc.1  folhas 2 e 3). Zé Mimoso faz ainda referência ao Coronel Arruda que é 

o mesmo Manoel Tertuliano Travapspo  de Arruda autor deste caderno. E por último 

ele cita o Coronel Arrudinha cujo nome é   Manoel dos Reis Travasso de Arruda ,o  

                                                           
1
 Convém uma breve informação sobre Zé Mimoso.Seu nome é José de Arruda Sobral, nascido no 

povoado do Mimoso, próximo a Cachoeira do Taépe. Aos 96 anos de idade quando deu este 
depoimento,estava bem lúcido Era uma memória viva da história de Surubim e da casa grande de 
Cachoeira do Taépe. .Zé Mimoso era sobrinho de  minha avó paterna, Antônia Tertuliana de Arruda 
também conhecida por Totonha, mãe de Antônio Paulino Negrinho  nascidos no mesmo povoado 
Mimoso. Em entrevista concedida  aos meus irmãos  Israel e Antônio, ele  esclarece  o seu parentesco 
com a família  Arruda..Diz que Zézé de Cachoeira  tinha um irmão por nome João e uma irmã por nome 
...que morava nos Tatus. Ele e Totonha são descendentes de  João .Presumo eu, que este João seja  
aquele citado no doc 2 p.20: “Aspectos da influência portugueza em Limoeiro.” Nesta entrevista Zé 
Mimoso esclarece ainda  que ,quando Zézé de Cachoeira morreu, não houve inventário. A propriedade 
foi vendida aos pedaços,.pelo seu filho Dr Arruda (autor deste caderno)  Depois o restante da 
propriedade  foi  arrematada  por três descendentes de Dr Arruda  (Arrudinha,Abel e Heliodoro) ficando 
Arrudinha com a parte de Cachoeira ,Abel com a propriedade dos Morões,divisa com Cachoeira,  e 
Heliodoro com outra parte. Dr.Arrudinha, é que anos depois convidou  Antônio Paulino Negrinho (filho 
de Totonha) que era seu parente , para cuidar da propriedade de Cachoeira do Taépe..(Este Dpoimento 
de Zé Mimoso feito em 1988 não faz parte desta relação de Doc.Tenho gravado em CD podendo 
oportunamente disponibilizá-lo para seu trabalho. 
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sétimo filho de Manoel Tertuliano, anotado neste caderno nas folhas 10 no  lado 

esquerdo: “Manoel dos Reis é o nome do meu sétimo filho (fl.10) .Na folha 27 é 

registrada a data de seu falecimento: “Manoel dos Reis Travasso de Arruda faleceu no 

dia 10 de agosto às 7 e 25 horas da manhã....(folha 27) 

José Francisco de Arruda é, em meu entender, o mesmo citado no doc 2      ( Aspectos 

da Influência Portuguesa em Limoeiro) às páginas 20 a 21 “Em 1817,os portugueses 

que haviam de construir uma grande família nesta terra, José e João Francisco de 

Arruda , ocupavam na Câmara de Limoeiro respectivamente os cargos de juiz 

presidente e primeiro vereador e foi um destes mesmos portuguezes que seguiu preso 

para a Bahia, - o capitão José Francisco de Arruda - juntamente com outros 

limoeirenses, em virtude da reação que o governo exercia contra a Revolução 

Pernambucana de 1817. Uma prova da identificação que eles viviam com os 

brasileiros a ponto de serem envolvidos como cúmplices de uma revolução tão 

somente contra os portugueses   (...) Esse mesmo portuguez José Francisco de Arruda, 

depois de ter sido anistiado em virtude da lei de 16 de julho de 1820, e voltado da 

Bahia em 1824,já servia ao primeiro império brasileiro,combatendo os insurrectos de 

1824, como comandante  das forças de Malhadinha,impondo a rendição às tropas que 

marchavam  com Frei Caneca. Ja houvera servido ao Brasil como  brasileiro desde o 

tempo do Brasil colônia, agora servia ao Brasil independente. Ainda hoje ,depois de 

muitas gerações,esses portuguezes estão servindo à nossa terra por uma geração 

sempre nova – a família Arruda –a maior família desta terra e uma das grandes 

famílias de Pernambuco e do nordeste” (Doc.2 p.21) 

Veja também no doc.3 a referência que Frei Caneca faz a José Francisco de Arruda: 

“Quando a divisão ia em marcha, recebemos um ofício de José Francisco de 

Arruda,comandante da força de Malhadinha,datados de 26 deste mês,do Espinho 

Preto,requerendo que depozessemos as armas,e oferecendo a proteção de Pedroso: e 

respondendo-se-lhe,que era  puerilidade oferecer-se a proteção de Pedroso à uma 

divisão, que tinha jurado acabar no campo da batalha, ou sustentar a liberdade da 

ppatria, e que Ella faria todo o estrago que pudesse,se acaso recebesse a mais 

pequena oposição,finalizou-se a correspondência com o protesto , que fez o Arruda, de 

consentir que passasse-mos em paz,e assim sucedeu”(p.206 a 207) 

Ainda no doc 4 (Surubim pela boca do Povo) a referência a José Francisco de Arruda é 

feita pelo meu irmão Antônio Paulino, que o trata por Zezé Travasso, quando diz “De 

meu conhecimento,o primeiro proprietário da casa grande, foi o português Jeremias 

de Arruda. Depois o seu filho Zéze Travassos tomou conta da fazenda que naquela 

altura pertencia ao distrito de Igarassu. De pai para filho  a propriedade passou para 

Dr.Arruda (Manoel Travapso de Arruda, autor do caderno).Este criou  uma grande 

família tendo como herdeiros : seu Abel, dona Soledade,Capitão Anizio,Tenente Aurino, 

Capitão Heliodoro e coronel Arrudinha que herdou do pai o nome e a casa –grande”( 
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Doc.4.p20). Há  coerência  neste depoimento de Antônio Paulino. Lembro que ele  não 

conhecia a existência deste  caderno e cita de maneira correta  a seqüência dos filhos 

de Dr Arruda (Manoel Tertuliano Travasso de Arruda, autor do caderno).No 

depoimento ainda ele faz referência à dependência da casa grande à Igarassu, o que 

era voz corrente quando meu pai se referia aos primeiros tempos da casa grande.Um 

dado a mais no depoimento de Antônio Paulino é que ele fala de Jeremias de Arruda  

como sendo o pai do Zezé Travasso ( José Francisco de Arruda). Não bate com a 

informação do Doc 1 cujo nome Jeremias aparece como sendo o  irmão mais velho de 

Manoel Travapso. È possível que haja um outro Jeremias anterior ao citado no caderno 

Doc 1. 

Anna Joaquina da Conceição Tavares é o nome da esposa do José Francisco De Arruda 

pai do signatário deste doc 1. Seu nome aparece  na folha .2 e na folha  8 , quando é 

noticiada a data de seu falecimento: “Minha mãe Dona Anna Joaquina da Conceição 

Arruda faleceu com mais de 60 anos de idade na Caxoeira do Taépe (escrita co x e não 

ch ) comarca de Bom Jardim província de Pernambuco, victima de uma hemorragia 

intestinal às 11 horas da noite de sexta feira  9 de janeiro de 1880. O seu cadáver foi 

sepultado em catacumba no cemitério de Bom Jardim” ( Doc 1 fls. 8 e 9 ). Da união 

matrimonial dela com José Francisco descende grande parte da família Arruda, tendo 

como uma das lideranças  e principal responsável por essa descendência, seu filho  

Manoel Tertuliano Travasso de Arruda que casou-se com Dona Flora Gonçalves Lins de 

Arruda em 12 de agosto de 1873 (ver doc 1 folha 3  lado esquerdo) e com ela teve 15 

filhos2. Teve um segundo casamento que ele no seu caderno chama de 2º leito, cujo 

nome e data de casamento não tenho claro , mas parece-me que estão registrado na 

folha 17  lado direito  deste caderno doc.1 onde está anotado : “Fernando meu filho 

da minha segunda esposa Auriza Interamnense (? ilegível)Freire da Arruda, nasceu 

neste Engenho Passassunga município de Bom Jardim, no dia 7 de agosto de 1900 em 

um dia de terça feira às 1 ,1/2 da tarde. (doc.1 folha 17). Veja  anotação do 

nascimento deste segundo casamento à  p.23 lado esquerdo: o nome de Maria dos 

Anjos nascida em 30 de Março de 1917. 

A ligação com Igarassu 

 Ressalte-se que a casa grande de Cachoeira do Taépe, embora pertencesse à então 

comarca de Bom Jardim, e hoje localizada no  município de  Surubim, podemos 

constatar que se trata de um imóvel cuja data de construção é mais antiga do que  a 

sede  destes dois municípios. O que, em meu entender, reforça a hipótese de sua 

ligação com Igarassu. ( Veja a referência a Igarassu no doc. 4 p.20, e verifique também  

as datas de criação das comarcas supracitadas  no doc 5 às p. 23 e 27 (Surubim 

                                                           
2
  Estes dados referentes à descendência de Manoel Travasso (Dr.Arruda) podem melhor ser esclarecido  

a partir das informações sobre a árvore genealógica elaborada pela familiaComo disse antes ainda não 
tive acesso a esta informação.Pelas anotações de seu caderno,(doc 1) o segundo casamento deve ter 
acontecido por volta de 1898 
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História de Todos os tempos) de Luiz Antônio Medeiros. Sobre Surubim diz o 

historiador: “Em 1870,a casa de oração, sob a invocação de São José, foi substituída 

por uma outra construção denominada Capela de São José” ( doc 5 p.23) e sobre Bom 

jardim diz; “Bom  Jardim foi criada pela Lei Provincial de n°922,datada de 19 de maio 

de 1870- data de criação tendo sido desmembrada do município de Limoeiro. A sua 

instalação ocorreu em 19 de julho de 1871” ( doc.5 P.27)  

Me refiro a estes locais  enquanto ponto de ligação com a casa grande, (Igarassu, Bom 

Jardim e Surubim) porque nestes  locais podem existir registros em cartório,outros 

documentos ou estudos que venham dar alguma luz à origem  da casa grande de 

Cachoeira do Taépe. 

Presença holandesa? 

 Até o momento, não disponho de nenhum dado concreto quanto a ligação dos 

holandeses com a casa grande de Cachoeira do Taépe. Neste sentido vale conferir o 

que diz Mariza de Surubim que ao coligir uns dados sobre a casa grande de Cachoeira 

do Taépe, para elaborar seu livro Surubim na Boca do Povo, diz  que “ Fernando 

Guilherme Montenegro que fez parte da equipe da FIAM assegura que a casa grande 

foi construída pelos holandeses com o parecer do cientista e professor Manoel Correia 

de Andrade.Confirmou também que em Portugal existe  uma casa semelhante a de 

Cachoeira. Acredita que esta construção tenha sido posterior a da Fazenda Cachoeira 

do Taépe e que os portugueses chegaram depois dos holandeses. As origens I e II são 

importantes porque esclarecem o domínio da família Arruda e seus descendentes 

como proprietários da casa grande até a chegada de Seu Negrinho”3 De certo modo 

esta informação não contradiz a que diz o depoimento de Antônio Paulino (doc. 4 p. 

20 parágrafo 2º) 

DOC.2 ASPECTOS DA INFLUÊNCIA PORTUGUEZA EM LIMOEIRO. 

Trata-se de uma conferência que o autor Archmedes de Mello Neto fez em 1937 por 

ocasião em que seu pai ofereceu uma recepção à colônia portuguesa de 

Limoeiro.Chegou-me às mãos pelos mesmos parentes  da família Arruda (Toinho e 

Lourdes) que me deram o doc.1. Para mim este documento traz um dado importante: 

que é o nome de João Francisco de Arruda,  irmão do José Francisco de Arruda ( Zézé 

de Cachoeira).Praticamente pouco se fala da figura de João Francisco.Dá-se destaque 

ao José Francisco pela sua liderança política,por sua participação na revolução 

pernambucana de 1817 e depois pela patente que  veio a ocupar em 1824. È 

personagem citado no relato de Frei Caneca (Doc. 3). O João Francisco de Arruda 

irmão de José Francisco de Arruda, é provavelmente  o que deu origem  a uma 
                                                           
3
 Mariza de Surubim autora do livro” Surubim pela boca do Povo,”( nestas anotações,doc nº4).nos dá 

esta importante informação. Vale a pena verificar quais as fontes a que se referem estes  dois  se  e que 
são citados por Mariza em  nota nº 2 de seus apontamentos sobre  casa Grande (em sua maioria 
publicado no cap 1 e 2 da citada obra. 
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ramificação da família Arruda, de cuja descendência fazem parte minha Avó Antônia 

Tertuliana de Arruda e seu sobrinho José de Arruda Sobral (um dos principais 

depoentes sobre a origem de Cachoeira, citado nos Doc 4 e repetido pela tradição 

oral.) Esta informação de que o João Francisco Arruda é avô de José Sobral de Arruda 

(Zé Mimoso) foi gravada em depoimento  aos meus irmãos Israel e Antônio 

Paulino.(veja nota de rodapé nº 1)   

Chamo atenção para uma observação do autor deste Doc 2 na p.23 na qual ele 

compara os títulos nobiliárquicos dos senhores da zona canavieira e dos senhores da 

zona do agreste .Diz o autor: “Títulos honrosos nesta região houve apenas os úteis,os 

de exercício da guarda nacional nos últimos tempos. Muito comum um capitão,um 

major, um coronel, mas nunca um conde,um visconde,um barão etc.( doc.2 p.23).Esta 

observação tem sentido.Se considerarmos a figura  de Manoel  Tertuliano Travapso de 

Arruda,(autor do caderno Doc 1) era bacharel em Direito formado pela conceituada  

Faculdade de Direito do Recife (Doc 1 folha 3), foi  promotor Público da Comarca de 

Bom Jardim (Doc1 fl, 3) Juiz de Direito da Cmarca de Petrolina ( Doc.1 fl.7),além de 

senhor de Engenhos.O Dr Arruda como era conhecido, poderia ter obtido algum deste 

títulos nobiliárquicos de Barão ou Conde etc.  entretanto  não o obteve. 

A casa grande e seu entorno             

 O estilo de vida  adotado na  casa grande de Cachoeira do Taépe em relação aos 

moradores da propriedade, sempre foi e ainda é, uma realidade bem diferente 

daquele tratamento que os senhores  de engenho e usineiros dão aos seus moradores 

e/ou trabalhadores. Posso afirmar, sem a menor dúvida, de que a  casa grande de 

Cachoeira sempre foi um ponto de convergência e de vivência amistosa com os 

moradores. Este é um dado sobre o qual meus pais tiveram muita influência. Um fator 

de agregação muito positivo, e digo mesmo, de grande força educativa. Estilo de vida 

bem diferente da convivência dos senhores de Engenhos da zona da mata 

pernambucana que conheci em minha adolescência. Costuma-se dizer que Cachoeira ( 

mais precisamente a casa grande e seu entorno) é constituída por uma grande família.  

Este laço de amizade, acredito que se deve a vários fatores. Entre eles o fato de 

Cachoeira ser um centro de lazer e de celebração de festividades e prática de esporte. 

Meu pai sempre fez questão de reservar uma área de terra  para o campo de futebol,  

que poderia muito bem ser uma excelente  capineira por ser a vazante do açude..O 

time de futebol de  Cachoeira vem da década de 30 do século passado. Em tempo de 

chuva o banho nas cachoeiras do riacho é uma atração que sómente quem por ali 

vive, sabe do seu valor.. As celebrações do ciclo junino, da festa de Sta.Luzia realização 

de cantorias, forró são todos fatores que agregam.E proporcionam o prazer da volta à 

terra natal, do reencontro. Some-se o fato de, em Cachoeira, meu pai ter mantido por 

conta própria, uma escola primária desde 1932 (ver doc 4 p.23) Núcleo de 

disseminação de aprendizagem de saber para toda a juventude da região. Atualmente 
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no local onde era a escola, há uma sala de leitura (instalada  com vídeo, livros,obra de 

referência, literatura de cordel) que atende à comunidade.     

DOC.3 - O LIVRO DE FREI CANECA –ACUSAÇÃO E DEFESA –PÁGINAS  195 A 243 

Esta obra do Frei Caneca ao registrar os lugares por onde passou seguindo o leito do 

rio Capibaribe em direção ao Ceará, fala de alguns lugares que guardam muita relação 

com Cachoeira do Taépe : Malhadinha, Xéos Bateria ,(doc3 p206 e 207) cujo limite era 

o rio Capibaribe. Uma das divisas da propriedade era o meio do leito do rio Capibaribe 

por onde necessariamente o Frei revolucionário passou com sua tropa.  

Malhadinha e sua Igreja 

Naquele povoado que fica às margens do rio Capibaribe, há uma igrejinha cujo 

madeirame da construção guarda muita semelhança com os caibros das varandas da 

casa grande de Cachoeira do Taépe. Há uma telha datada de 1782 (?) ou 1728 (?).Vale 

a pena uma visita àquele imóvel para as devidas observações. Convém lembrar que 

José Francisco de Arruda era comandante da força de Malhadinha  ( Doc 3 p 206) 

embora residisse em Cachoeira. É oportuno também observar que o casario do 

povoado  com sua igrejinha chamou atenção do Frei Caneca a ponto dele deixar 

registrado: “Malhadinha é uma pequena povoação na borda  esquerda do Capibaribe, 

com uma pequena igreja,cuja architectura e das casas é a comum em todos os 

matos.A maior parte das casas são de taipa e mal construídas”..(doc.3 p 207) .Neste 

povoado há uma casa de maior porte onde o famoso cangaceiro Antônio Silvino 

costuma parar quando de suas andanças por aquele agreste. Creio que 

oportunamente uma visita mais atenta à igrejinha e outros imóveis de  Malhadinha, 

talvez possa conter algum dado que esclareça as origens da casa grande de Cachoeira. 

DOC 4–SURUBIM PELA BOCA DO POVO  CAP.I A CAP.IV DE MARIZA DE SURUBIM 

 Destaquei apenas os capítulos que se referem à casa grande de Cachoeira do Taépe. 

Acredito que o livro como um todo com suas 177 páginas possa interessar para 

contextualizar o objeto de seu estudo no que diz respeito aos aspectos histórico 

econômico geográfico e cultural. Uma dos méritos desta obra é o fato de sua autora 

ter dado, valor à história oral registrando  o depoimento de pessoas que foram 

memória viva da história do município.Seu amor à terra natal a fez levar à frente com 

muito sacrifício a criação do Museu de Surubim. Um trabalho digno de louvor que 

merece ser incentivado . Salvo engano,o museu esteve desativado por dificuldade de 

manutenção. Na época em que o visitei, fazia parte de seu acervo fotográfico e 

sonoro, fotos, entrevistas de pessoas ligadas  a Cachoeira do Taépe, como Zé Mimoso, 

minha mãe (Adelina), Severina Joana (Biu de Zé de Joana).Vale a pena, 

oportunamente, manter entendimento com Mariza para  melhor conhecimento de 

sua luta pela preservação da história de Surubim e verificar como efetivar um apoio ao 

seu importante trabalho. 
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DOC.5 - SURUBIM A HISTÓRIA DE TODOS OS TEMPOS. PAGINAS 58 A 61 E100 A103. 

Trata-se de um livro didático para as escolas públicas do município de Surubim do qual 

retirei algumas partes que falam da origem do município, da oligarquia algodoeira e 

da casa grande de Cachoeira do Taépe. Seu autor Luiz Antônio Medeiros é licenciado 

em história pela Unicap (Universidade Católica de Pernambuco )  e tem curso de 

Mestrado em História pela UFPE(Universidade Federal de Pernambuco. Pela sua 

formação e envolvimento com assuntos do município é uma pessoa a quem se pode 

recorrer para indicação de alguma obra e ou informação histórica que possa subsidiar 

seu projeto. 

DOC 6, a 8 FOLDERs  FOTOS e DOC 9  -  OUTROS ASPECTOS ASSOCIADOS 

São algumas informações que podem servir para ilustrar o que chamo o entorno 

cultural da casa grande de Cachoeira do Taépe e que no seu projeto se refere aos 

“Aspectos Associados”. Os folders sobre a Festa de Santa Luzia tem a finalidade de 

divulgar este evento que acontece ininterruptamente há mais de 80 anos. Trata-se de 

um evento que merece um estudo à parte por tudo o que ele representa como 

elemento que contem ainda traços marcantes da religiosidade do catolicismo popular, 

da celebração da festividade e da ligação dos membros da família entre si e com os 

demais amigos e parentes que prestigiam o evento. Observe que em todos estes 

materiais existe uma referência à casa grande. Ela está presente ora em foto, ora em 

texto. Para usar uma expressão do seu projeto, posso assegurar que há muitos 

“aspectos associados “ àquele bem tombado. Na verdade a casa  grande de Cachoeira 

do Taépe que ora está sendo objeto de estudo para melhor conhecimento de sua 

origem e para assegurar-lhe  uma correta preservação - é  para nós, e muita gente, 

mais que um imóvel ou um bem  histórico. Como disse no verso do cartão 

comemorativo dos 100 anos de nascimento de minha mãe Adelina,( Doc anexo)  todos 

os seus filhos se sentem “visceralmente ligados à Casa Grande de Cachoeira do 

Taépe”. A relação telúrica que guardo com o lugar onde nasci, tem a casa grande 

como um dos  espaços mais representativos da minha história de vida. Ouso dizer 

também da história de vida dos meus  doze irmãos. Seus telhados seculares, em noite 

de inverno, me ensinaram para o resto da vida, a gostar de ouvir a chuva cair  em 

qualquer telhado por onde depois andei. De suas varandas eu aprendi a olhar com 

amor a natureza, verde no inverno e cinzenta no verão. Dos leitos de seus quartos 

aconchegantes, ainda gosto de escutar, no nascer do dia, os galos acordarem a 

madrugada ou melhor “a tecerem a manhã” como diz o poeta João Cabral de Melo 

Neto. De suas salas, desde menino, eu comecei a gostar de cantadores de viola, 

rabequeiros, coquistas  que por muitas e muitas noites povoaram e alegraram meu 

imaginário de criança, com os desafios, músicas e as danças de coco de roda, cujo 

trupé as velhas tábuas do assoalho sempre agüentavam firmes. A casa grande 

enquanto moradia de beleza arquitetônica que deve ser preservada, é também, pela 
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sua história, um espaço denso de memória afetiva na vida de todos os que nela 

viveram ou ainda moram. Acredito que um trabalho correto de  preservação como 

este proposto sem seu Projeto, além da dimensão arquitetônica ajudará  valorizar  

argamassa invisível do amor, do trabalho, do sofrimento e da alegria  das pessoas que 

a  construíram e a mantiveram  até  agora.  

(José Paulino da Silva) 

P.S. 

Atendendo à sua pergunta,formulada por Email hoje,: -  por que a Casa Grande  era 

denominada  de casa de inverno (O lado sul) e casa de verão (o lado norte  do poente): 

- Cachoeira é uma região cuja temperatura no inverno  (temporada de chuvas entre 

abril a agosto), é bem agradável, ou seja um pouco fria para os padrões climáticos do 

agreste. Por sua vez, a Casa Grande está construída no pé da serra do vale do riacho 

Taépe. Sua localização é portanto, entre duas serras. Em qualquer período do ano, 

sobretudo à tarde e à noite, há uma brisa (correnteza de ar) canalizada entre as 

respectivas serras, como que subindo o leito do riacho. Uma brisa que penetra na casa 

pelo lado sul justamente o lado que meus pais convencionaram chamar de casa de 

inverno (é o lado esquerdo, do nascente).Neste lado da casa a temperatura é bem 

agradável isto é, mais ventilada, a ponto de no inverno não se conseguir dormir com 

janelas abertas. È também o lado de onde vêm as chuvas. O Lado da casa considerada  

casa de verão (lado direito, do poente) é menos ventilado, faz um pouco de calor, 

portanto menos frio no inverno e mais quente no verão. Era costume de meus pais, 

durante o período de inverno, acomodarem os filhos nos quartos do lado poente,(casa 

de verão) porque pegava e pega  menos vento e menos  frio.  

Creio que a denominação casa de inverno e casa de verão tenha sido uma forma de 

explicação didática, prática, objetiva, para os visitantes ou pessoas que queriam obter 

alguma informação  sobre aquelas duas partes da casa. No cotidiano de nossa vivência 

não era usual estas duas especificações. Também  não faz sentido a hipótese de que 

uma parte da casa teria sido construída durante o período de inverno e a outra 

durante o período de verão.  

(José Paulino da Silva -  em 20 de maio de 2012) 
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ANEXO B - Roteiro para uma chegada a Cachoeira do Taepe. 
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ANEXO C – Parecer do Tombamento Federal.        
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ANEXO C – Parecer do Tombamento Federal.        
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ANEXO D – Laudo Técnico sobre a ocorrência de cupins na casa de taipa da 
Fazenda Cachoeira do Taepe.  
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ANEXO E – Parecer Técnico das amostras de madeiras da fazenda Cachoeira do 
Taepe, Surubim/PE 

 

 Segundo dados referentes à coleta, as amostras estudadas no presente 

trabalho, foram obtidas de um monumento histórico do período colonial (século 

XVII), denominada Fazenda de Cachoeira do Taepe, Surubim/PE. 

 Das oito amostras observadas, sete foram identificadas, Ipê-Peroba (três 

amostras), Aroeira-do-Sertão (duas amostras), Louro-Canela (uma amostra) e 

Cerejeira (uma amostra). Percebeu-se que as espécies utilizadas em tal monumento 

são provavelmente oriundas da região, pois, a distribuição geográfica das mesmas 

abrange a região nordeste e, o domínio fitogeográfico para a maioria delas são, ou 

caatinga, ou cerrado, ou mata-atlântica, corroborando com tal afirmação. Outro dado 

relevante é o fato de que, todas as amostras são madeiras nobres (madeiras de lei), 

agregando ainda mais valores a este trabalho. A partir de tais dados, pode-se 

direcionar um maior entendimento do monumento, assim como o seu restauro, 

preferencialmente com amostras das mesmas espécies ou em segundo plano, dos 

mesmos gêneros. 

 

 

 

Número das 
Amostras 

Nome 

comum 

Nome científico Família 

 
A8 

Ipê-amarelo Tabebuia sp. Bignoniaceae 

 
A11 

Ipê-amarelo Tabebuia sp. Bignoniaceae 

 
A12 

Ipê-amarelo Tabebuia sp. Bignoniaceae 

A16 Louro-

Canela 

Ocotea sp. Lauraceae 

A19 Cerejeira Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 

Fabaceae 

P3 Aroeira-do- 

sertão 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 

P5 Aroeira-do- 

sertão 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 
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A8 caibro do balcão “D” (2º caibro a partir da fachada noroeste); 

A11 terça da estrutura de coberta (1ª. a partir da fachada nordeste, no 

alinhamento do pontalete “Po8” – sobre Pm8 / sala “G”; 

A12 frechal da parede “G3”, no alinhamento do pontalete “Po8”, no topo; 

A16 folha da porta “IP2” – ambiente “I”; 

A19 folha da porta “OP1” – ambiente “O”; 

A3 pilar Pm3 – 68 cm do chão; 

A5 pilar Pm5 – 72cm do chão. 

 

06/09/2012 

a/c Eduardo Reis 

UFBA Escola Politécnica / NTPR  87261481 / 91715766 

edu_carvalho84@hotmail.com 
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ANEXO F – Ensaios de permeabilidade em amostra de telha cerâmica. 
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ANEXO G – Identificação e caracterização de amostras de solo. 
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ANEXO H – Resumo do Projeto de Produção de Alimentos Saudáveis através da 
Implantação de Unidades de Produção Agroecológica Sustentável no 
Município de Surubim-PE. 
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1. APRESENTAÇÃO: 

No âmbito das políticas públicas estruturais apoiadas pela Fundação Banco do Brasil a 

Tecnologia Social PAIS é uma iniciativa que busca promover a integração social do público 

alvo, notadamente a população em situação de insegurança alimentar, juntamente com os 

outros atores sociais, de forma a contribuir para o desenvolvimento local. 

Em Surubim a gestão atual vem buscando identificar dificuldades e oportunidades que 

possam ser convertidas em ações com vistas a proporcionar, a este segmento, condições que 

permitam a obtenção de um padrão mínimo de dignidade humana, por meio da geração de 

oportunidades de trabalho e renda  

Na perspectiva da busca da integralidade e complementaridade de ações e com base na visão 

sistêmica do trabalho voltado ao desenvolvimento rural sustentável, a Prefeitura Municipal de 

Surubim, apresenta este projeto, através da Secretaria de Agricultura, objetivando contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida de agricultores de base familiar. 

A presente proposta consta de 05 (cinco) metas contemplando 10 localidades do município. 

Serão beneficiadas diretamente 50 famílias com a implantação de Unidades Familiares de 

Produção Agroecológica Sustentável, no valor de R$ 239.593,00, sendo 10% correspondente 

à contrapartida da Prefeitura. 

2 – TÍTULO DO PROJETO 

 
PROJETO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS ATRAVÉS DA 

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 

SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE SURUBIM-PE 
 

3 – HISTÓRICO DA PREFEITURA  

 

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM 

Endereço: Rua João Batista s/n  

CEP: 55.750-000 

Surubim/PE 

Fone: 081-3634.1156/1662     FAX: 081-3634.1156 

Site: www.surubim.pe.gov.br 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A demanda crescente por alimentos no mundo inteiro vem pressionando governos e 

sociedade, a procurarem, ao seu modo, as alternativas mais viáveis que possam contribuir 

para erradicar a pobreza extrema e miséria em todos os continentes. 

De acordo com a ONU, mais de um bilhão de pessoas – um sexto da população do 

mundo vive na extrema pobreza, à falta de água tratada, nutrição adequada, cuidados médicos 

e serviços sociais necessários para sobreviver.  

Em muitos dos países mais pobres, a expectativa de vida é metade da expectativa de 

vida daqueles que moram no mundo de alta renda – 40 anos ao invés de 80 anos.  
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A pobreza, desigualdade e doenças são as principais causas de conflitos violentos, 

guerra civil e falhas de estado.  

O relatório da ONU, publicado em 2007, com base no IDH – Índice de 

desenvolvimento Humano, cuja análise considera importantes fatores como educação, 

longevidade e renda, mensurados em 2005, indica que o Brasil evoluiu nessa proposta, desde 

a criação da meta em 2000, passou de 0,788 em 2003 para 0,792 em 2004, e finalmente para 

0,800 em 2005 em termos absolutos, garantindo dessa forma o seu espaço entre os 70 países 

que alcançaram nível mínimo de desenvolvimento, considerados de alto IDH. 

No Brasil, o esforço governamental vem procurando implementar programas buscando 

promoção da segurança alimentar e nutricional da população, o fortalecimento da Agricultura 

Familiar, a inclusão social e a conquista da cidadania no campo, no sentido de promover a 

geração de renda familiar e o aumento da produção de alimentos saudáveis para o consumo. 

O conceito de sustentabilidade, atualmente adotado, reforça a capacidade presente e 

futura de produção, implicando na adequada utilização dos recursos naturais e no uso de 

forma equilibrada e racional de insumos e equipamentos no meio rural, ampliando 

conseqüentemente a participação de todos os atores envolvidos no sistema produtivo, com 

qualidade, equidade e competitividade.  

Com a preocupação mundial voltada para as causas e efeitos do aquecimento do 

planeta, cresce cada vez mais a importância da agricultura de base familiar sustentável e é 

neste contexto que a Prefeitura de Surubim vem procurando implementar sistemas produtivos 

que contribuam para melhorar a produção e a renda das famílias no campo, mas que ao 

mesmo tempo possam minimizar os efeitos dos impactos ambientais. 

Neste contexto, o Projeto de Apoio à Implantação de Unidade Familiar de Produção 

Agroecológica Sustentável (PAIS) no município de Surubim, visa contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos seus munícipes através de uma mudança de paradigma na produção 

de alimentos, produzindo alimentos livre de agrotóxicos. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

5.1 Aspectos Históricos 

5.2 Localização e Acesso 

5.3 Aspectos Físicos 

5.4 Aspectos Socioeconômicos 

 

[...] A economia do município divide-se entre o comércio local, a pecuária, a 

agricultura e atividades de extrativismo vegetal e silvicultura. A área de pecuária, conta com 

os seguintes rebanhos (cabeças): bovinos – 10.600; suínos – 3.950; equinos – 70; asininos – 

150; muares – 100; caprinos – 2.400; ovinos – 2.300, aves – 33.300. A produção leiteira é de 

4.794.000 litros, a de ovos de galinha – 16.000 dúzias e a de mel de abelhas – 700 kg (IBGE 

2007). 

Na área agrícola, as principais culturas são: Milho – 800 ha (240 t); Feijão – 700 ha 

(140 t); Fava – 120 ha (24 t) e Mandioca – 25 ha (250 t). (IBGE 2007). 

5.5 Recursos Hídricos 

Águas Superficiais 

Águas Subterrâneas 
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6 – BENEFICIÁRIOS 

O projeto se propõe a beneficiar diretamente 50 famílias, localizadas nas comunidades 

rurais na área do município de Surubim, em situação de insegurança alimentar, perfazendo 

aproximadamente, um total de 250 pessoas, indiretamente, propiciará, à população local, 

maior oferta de produtos de mais qualidade.  

Os beneficiários do projeto serão, preferencialmente, famílias cadastradas no CAD 

ÚNICO e no Programa Bolsa Família cuja renda familiar é obtida do trabalho assalariado ou 

sobrevivem de pequenos biscaites. O projeto prevê um leque de ações estruturadas que 

contribuirão com o desenvolvimento da segurança alimentar e nutricional do público 

atendido. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 GERAL 

Implantar Unidades de Produção Agroecológicas Integradas e Sustentáveis promovendo a 

produção de alimentos saudáveis no âmbito da agricultura familiar no município de 

Surubim – PE, visando a melhoria da qualidade alimentar e nutricional das famílias 

beneficiárias, bem como  a inserção nos mercados local e regional. 

7.2 ESPECÍFICOS 

 Desenvolver ações de capacitação aos beneficiários do projeto visando a Produção 

Agroecológica, Integrada e Sustentável – PAIS. 

 Instalar Unidades de Produção Agroecológicas Integradas e Sustentáveis, como uma 

alternativa de segurança alimentar e nutricional, trabalho e renda para a agricultura de 

base familiar em Surubim. 

 Utilizar as Unidades do sistema PAIS como bases físicas de capacitação e difusão de 

tecnologias sociais adaptadas a realidade dos agricultores familiares. 

 Estimular o uso de insumos produzidos na propriedade em todo o processo produtivo, 

minimizando a dependência de insumos externos. 

 Desenvolver metodologias participativas para construção do conhecimento gerencial, 

tecnológico e para as atividades associativistas. 

 Implementar sistema produtivo que dispensa o uso de ações danosas ao meio 

ambiente, contribuindo para melhorar a qualidade do solo e as fontes de água. 

 Capacitar agricultores nos diversos segmentos da cadeia produtiva do Sistema PAIS, 

visando contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agroecológica e a 

melhoria da qualidade dos alimentos produzidos. 

 Desenvolver ações de acompanhamento e monitoramento às famílias envolvidas no 

sentido de assegurar o sucesso do empreendimento possibilitando boas colheitas e a 

comercialização dos produtos. 

 Incentivar a diversificação de atividades produtivas alimentares, estimulando a 

participação de jovens e mulheres no meio rural. 

 Incentivar e apoiar a criação de uma feira de produtos ecológicos no município.  

 Servir de referência para municípios vizinhos. 
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 Difundir a tecnologia social para outros municípios, numa estratégia de 

desenvolvimento territorial. 

 Adquirir o excedente da produção para merenda escolar e creches através do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade Compra Direta com doação 

simultânea. 

 Fortalecer parcerias com IPA/SEBRAE/ASSOCENE, entidades com experiência na 

tecnologia social PAIS, visando a melhor consecução do projeto.   

 

8. METAS E RESULTADOS ESPERADOS  

Objetivos, Metas, Etapas e Período de execução do Projeto 

1. Mobilizar e Sensibilizar 50 famílias 

Objetivos Metas Etapas 
Período de 

Execução 

Implantação de 

Unidades de 

Produção 

Agroecológica 

Sustentáveis - 

PAIS, no município 

de Surubim 

1. Mobilizar e 

Sensibilizar 50 famílias 

 

1.1. Realizar 01 reunião no 

município de Surubim para 

divulgação do projeto. 

Junho/2009 

 

1.2. Cadastrar 50 famílias 

beneficiárias 

Julho/Agosto/2009 

 

2. Realizar 03 oficinas 

para orientação sobre a 

implantação das Unidades 

Agroecológicas 

 

2.1. Realizar 03 Oficinas 

 

Julho/Agosto/2009 

 

3. Implantar 50 Unidades 

Agroecológicas 

3.1. Adquirir material de 

consumo 

Agosto/Setembro 

/2009 

 

3.2. Adquirir material 

permanente 
Outubro/Dezembro 

/2009 
3.3. Adquirir semoventes 

4. Realizar o controle 

social do Projeto 
4.1. Realizar 02 visitas por PAIS  Janeiro/Junho/2010 

5. Monitorar e avaliar o 

Projeto  

5.1. Monitorar e Avaliar o Projeto 

no Município de Surubim 
Janeiro/Junho/2010 

 

Meta 1 - Mobilizar e Sensibilizar 50 famílias:  
Necessária para divulgação dos objetivos do projeto e orientação às famílias sobre a 

composição das etapas do processo a ser desenvolvido. 

Etapa 1.1. - Realizar 01 Reunião no Município de Surubim Para Divulgação do 

Projeto 

Etapa 1.2. – Cadastrar 50 famílias – público beneficiário da proposta 

 

Meta 2 - Realizar 03 Oficinas de Capacitação 

As oficinas terão como finalidade a orientação aos beneficiários sobre a implantação e 

manutenção das Unidades Agroecológicas Integradas, de acordo com o conteúdo 

programático. 
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Os agricultores selecionados como beneficiários do projeto para aplicar a Tecnologia Social 

PAIS em suas propriedades serão capacitados durante quatro dias. As aulas são divididas em 

duas etapas: 

Aula Teórica – 1 dia – 08 horas 

Aulas Práticas – 3 dias – 24 horas 

Etapa 2.1 – Realizar 03 Oficinas de Orientação das famílias sobre a implantação das 

Unidades Agroecológicas – PAIS. 

 

Meta 3 - Implantar 50 Unidades de Produção Agroecológicas Integradas e 

Sustentáveis – PAIS. 

As Unidades Agroecológicas serão implantadas nas comunidades rurais do município de 

Surubim obedecendo a metodologia preconizada para as oficinas. 

Metodologia: 

- Escolha do terreno: O espaço selecionado para a implantação das Unidades PAIS, deve ser 

protegido contra ventos fortes, para evitar prejuízos no cultivo. Caso não haja uma proteção 

natural, é recomendável o plantio de árvores de médio porte para suprir essa necessidade. Para 

a implantação de uma unidade da Tecnologia Social PAIS, o técnico encarregado de orientar 

os agricultores tem que acompanhar a escolha e a preparação do terreno. Isso pode ser feito 

por meio de trabalho coletivo dos produtores. Com a finalidade de atender uma família de 

cinco pessoas, a área a ser escolhida deve apresentar as seguintes características: 

- Os terrenos das hortas circulares e do galinheiro central devem ser planos 

- Presença de luz solar na maior parte do dia 

- Área em torno de 5.000 metros quadrados ou 0,5 hectares 

- Espaço para a expansão dos canteiros circulares, além dos três iniciais 

- Fonte de água próxima 

- Seleção das culturas 

Uma das principais definições que devem ser tomadas é a escolha das espécies a serem 

cultivadas na propriedade. Serão escolhidas espécies que ofereçam melhores condições de 

produção e comercialização. 

Em resumo, para a escolha das espécies a serem cultivadas, devem ser observados: 

 O potencial produtivo da região  

 As condições do solo e clima  

 As potencialidades de consumo 

 A cultura alimentar da localidade  

 A escolha de mudas sadias. 

- Demarcação do galinheiro e dos canteiros e localização da fonte de água A Tecnologia 

Social PAIS é constituída inicialmente pelo galinheiro central e por três círculos de hortas. Foi 

adotada a forma circular pelos seguintes motivos principais: 

• Concentra e integra, de forma eficiente, a produção animal e a produção vegetal 

• Facilita o aproveitamento dos resíduos de ambas atividades – os estercos do galinheiro são 

usados como adubo das hortas e as sobras dos plantios servem como alimento das aves 
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• Torna mais simples o trabalho do agricultor para transportar esses nutrientes porque, em 

qualquer ponto de cada círculo da horta, ele mantém a mesma distância em relação ao ponto 

central do galinheiro 

• Permite ao produtor ter melhor visualização do sistema com um todo. Isso auxilia na tomada 

de decisão em relação às tarefas mais urgentes 

• Assegura o aproveitamento total da área dos canteiros pela inexistência de quinas e bordas, 

como acontece nos sistema quadrados, uniformizando a qualidade dos produtos. Uma unidade 

de produção agroecológica deve ser demarcada da seguinte forma: 

• Definição do ponto central do galinheiro, que servirá de referência para a medição de cada 

círculo de canteiros 

• A demarcação do galinheiro e dos canteiros poderá ser feita com pedaços de pau ou madeira 

encontrados na própria área 

• Uma linha, fixada no ponto central do galinheiro, ajudará a demarcar os canteiros circulares 

• A fonte de água tem que oferecer condições para encher a caixa d’água a fim de fazer 

funcionar por gravidade o sistema de irrigação por gotejamento 

- Construção do galinheiro 

- Preparação dos canteiros Para que a horta produza mais e melhor, devem ser tomadas as 

seguintes providências: • Plantar muitas variedades de hortaliças e leguminosas • Evitar 

encharcar os canteiros • Instalar bem próximas culturas que exijam a mesma necessidade de 

água • O preparo do solo dos canteiros deverá ser enriquecido com a matéria orgânica oriunda 

da compostagem, principal fonte de nutrientes para os vegetais nessa etapa do processo. • 

Deve- se fazer a correção do solo com calcário quando necessário. 

- O uso de energia elétrica é necessário para acionar a bomba que fará o enchimento da caixa 

d’água. Há propriedades, porém, em que a fonte de 

água está acima da caixa d’água e não exige 

energia elétrica para abastecer o reservatório. 

No caso de localidades que não dispõem de energia 

elétrica, uma das alternativas é a instalação de 

placas de energia solar para acionar o 

funcionamento da bomba que irá encher a caixa 

d’água a ser montada em uma base sólida. 

Veja figura com as medidas da Unidade PAIS 

 

 

- Sistema de irrigação por gotejamento 

- Compostagem: Produção de adubos naturais  

- Quintal agroecológico  

- Associativismo e comercialização  

Meta 4: Realizar o controle social do Projeto:  
Para alcançar esses objetivos o técnico da Prefeitura de Surubim e o coordenador do projeto, 

realizarão 02 visitas para elaboração de relatório para cada Unidade PAIS. 

4.1 Realizar o controle social do Projeto 
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Meta 5 - Monitorar e Avaliar o Projeto  

O monitoramento configura-se etapa essencial no processo de execução das ações previstas, 

com vistas a garantir padrão de qualidade, eficiência, eficácia e efetividade ao trabalho 

desenvolvido.  

Etapa 5.1 - Realizar o Monitoramento e avaliação do Projeto  

Instrumentos de monitoramento e avaliação do projeto e resultados esperados. 

Metas Indicadores Meios de verificação 
Período de 

Verificação 

1 Mobilizar e 

Sensibilizar 50 

famílias  

Mobilizadas 50 famílias e 

cadastradas na relação dos 

beneficiários do Projeto 

Relatório de Participação das 

reuniões,  lista de presença e fotos 
Bimestral 

2. Realizar 3 

oficinas para 

orientação sobre a 

implantação das 

Unidades PAIS 

 

Material didático adquirido, 

deslocamento dos técnicos 

realizado, serviços de terceiros 

contratados e famílias 

orientadas sobre o processo de 

implantação das Unidades 

Agroecológicas. 

 

Relatório financeiro da aquisição 

do material didático, reuniões, 

lista de presença e fotos. 

Bimestral 

3. Implantar 50 

Unidades 

Agroecológicas 

 

Material de consumo, material 

permanente e semoventes 

adquiridos e implantadas 50 

Unidades Agroecológicas – 

Tecnologia PAIS. 

Relatórios de acompanhamento, 

fotos e relatório financeiro da 

aquisição dos materiais utilizados. 

 

Bimestral 

4. Realizar o Controle 

Social do Projeto 

Visitas realizadas e relatório 

elaborado 

 

Relatório da Coordenação 

contendo freqüência, evasão, 

interesse e avaliação do material 

didático e dos instrutores. 

Semestral 

5. Monitorar e 

Avaliar 

Visitas de monitoramento 

realizadas e relatório final 

concluído. 

 

Relatório contendo a tabulação 

das fichas de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. Fotos 

das Unidades instaladas 

Semestral 

 

09. ESTRATÉGIA PARA SUSTENTABILIDADE  

a) Sustentabilidade financeira  

b) Participação da Comunidade: 

c) Estratégias de Articulação e Promoção de Parcerias 

10. Contrapartida 
Meta 1 - Mobilizar e Sensibilizar de 50 famílias 

Etapa 1.1. – Reunião de divulgação do Projeto 

Etapa 1.2. - Cadastramento das famílias. 

 

Meta 2 - Realizar 03 oficinas  
Etapa 2.1 - Realizar 03 Oficinas de Orientação  

 

Meta 4: Realizar o controle social do Projeto: 
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Meta 5 - Monitorar e Avaliar o Projeto 

Etapa 5.1 - Realizar o Monitoramento e avaliação do Projeto  

 

12. CONCLUSÃO 

 

O presente projeto foi concebido para ser executado no período de um ano, a 

proponente disponibilizará um técnico do seu quadro para fazer o acompanhamento das 

famílias a serem beneficiadas, por um período de dois anos como forma dar continuidade às 

ações de acompanhamento técnico sistemático, contribuindo para a sustentabilidade do 

empreendimento.  

A presente proposta se configura, portanto, numa ação estratégica de geração de 

alimentos, ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, mudando os 

paradigmas dos agricultores familiares surubinenses, concebida sob a perspectiva do 

desenvolvimento local sustentável, cujo principal objetivo é viabilizar infra-estrutura 

adequada e criar condições mais favoráveis às atividades produtoras, melhorando 

substancialmente a qualidade de vida do público envolvido. 
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+2.34

+2.34

+2.26

+2.26 +2.27

+2.31

+2.27 escoras

2 rolos

NP2

h=.96

Pm33

Pm

2 rolos

natural, revestida com argamassa de cimento

sem a folha

sem a folha

balaustre

ambiente escorado
ambiente escorado

ambiente escorado

fachada
escorada

fachada
escorada

trincheira

Escala 1:50

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

loja - B loja - C

Pm8

Pm9

Pm10

Pm11 Pm13 Pm14

Pm18

0.00 123456789101112 11109876543(2)1

-0.01
+0.010.00

12

ACP1
BP1

-0.02 +0.04

BJ1

Pm15 Pm16 Pm17
Pm12

Py

Px Pz

+0.05
+0.09

+0.09

+0.05

+0.18

+0.24

+0.18
+0.41

C
C

1.00.25 .50 2.000.00 m

sobesobe +0.16

+0.20

A

LEGENDAS

pilar de madeira cortado

pilares de madeira

pontaletes de madeira

+(n.nn)

Pm(n)

Po(n)

pintura a base de cal, cor branca

0.00
25M 0196610  UTM 9121918

ganchos para rede embutidos na parede

[n.nn]

alvenaria de pedra e argamassa de barro

ambientes "W" a "Z" receberam pintura amarela nas paredes

paredes - trechos em vista

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

+2.26

GP1

2 rolos

GJ1 GP2

GV1

HP2
HP1

HJ1

KP1

JV1

IP1

KP2IJ1Igr1 IP2

WJ1 WP1

RP1

GJ2

h=.96

Gg2

quarto - Qquarto - Pquarto - O

sala - G sala - H

NP1

NP2

LP1

NJ1

Hg1

QP1

TP1

2 rolos

QJ1 Qgr1

V

PP1

JV2

OP1

OJ1Ogr1

RJ1

SP1

despensa - S sala - T

TP2

ZP1

YP1

Gg1 h=.88

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

123456789101112 (2)1 11109876543 12

+2.25

+2.25

+2.23
+2.26

+2.25

+2.23 +2.20

+2.27

+2.28 +2.23

+2.21 +2.21

+2.32 +2.32

+2.32 +2.32

+2.26 +2.26

+2.23
+2.26

+2.24 +2.24

+2.24 +2.26
+2.29

+2.29 +2.29

+2.29

+2.31

+2.30 +2.31

+2.32

+2.27
+2.23

+2.26 +2.26

+2.31

+2.23

+2.27

+2.25

+2.25

+2.26

+2.26

+2.26

+2.28

+2.27

+2.34

+2.37
+2.25

+2.34

cozinha - W cozinha - Y

+2.26

+2.26

+2.30

+2.30

+2.32+2.35

+2.31 +2.33

+2.25

+2.26 +2.27

+2.23

+2.18
+2.24

+2.25+2.23

+2.26
+2.27

+2.28

+2.28
+2.26

+2.25

+2.29

+2.27

+2.32

Px Pz

+2.25

UP1

U
+2.33

+2.33

+2.26

+2.37

VP1

+2.33 +2.33

+2.35 +2.36

MP1

quarto - Nquarto - Lquarto - I corredor
J

quarto - K corredor
M

+2.31

h=.96

LEGENDA DOS PISOS

5 x .215 m

tabuado corrido sobre barrotes
encaixe a meia madeira

Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

cimentado aplicado diretamente sobre piso anterior
ou base de alvenaria de tijolos

solo natural (argamassa de areia e cal?)

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

loja - B loja - C

Pm8

Pm9

Pm10

Pm11 Pm13 Pm14

Pm18

0.00 123456789101112 11109876543(2)1

-0.01
+0.010.00

12

CP1
BP1

-0.02 +0.04

BJ1

Pm15 Pm16 Pm17
Pm12

Py

Px Pz

+0.05
+0.09

+0.09

+0.05

+0.18

+0.24

+0.18
+0.41

sobesobe +0.16

+0.20

[n.nn]

cotas parciais de piso

caimento dos pisos cimentados

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



recorte no frechal
(encaixe de viga retirada)

caibros representados linheiros e

O 

despensa-S sala - Tsala - R box-U

CORTE
Escala 1:50

B - B

coberta escorada

+2.25

1.00.25 .50 2.000.00 m

JV1 MP1

+2.27 +2.28 +2.33

profundidade estimada 50cm
faixa que encobre pisos anteriores: cimentado / tijoleira

coberta escorada coberta escorada

escoras

CORTE C - C
Escala 1:50

sala - G quarto - K quarto - P despensa - S

loja - B

revestimento (17.08.12)viga partida em 17.08.12

1.00.25 .50 2.000.00 m

GV1

0.00 0.00

+2.24 +2.26 +2.24 +2.26
+2.24

+2.26

Po15 Po22

ambiente escorado

CORTE
Escala 1:50

A - A

CP1BP1

1.00.25 .50 2.000.00 m

0.00

GP1 GJ1 GP2 HP1

aberturas de controle
vedadas (faxina)

HP2

vigas com .14 x .14 m
(variam altura em 1cm para mais)

+0.24 (canto)+0.20 (canto) loja - B loja - C

sala - G sala - H

aberturas de controle
vedadas (faxina)

LEGENDAS

pilar de madeira cortado

pintura a base de cal, cor branca

paredes - trechos em vista

[n.nn]

pilares de madeira

pontaletes de madeira

Pm(n)

Po(n)

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



12345678910

linha do prumo pav suplinha do prumo pav superior

FACHADA NORDESTE
Escala 1:50

2.00

1.00

0.00

1.50

3.00

3.50

2.50

CP1 BP1

1.00.25 .50 2.000.00 m

HP1 HP2 GP2 GJ1 GP1

Gg1

Pm3Pm4Pm5 Pm1Pm2Pm7 Pm6 PxPz

1

linha do prumo pav sup

2345678

FACHADA SUDESTE
Escala 1:50

HJ1

Hg1

Ngr1Qgr1RP1

+3.90

galinheiro

2.00

1.00

0.00

1.50

3.00

3.50

2.50

1.00.25 .50 2.000.00 m

(folhas adaptadas)

FACHADA SUDOESTE
Escala 1:50

16151413121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.00

1.00

0.00

1.50

3.00

3.50

2.50

1.00.25 .50 2.000.00 m

WJ1 WP1
YP1

2.00

1.00

0.00

1.50

3.00

3.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FACHADA NOROESTE
Escala 1:50

RJ1Ogr1
Igr1

GJ2

Gg2
2.50

parcialmente na fachada

1.00.25 .50 2.000.00 m

trincheira aberta na parede

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



loja  B loja  C

folha de fichas

recente (2012)

encaixes a meia

madeira, sem

chumbador de pino,

danificada

travessa

travessa

travessa

tranca

justaposta

BP1 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

PLANTA BAIXA

VISTA LOJA B

CP1 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

PLANTA BAIXA

travessa

travessa

travessa

VISTA LOJA C

0.00

prumo/ombreira apoiado

na base de pedra

ombreira com rebaixo

fixada no baldrame da

CORTE 1 -1
BP1 e CP1

1

1

1

1

GP1 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

aberturas de controle
vedadas ("faxina")

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 2-2
GP1

2

2

PLANTA BAIXA

VISTA SALA G

sala G

+2.27 m

chapas recortadas

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 3-3
GJ1

Gg1 guarda corpo h=.98m
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

3

3

PLANTA BAIXA

sala G

fachada NE

VISTA FACHADA NORDESTE

VISTA SALA G

sem guarda-corpo
VISTA FACHADA NORDESTE
com guarda-corpo

aberturas de controle
vedadas ("faxina")

B

C

GP2 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

4

4

PLANTA BAIXA

fachada NE

sala G

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 4-4
GP2

frechal recebe prumos das

esquadrias (ombreiras)

baldrame recebe prumos

das esquadrias (ombreiras) VISTA SALA G

A

dois rolos

GJ1 

Gg1

DETALHE      C

Escala 1:2

DETALHE    B

Escala 1:2

fichas de madeira
fixadas com pregos

folha de fichas de madeira

vista da trave horizontal

14 x 14 cm
fixadas ao baldrame a ao
frechal por encaixe a
meia madeira simples e cravos

DETALHE    A

Escala 1:2

Planta baixa

Cadastro HP1 - travessa 2 (rolo inferior)

Vista Frontal

.11

.11

0.065 x 0.065

Vista Frontal

Planta baixa

DATA: ESCALA: 1:20 / 1:5AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

Consultar Quadro de Esquadrias na Prancha C-8



HP2 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 5-5
HP2

VISTA SALA H

5

5

PLANTA BAIXA

fachada NE

sala H

HP1 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

CORTE 6-6
HP1

VISTA SALA H

6

6

PLANTA BAIXA

fachada NE

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

dois rolos

sala H

Hg1 guarda corpo h=.96m
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

7

7

PLANTA BAIXA

fachada SE

sala H

HJ1 

Hg1

CORTE 7-7
HJ1

VISTA SALA H

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

VISTA FACHADA SUDESTE
sem guarda-corpo

VISTA FACHADA SUDESTE
com guarda-corpo

baldrame

CORTE 8-8
NP1

VISTA QUARTO N

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

8

8
PLANTA BAIXA

sala H

quarto N

NP1 

VISTA SALA H

DATA: ESCALA: 1:20 / 1:5AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

Consultar Dtalhes ampliadoss na Prancha C-7



PLANTA DE ESTRUTURA DA COBERTA

1.00.25 .50 2.000.00 m

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I J quarto - K M

sala - G sala - H

despensa - S sala - T

cozinha - W cozinha - Y

cumeeira

anexo
galinheiro

escoramento

escoramento

Escala 1:50

nos apoios (sambladura a chanfro)

frechal 14 x 14 cm

pontalete de madeira

DETALHE SAMBLADURA EM CHANFRO

.10.025 .05 .200.00 m

Escala 1:5

continuidade dos caibros nos apoios

PLANTA DA  COBERTA - TELHAMENTO

1.00.25 .50 2.000.00 m

Escala 1:100

LEGENDAS

apoios da estrutura da coberta

na planta de telhamento, as fiadas foram representadas regularmente, embora
1.

faixa de sambladuras que garantem a continuidade (*) entre partes dos caibros.

3.

2.

(*) 

entre os ambientes R/T e W/X/Y/Z e os ambientes G/H e D/E/F.
4.

5.

frechal 14 x 14 cm

pilar de madeira

.10.025 .05 .200.00 m

Escala 1:5

fachada Nordeste

DATA: ESCALA: 1:50 / 1:100 / 1:5AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



na argamassa de revestimento

disjuntor

Escala 1:50

GP1

2 rolos

GJ1 GP2

GV1

HP2
HP1

HJ1

KP1JV1IP1

KP2IJ1Igr1 IP2

WJ1 WP1

RP1

GJ2h=.96

Gg2

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K M

sala - G sala - H

NP1

LP1

NJ1

Hg1

QP1

grade remanescente

folha recente

TP1

2 rolos

QJ1 Qgr1

grade remanescente

folha recente

VP1

UP1

U

V

esquadria

reaproveitada(?)

PP1

JV2

OP1

OJ1Ogr1

RJ1

proj. da viga de madeira
.09 x .10 m

SP1

proj. do topo da
parede

despensa - S sala - T

madeira retirada

TP2

ZP1

YP1

galinheiro

fossa

Gg1 h=.88

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9

123456789101112 (2)1 11109876543 12

vista revestimento
a +2.50m

Pm11
Pm12 Pm13

Pm14

Pm15 Pm16 Pm17

Pm19 Pm20 Pm21 Pm22 Pm23 Pm24 Pm25

Pm26 Pm27 Pm28 Pm29 Pm30
Pm31 Pm32

Pm34

Pm35
Pm36

Pm37

Pm38 Pm39
Pm40

Pm8

Pm10

Pm

Pm

Pm

proj. do topo da
parede alta

1.70 x .70 m altura=.64 m

6.5 x 23 x 12 cm

trave de madeira

trave de madeira

cozinha - W cozinha - Y

proj. do topo da
parede

Pm

Pm18

(Pm?)

Pm

Px

Py

Pz

R

1.00.25 .50 2.000.00 m

(1.345

(1.155

sobesobe

caibro partiu em 06/2011

J

proj. eixo cumeeira

2 rolos

2 rolos

2 rolos

1.98 x .54 m altura=.86 mcisterna
prof. 2.00 m

casa da bomba

para levantar dados cisterna

MP1

escoras

2 rolos

NP2

h=.96

Pm33

Pm

2 rolos

natural, revestida com argamassa de cimento

sem a folha

sem a folha

balaustre

ambiente escorado
ambiente escorado

ambiente escorado

fachada
escorada

fachada
escorada

pesquisa de campo.1

casa-grande.

da coberta.
3

2

4

+3.50 m)
5

ponto de eletricidade

Escala 1:50

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

loja - B loja - C

Pm8

Pm9

Pm10

Pm11 Pm13 Pm14

123456789101112 11109876543(2)1 12

CP1
BP1

BJ1

Pm15 Pm16 Pm17
Pm12

Py

Px Pz

1.00.25 .50 2.000.00 m

sobesobe

LEGENDAS

quadro geral de luz

tomada sobreposta

interruptor

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



vem do poste

FACHADA NORDESTE
Escala 1:50

CP1 BP1

1.00.25 .50 2.000.00 m

HP1 HP2 GP2 GJ1 GP1

Gg1

Pm3Pm4Pm5 Pm1Pm2Pm7 Pm6 PxPz

vem do poste

FACHADA NOROESTE
Escala 1:50

RJ1Ogr1
Igr1

GJ2

Gg2

parcialmente na fachada

1.00.25 .50 2.000.00 m

LEGENDAS

quadro geral de luz

tomada sobreposta

interruptor

pesquisa de campo.1

casa-grande.

da coberta.
3

2

4

+3.50 m)
5

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



0.00

Pm3

Pm4

Pm5

Pm1

Pm2

Pm7

Pm6

Pm8

Pm9

Pm10

Pm

Pm

Pm13

Pm14

Pm18

Pm15

Pm16

Pm17

Pm11

Pm12

Pm19

Pm20

Pm21

Pm22

Pm23

Pm24

Pm25

Pm26

Pm27

Pm28

Pm29

Pm30

Pm31

Pm32

Pm33

Pm34

Pm35

Pm36

Pm37

Pm

Pm

Pm38

Pm39

Pm40

Pm

Pm

Pm

refer
RN 0.00

25M 0196610
UTM 9121918

PLANTA BAIXA DA MALHA GEORREFERENCIADA
Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

25M 0196629
UTM 9121912

25M 0196623
UTM 9121893

25M 0196604
UTM 9121898

0

1

2

3

4

5

6

7

8

25M 0196626
UTM 9121902

25M 0196617
UTM 9121905

25M 0196607
UTM 9121908

25M 0196619
UTM 9121915

25M 0196614
UTM 9121896

georrefenciada
1.

2.

3.

LEGENDAS

pilares - esteios

pilar de madeira (ombreiras das esquadrias)

pilares - pontaletes

pilar de madeira (esteio)

[n.nn]

4

0.14 m
5

6

vigas - barrotes de piso

vigas - baldrames

vigas - baldrames nomeados com trechos (continuidade)

vigas - madre

7

vigas - frechais

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



LEGENDAS

pilares - esteios

pilar de madeira (ombreiras das esquadrias)

pilares - pontaletes

pilar de madeira (esteio)

[n.nn]

4

0.14 m
5

6

vigas - barrotes de piso

vigas - baldrames

vigas - baldrames nomeados com trechos (continuidade)

vigas - madre

7

vigas - frechais

Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

Pm8

Pm9

Pm10

Pm13 Pm14

Pm18

-0.35

Pm15 Pm16 Pm17

Py

Px Pz

base de pedra e barro
topo +2.25m

base de pedra e barro
topo acompanha perfil
terreno a -0.35m (?)

identificados.

base dos pilares

Pm11 Pm12

Pm19
Pm20 Pm21 Pm22

Pm23 Pm24

Pm25

Pm26
Pm27 Pm28 Pm29 Pm30 Pm31 Pm32 Pm33

Pm34 Pm35

Pm36
Pm37

Pm

Pm

Pm38 Pm39

Pm40

Pm
Pm

Pm

aproximada de 35 cm

limite do trecho onde

acima do solo.

limite do trecho onde

acima do solo.

Pm Pm

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Pm

Pm

Escala 1:50

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

loja - B loja - C

Pm8

Pm9

Pm10

Pm11

Pm13 Pm14
Pm18

0.00

Pm15 Pm16 Pm17
Pm12

Py

Px Pz

1.00.25 .50 2.000.00

(taipa?)

limite do trecho onde

acima do solo.

1.

2.

Pm

requadro das esqudrias.
3.

projetivamente.

4.

5.

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



Escala 1:50

trave de madeira

trave de madeira

Pm34+4.95

+4.91

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9
Pm8

Pm10

+4.91

+4.93
Pm11 Pm12 Pm13

Pm14 Pm16 Pm17 Pm18

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I
corredor

J
quarto - K corredor

M

sala - G sala - H

Pm19
Pm20 Pm21 Pm22

Pm23 Pm24

Pm25

Pm26
Pm27 Pm28 Pm29 Pm30 Pm31 Pm32 Pm33

Pm35
Pm36

Pm37

Pm38 Pm39
Pm40

Pm

Pm

Pm

+4.79

+4.94

+4.88

despensa - S sala - T

cozinha - W cozinha - Y

Pm

Pm

+4.87

+5.03

viga desaprumada

+4.93

+4.87

+4.90 (caibro)

+3.96
+3.98

Po 12 Po13
Po14 Po17

Pm

Pm15
Po15 Po16Pm

Po22Po20

Po31

Po21

Po23 Po24

Po32
Po27 Po28

Pm

+5.00

+5.07
+5.06

+5.08

+4.96 +4.93 +5.01 +4.95 +4.91 +4.96
+5.06

+4.94
+5.01

+5.03 +5.05

+4.99 +4.85

+5.02

+5.02

+5.04 +5.04

+5.04

+5.05

+4.86

+4.96

+3.91

+4.93

+4.01

+4.86

+4.96

+4.98

+4.74 (caibro)

+4.18 (caibro)

+4.15 (limite frechal)

+4.16

1.00.25 .50 2.000.00 m

+4.88

h=1.42 h=1.42
h=1.43h=1.42

h=1.37
h=1.40

h=1.41 h=1.40 h=1.38 h=1.38

h=2.45 h=2.48 h=2.50

h=2.48 h=2.48

Pm

Pm

Fr1bFr1a Fr1c Fr1d Fr1e Fr1f Fr1g Fr1h

Fr2a Fr2b Fr2c Fr2d

Fr2e

Fr3b Fr3c Fr3d
Fr3e Fr3f Fr3g Fr3h

Fr3a

Fr4bFr4a Fr5a Fr5b Fr6a Fr6b

Fr7a Fr7b Fr7c Fr7d Fr7e Fr7f

Fr7g
Fr7h Fr7i

Fr8a Fr8b
Fr8c

Fr8d Fr8e Fr8f Fr8g

Fr9bFr9a
Fr9c Fr9d Fr9e

Fr9f

Fr9g

F
r1

0

F
r1

1

F
r1

2
a

F
r1

4
a

F
r2

2
a

F
r1

2
b

F
r1

2
c

F
r1

2
d

F
r1

2
e

F
r1

4
b

(F
r1

3
) 

re
ti
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d

o

F
r1

5
a

F
r1

5
b

F
r1

6

F
r1

7

F
r1

8
a

F
r1

8
b

F
r1

8
c

F
r1

8
d

F
r1

9
a

F
r1

9
b

F
r2

0
a

F
r2

0
b

F
r2

2
b

F
r2

2
c

F
r2

2
d

F
r2

2
e

F
r2

1

aparente
desaprumo

frechal sobre
alvenaria tijolos

frechal com empeno
acentuado (posterior?)frechal externo ?

Pm34

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9
Pm8 Pm10

Pm11 Pm12 Pm13
Pm14 Pm16 Pm17 Pm18

quarto - Nquarto - Lquarto - I
corredor

J
quarto - K corredor

M

sala - G sala - H

Pm19 Pm20 Pm21 Pm22

Pm23 Pm24

Pm25

Pm26
Pm27 Pm28 Pm29 Pm30 Pm31 Pm32 Pm33

Pm35
Pm36

Pm37

Pm38 Pm39

Pm40

Pm

Pm

Pm

despensa - S sala - T

cozinha - W cozinha - Y

Pm

Pm

Pm

Pm15

Pm

Pm

Pm

Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

quarto - Qquarto - Pquarto - O

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1
0

B
1
1

B
1
2

B
1
3

B
1
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Br1a Br1b Br1c

B
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a

B
1
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B
1
6

B
1
7

B
1
8

B
1
9

B
2
0

B
2
1

B
2
2

B
2
3

B
2
4

B
2
5

B
2
6

M
d

1

B
2
7

B
2
8

B
2
9

B
3
0

B
3
1

B
3
2

B
3
3

B
3
4

B
1
7
a

Br2a Br2b Br2c Br2d Br2e Br2f Br2g

B
r9

e
B

r9
d

B
r9

c
B

r9
b

Br3 Br4a Br4b Br5

B
r1

0
a

B
r1

0
b

B
r1

1
b

B
r1

1
a

B
r1

3
a

B
r1

3
b

B
r1

3
c

B
r1

4
a

B
r1

4
b

B
r1

5
a

B
r1

5
b

B
r1

7
b

B
r1

7
c

B
r1

7
d

B
r1

7
e

Br6a
Br6b Br6d Br6e Br6f

Br7a Br7b Br7c
Br7d

Br7e

Br8a Br8b Br8c
Br8d

B
r1

2

B
r1

6

Br6c
Br6g

cotas entre eixos dos barrotes

altura
1.

2.

3.

4.

5.
as vigas que possuem trechos foram denominadas por letras, da esquerda para

principal

6.

7.
representados nas plantas de coberta.

8. Coberta:

Cumeeira Cm 1a a Cmh

(setores coincidem com aqueles dos frechais)

1.

2.

3.

4.

5.

as vigas que possuem trechos foram denominadas por letras, da esquerda para

principal

6.

7.

LEGENDAS

pilares - esteios

pilar de madeira (ombreiras das esquadrias)

pilares - pontaletes

pilar de madeira (esteio)

[n.nn]

vigas - barrotes de piso

vigas - baldrames

vigas - baldrames nomeados com trechos (continuidade)

vigas - madre

vigas - frechais

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



FACHADA NOROESTE
Escala 1:50

FACHADA SUDESTE
Escala 1:50

HJ1

Hg1

Ngr1Qgr1RP1

de pedra

1.00.25 .50 2.000.00 m

1.00.25 .50 2.000.00 m

ESQUEMA DA ESTRUTURA

segue o do terreno (?)

encaixe a meia madeira
simples nos prumos

Detalhe  A

FACHADA NORDESTE
Escala 1:50

FACHADA SUDOESTE
Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

1.00.25 .50 2.000.00 m

YP1
WJ1 WP1

CP1 BP1

HP1 HP2 GP2 GJ1 GP1

ESQUEMA DA ESTRUTURA

ESQUEMA DA ESTRUTURA

0.00

0.00

linha de piso

ESQUEMA DA ESTRUTURA

guarda-corpo

0.00

0.00

RJ1OJ1IJ1GJ2

baldrameplano da fahcada

baldrame

saca do plano da
fahcada

no Detalhe A (trecho da fachada Noroeste) foi representada a trama de paus a pique e varas horizontais, a

baldrame/frechal

DETALHE CORTE

.10.025 .05 .200.00 m

Escala 1:5

ENCONTRO VIGAS E PILARES

pilar de madeira

argamassas

pilar ou

madeira no solo

frechal

DETALHE CORTE

.10.025 .05 .20 m

ENCONTRO ESTEIO COM FRECHAL

pilar de madeira

argamassa revestimento

0.00

Escala 1:5

topo do esteio

vara de "marmeleiro"(?)

limite da
argamassa barreamento

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

AAPPÊÊNNDDIICCEE  

E Mapa de Danos  530 

 

 

 

 

 

  

  











na argamassa de revestimento

disjuntor

Escala 1:50

GP1

2 rolos

GJ1 GP2

GV1

HP2
HP1

HJ1

KP1JV1IP1

KP2IJ1Igr1 IP2

WJ1 WP1

RP1

GJ2h=.96

Gg2

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K M

sala - G sala - H

NP1

LP1

NJ1

Hg1

QP1

grade remanescente

folha recente

TP1

2 rolos

QJ1 Qgr1

grade remanescente

folha recente

VP1

UP1

U

V

esquadria

reaproveitada(?)

PP1

JV2

OP1

OJ1Ogr1

RJ1

proj. da viga de madeira
.09 x .10 m

SP1

proj. do topo da
parede

despensa - S sala - T

madeira retirada

TP2

ZP1

YP1

galinheiro

fossa

Gg1 h=.88

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9

123456789101112 (2)1 11109876543 12

vista revestimento
a +2.50m

Pm11
Pm12 Pm13

Pm14

Pm15 Pm16 Pm17

Pm19 Pm20 Pm21 Pm22 Pm23 Pm24 Pm25

Pm26 Pm27 Pm28 Pm29 Pm30
Pm31 Pm32

Pm34

Pm35
Pm36

Pm37

Pm38 Pm39
Pm40

Pm8

Pm10

Pm

Pm

Pm

proj. do topo da
parede alta

1.70 x .70 m altura=.64 m

6.5 x 23 x 12 cm

trave de madeira

trave de madeira

cozinha - W cozinha - Y

proj. do topo da
parede

Pm

Pm18

(Pm?)

Pm

Px

Py

Pz

R

1.00.25 .50 2.000.00 m

(1.345

(1.155

sobesobe

caibro partiu em 06/2011

J

proj. eixo cumeeira

2 rolos

2 rolos

2 rolos

1.98 x .54 m altura=.86 mcisterna
prof. 2.00 m

casa da bomba

para levantar dados cisterna

MP1

escoras

2 rolos

NP2

h=.96

Pm33

Pm

2 rolos

natural, revestida com argamassa de cimento

sem a folha

sem a folha

balaustre

ambiente escorado
ambiente escorado

ambiente escorado

fachada
escorada

fachada
escorada

pesquisa de campo.1

casa-grande.

da coberta.
3

2

4

+3.50 m)
5

ponto de eletricidade

Escala 1:50

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

loja - B loja - C

Pm8

Pm9

Pm10

Pm11 Pm13 Pm14

123456789101112 11109876543(2)1 12

CP1
BP1

BJ1

Pm15 Pm16 Pm17
Pm12

Py

Px Pz

1.00.25 .50 2.000.00 m

sobesobe

LEGENDAS

quadro geral de luz

tomada sobreposta

interruptor

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

DATA: ESCALA: 1:50NOV. 2012



vem do poste

FACHADA NORDESTE
Escala 1:50

CP1 BP1

1.00.25 .50 2.000.00 m

HP1 HP2 GP2 GJ1 GP1

Gg1

Pm3Pm4Pm5 Pm1Pm2Pm7 Pm6 PxPz

vem do poste

FACHADA NOROESTE
Escala 1:50

RJ1Ogr1
Igr1

GJ2

Gg2

parcialmente na fachada

1.00.25 .50 2.000.00 m

LEGENDAS

quadro geral de luz

tomada sobreposta

interruptor

pesquisa de campo.1

casa-grande.

da coberta.
3

2

4

+3.50 m)
5

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

DATA: ESCALA: 1:50NOV. 2012
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Legenda

Escala 1:750

DATA: ESCALA: 1:750AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



Escala 1:750

Zoneamento de usos

Cortes na Prancha G-4 A-A  B-B e C-C

1.

2.

3.

Riacho Taepe.

conforme detalhe nesta prancha.

4.

5.

+379.0

+382,0

+378,0

+378,0

+375

+378

+379

+379,0

+377,0

+379.0

Escala 1:5

base de solo-cimento com aditivo hidrorrepelente

vara de madeira sem casca e tratada contra

linha do solo

DETALHE DOS CAMINHOS
Escala 1:20

valeta valeta

DATA: ESCALA: 1:750AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.



Escala 1:750

de futuros refletores

Linha 1

1
Diretrizes2

acesso pelo caminho existente

culturas de solo plano

projeto, evitando-se a sobrecarga do lugar.

conforme o quadro de usos e capacidade a ser definido no detalhamento final.

3

4

5

6

1

2

3

foco dirigido.
3

2

altura sugerida 3.00 m

4

551.00 m
298.25 m

1

4

campo de futebol
5

diversas festividades que ocorrem na Fazenda, em particular
6

7

8

1.

LEGENDA

493,52 m

2.

3.

DATA: ESCALA: 1:750AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.



Corte         B-B
Escala 1:250

+379.0

estrada Surubim/Jucazinho

Cachoeira do Taepe cerca

+381.80

abastecer casa-grande por gravidade

casa-grande

terreiro

Cachoeira do Taepe

de baixio

384.5
384

383.5

383

382

379

382.5

379.5

378.5

perfil do terreno
alterado

Corte         A-A
Escala 1:250

+379.50

380380.5
381

381.5

calha

calha

calha

+379.5

casa-grande

pedra preta

caminho interno da Fazenda

Escola Municipal Antonio
Paulino da Silva Negrinho Surubim/Jucazinho

caminho de acesso

376.5
377.0

376.0

377.5

378.0

375.5
376.0 376.0

376.5
377.0

377.5
378.0

378.5

379.0
379.5

380.0
380.5

cerca

380.0
380.5

C-C

PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Escala 1:250

casa vazia
Casa da "venda"

+379.5

afloramento
de rocha

Riacho Taepe

do acesso

375.5
375.0

374.5
374.0

373.5
373.0

372.5
372.0

371.5
371.0

370.5

371.0

DATA: ESCALA: 1:250AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
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FACHADA NORDESTE
Escala 1:100

0.00

1.00.50 2.000.00 m

FACHADA SUDOESTE
Escala 1:100

FACHADA SUDESTE
Escala 1:100

0.00

FACHADA NOROESTE
Escala 1:100

0.50 m x 0.50 m,

anexo (galinheio) a retirar

1.00.50 2.000.00 m

1.00.50 2.000.00 m

1.00.50 2.000.00 m

DETALHE  JANELA
DETALHE  JANELA
Escala 1:5

PAREDES R-1, S-4, T-1
Escala 1:100

1.00.25 .50 2.00 m

despensa-S sala - Tsala - R

LEGENDAS

1

MALHA VIRTUAL - 
COLETA DE AMOSTRAS

O quadra
Cachoeira do Taepe.

A partir desta foram definidos:
1.00 m x 1.00 m 
0.50 m x 0.50 m a

pontos de partida devem estar relacionados a alinhamentos ou partes conhecidas.

2 os dimensionamentos da malha e das aberturas foram estabelecidos para esclarecer as

3

janela

DATA: ESCALA: 1:100 / 1:5AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

fachada
sudeste

fachada
noroeste

fachada
nordeste

fachada
sudoeste

R1 S1 T1



Escala 1:50

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K M

sala - G sala - H

U

V

despensa - S sala - T

galinheiro

trave de madeira

trave de madeira

cozinha - W cozinha - Y

1.00.25 .50 2.000.00 m

(1.345

(1.155

J

proj. eixo cumeeira

21

a b c d e f g h i j k l m n o p q

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

7

6

5

4

3

2

1
Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9

Pm11
Pm12 Pm13

Pm14

Pm15 Pm16 Pm17

Pm19 Pm20 Pm21 Pm22 Pm23 Pm24 Pm25

Pm26 Pm27 Pm28 Pm29 Pm30
Pm31 Pm32

Pm34

Pm35
Pm36

Pm37

Pm38 Pm39
Pm40

Pm8

Pm10

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm18

(Pm?)

Pm

Px

Py

Pz

Pm33

Pm

Escala 1:50

loja - B loja - C

Pm18

1.00.25 .50 2.000.00 m

a b c d e f g h i j k l m n o p q

9

7

6

5

4

3

2

1
0.00

LEGENDAS

pilar de madeira cortado

pintura a base de cal, cor branca

25M 0196610  UTM 9121918

alvenaria de pedra e argamassa de barro

paredes - trechos em vista

janelas

DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.



limite solo compactado

parte remanescente do esteio (Pm)

de parafuso e porca

bloco de concreto .50 m x .50 m x .30 m [altura]

base de concreto magro (nivelamento)

para metais

incolor

chapa galvanizada e previamente pintada com pintura protetiva
forma previamente preparada para encaixe no rebaixo do bloco

PROCEDIMENTOS

PILARES - BLOCO DE CONCRETO
VISTA FRONTAL

Escala 1:5

base do pilar penetra no bloco
encaixe mecha e respiga

Escala 1:10

de cargas

estruturas escoradas

no fechamento, empregar o mesmo material retirado

Prancha xx  Drenagem do entorno da
casa-grande

PROCEDIMENTOS

plano de assentamento

pedra
argamassa de barro

base de nivelamento
de concreto magro

solo natural

TERRENO solo estabilizado Projeto de drenagem

LOJA - argamassa de areia e cal

o dimensionamento foi estimado com base em (OLIVEIRA, 2011)
o alargamento foi estimado em 1o% da profundidade acrescida

os procedimentos foram elaborados com base na mesma fonte

FACHADA NOROESTE FACHADA SUDESTE

Embasamento* de pedra: nivelamento,

Escala 1:100

nivelamento

PROCEDIMENTOS

base de pedra - trecho sacado das paredes,
acima do solo

linha do solo natural

linha do nivelamento do piso acabado +2.27 m

base de pedra - trecho nivelado com paredes,
 acima do solo

* baldrame

Legenda geral

Escala 1:100

Det. csl. A
nos pilares de madeira (frente Nordeste e esteios internos da casa-grande)
Det. csl. B

DATA: ESCALA: 1:5  1:10  1:100AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

DET. csl.-A

Det. csl.A

DET. csl.-B

Det. csl.B

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

O projeto de  estrutural   desenvolvido com base nos dados apresentados no presente
.

Os  quantificados e dimensionados  com base em   objeto de



instalada no emenda da parte

madeira, consolidada ao
material com uso de resina

fechado com chapim de

metal

VIGAS - CORTE TRANSVERSAL

Escala 1:5

VIGAS - VISTA LATERAL

VIGAS - PLANTA BAIXA

aguardar a cura e fechar o topo da costura com tarugo de madeira

colados.

PROCEDIMENTOS

viga box formada por dois perfis "U"

suporte de madeira fixado por encaixe
a meia madeira dupla no frechal.

fixada por sistema de pino rosqueado
e virado no suporte de madeira

abas em "L" soldadas

viga box formada por dois perfis "U"

abas em "L" soldadas

fixada por sistema de pino rosqueado
e virado no suporte de madeira

suporte de madeira embutido na
parede e fixado por encaixe a meia
madeira dupla no frechal

ripas

frechal do topo da parede

Escala 1:5

previamente, aplicar conjunto de escoras    na altura e 
aplicadas na horizontal

 lenta por baixo dos caibros para diminuir a flexa atual, no  sob
monitoramento

nos pontos onde for constatada folga entre o caibro (em  da  irregular) e

PROCEDIMENTOS

PONTO DE ENGASTE NA PAREDE DA EMPENA

telhas

telhas

ripas

caibro

Escala 1:5
Encaixe das vigas horizontais nas paredes de apoio (entrega)

PROCEDIMENTOS

VIGAS HORIZONTAIS - APOIO NAS PAREDES

vista do pau a pique da  de taipa de 
com  a meia madeira simples no frechal e no

colado
fecha abertura do

frechal de topo na parede
recebe viga em meia madeira

viga horizontal em corte longitudinal

Escala 1:10

barrote
remanescente

pedra

vista do
barrote
loja

piso sala

encaixe a meia madeira
no baldrame

tarugo de fechamento

parafusos e porcas

de madeira colado

na impossibilidade, embebimento a pincel

tratamento contra umidade

PILARES - VISTA FRONTAL

Escala 1:5

totalmente limpa

corte 20 cm acima do final da parte deteriorada do pilar
nivelamento e limpeza total da face

PROCEDIMENTOS

parte remanescente do esteio (Pm)

PILARES - PLANTA BAIXA CORTE MACHO

pinos de   aplicado  rebaixados, com resina

PILARES - VISTA FRONTAL

Escala 1:5

totalmente limpa

fechado no momento do preencimento total final

corte 20 cm acima do final da parte deteriorada do pilar
nivelamento e limpeza total da face

PROCEDIMENTOS

parte remanescente do esteio (Pm)

PILARES - CORTE TRANSVERSAL

pilar

Det. csl C

Det. csl. D

Det. csl. C-C'

DATA: ESCALA: 1:5AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

Det. csl. E

DET. csl.-G

DET. csl.-F

Det. csl. F

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DET. csl.-E

DET. csl.-C

DET. csl.-D

Det. csl G

DET. csl.-C'

Det. csl. F

O projeto de  estrutural   desenvolvido com base nos dados apresentados no presente
.

Os  quantificados e dimensionados  com base em   objeto de



FACHADA NOROESTE
Escala 1:50

FACHADA SUDESTE
Escala 1:50

HJ1

Hg1

Ngr1Qgr1RP1

de pedra

1.00.25 .50 2.000.00 m

1.00.25 .50 2.000.00 m

segue o do terreno (?)

encaixe a meia madeira
simples nos prumos

FACHADA NORDESTE
Escala 1:50

FACHADA SUDOESTE
Escala 1:50

1.00.25 .50 2.000.00 m

1.00.25 .50 2.000.00 m

WJ1
YP1

WP1

CP1 BP1

HP1 HP2 GP2 GJ1 GP1

0.00

0.00

baldrame auxiliar

guarda-corpo

0.00

0.00

RJ1OJ1IJ1GJ2

baldrame complementar

baldrame complementar
que saca do plano da
fachada

com baldrame

baldrame complementar sobre+2.27

trecho de tijolos
detalhe somente se for retirada alvenaria

baldrame complementar

baldrame complementar sobre

esquadria a substituir

esquadrias a substituir
DET. csl H

baldrame auxiliar

baldrame auxiliar

baldrame auxiliar

linha do embasamento de pedra,
meramente indicativa

nivelamento

PROCEDIMENTOS

linha do solo natural

linha do nivelamento do piso acabado +2.27 m

linha do baldrame complementar proposto

Legenda

a demolir

pilar de madeira

argamassas

baldrame existente

baldrame complementar

piso interno

DETALHE CORTE

.10.025 .05 .200.00 m

Escala 1:5

BALDRAME COMPLEMENTAR
DATA: ESCALA: 1:50AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

DET.  csl.-H

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

O projeto de 
.

fachada
sudeste

fachada
noroeste

fachada
nordeste

fachada
sudoeste



Escala 1:20 Escala 1:20

CORTE LONGITUDINAL

VISTA LATERAL

+2.32
+2.27

0.00 0.00

Pm 3 Pm 2 Pm 1 Pm 7 Pm 6 Pm 5

PLANTA BAIXA

+2.27 +2.32

0.00 0.00

A A

A-A

Pm 3Pm 2Pm 1 Pm 7Pm 6Pm 5

DETALHE F

Pm 1 Pm 2 Pm 3 Pm 5 Pm 6 Pm 7

B1 B2 B3 B4 B11 B12 B13 B14

DETALHE C

DETALHE C

o desenho de todos os detalhes foi mantido inclusive os degraus de convite (arrranque)

, para

material novo e para o reaproveitado: aplicar resina impermeabilizante e protetora para o material

LEGENDA

DATA: ESCALA: 1:20AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

1:10

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DET. csv-A DET. csv-B

Det. csv-A Det. csv-B

Sala G Sala H



corresponde a todos os poucos remanescesntes

empenos, aplicar resina impermeabilizante e protetor da madeira, incolor

DETALHE  D
Escala 1:5

DETALHE  C
Escala 1:2

.10.025 .050.00 m

DETALHE  E
Escala 1:5

quadrada para octogonal

"lacrinal" que decora a

linha do piso RN: 0.00

linha aprox.

solo natural

frechal

encaixe na base e no topo

por rebaixo

base

peitoril

tabuado de piso

Vista lateral e planta baixa
Escala 1:20

Corte transversal no guarda-corpo
Escala 1:20

Vista frontal e planta baixa
Escala 1:20

PILARES DA FACHADA NORDESTEPONTALETES COBERTA

cumeeira

DET. C

DET. E

DET. D

GP1 
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

aberturas de controle
vedadas ("faxina")

+2.27 m
soleira de madeira

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 2-2
GP1

2

2

PLANTA BAIXA

VISTA SALA G

sala G

+2.27 m

chapas recortadas

bandeira fixa chapa

grade da esquadria

CORTE 3-3
GJ1

Gg1 guarda corpo h=.98m
Escala 1:20

1.00.25 .500.00 m

3

3

PLANTA BAIXA

sala G

fachada NE

VISTA FACHADA NORDESTE

VISTA SALA G

sem guarda-corpo
VISTA FACHADA NORDESTE
com guarda-corpo

aberturas de controle
vedadas ("faxina")

B

C

frechal recebe prumos das

esquadrias (ombreiras)

baldrame recebe prumos

das esquadrias (ombreiras)

dois rolos

GJ1 

Gg1

A

folha de fichas de madeira

vista da trave horizontal

14 x 14 cm
fixadas ao baldrame a ao
frechal por encaixe a
meia madeira simples e cravos

DETALHE    A
Escala 1:2

.10.025 .050.00 m

DETALHE    B
Escala 1:2

fichas de madeira
fixadas com pregos

.10.025 .050.00 m

o perfil registrado para grades e folhas das esquadrias corresponde aos
remanescesntes

ambiente

Planta baixa

Cadastro HP1 - travessa 2 (rolo inferior)

Vista Frontal

.11

.11

0.065 x 0.065

Vista Frontal

Planta baixa

DATA: ESCALA: 1:20AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

1:10  1:5  1:2

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

GP1
GJ1

DET. csv-E

Det.csv.E

Det.csv. K

DET. csv-F

Det.csv.F

DET. csv-C DET. csv-D

Det.csv. C

DET. csv-G DET. csv-H

DET. csv-I DET. csv-JDET. csv-K

(Det.csv.I

 Det.csv.J)

(Det.csv.G  Det.csv.H)



GP1

2 rolos

GJ1 GP2

GV1

HP2
HP1

HJ1

KP1JV1
IP1

KP2
IJ1Igr1

IP2

WJ1 WP1

RP1

GJ2Gg2

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K M

sala - G sala - H

NP1

LP1

NJ1

Hg1

QP1

TP1

QJ1 Qgr1PP1

JV2

OP1

OJ1Ogr1

RJ1

SP1

despensa - S sala - T

TP2

ZP1

YP1

galinheiro

fossa

Gg1

cozinha - W cozinha - Y

J

proj. eixo
cumeeira

d
a 

co
b

er
ta

d
a 

co
b

er
ta

MP1

NP2

apoios da
bancada

viga de madeira
destacada da parede

parte acima do frechal

paredes

da parede de tijolos

Pm34

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9
Pm8

Pm10

Pm11
Pm12 Pm13 Pm14 Pm16 Pm17

Pm18

Pm19 Pm20 Pm21
Pm22

Pm23
Pm24

Pm25

Pm26 Pm27 Pm28 Pm29 Pm30 Pm31 Pm32 Pm33

Pm35 Pm36
Pm37

Pm38 Pm39

Pm40

Pm

Pm

Pm

Po13 Po14
Po17

Pm

Pm15
Po15 Po16

Pm

Po22Po20

Po31

Po21

Po23
Po24

Po32
Po27 Po28

Pm

Pm

Escala 1:100

esquadria

esquadria

esquadria

esquadria

loja - B loja - C

Pm18

CP1BP1

BJ1

sobe

RN 0.00
Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

Pm8
Pm9

Pm10

Py

Px Pz

sobe

Escala 1:100

posterior

bancada de  cozinha

inclui retirada de equipamentos

escadas

cobertura - desmontagem

banheiro e cozinha

paredes de fachada  - Noroeste, Sudoeste e Sudeste

viga de madeira, horizontal

drywall  soltos das paredes de taipa

rebaixar o piso/solo natural - vazio entre piso

recompor as paredes com madeira e barro local

escadas

coberta

madeiramento e telhas

CP1BP1

BJ1

loja - B loja - C

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

Pm8

Pm9

Pm10

Pm18

Pm

RN 0.00

Escala 1:100

GP1

GJ1

GP2

GV1

HP2 HP1

HJ1

KP1
JV1

IP1

KP2IJ1Igr1 IP2

WJ1 WP1

RP1

GJ2

Gg2

NP1

LP1

NJ1

Hg1

QP1

TP1

QJ1 Qgr1
PP1

JV2

OP1

OJ1Ogr1

RJ1

SP1

TP2

ZP1

YP1

MP1

NP2

parede estabilizada
a meia altura

reaplicada

forro:
drywall  revestido de

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K corredor
M

sala - G sala - H

despensa - S

sala - T

cozinha - W . X cozinha - Y

corredor
J

RN 0.00

tubo de ferro galvanizado para coleta
das chuvas para cisterna

Gg1

instalar folha

inverter
abertura SP1

forro:

painel
transparente

exaustor mec.

abrir

               (?)

Pm34

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9
Pm8

Pm10

Pm11
Pm12 Pm13 Pm14 Pm16 Pm17

Pm18

Pm19 Pm20 Pm21 Pm22

Pm23

Pm24 Pm25

Pm26
Pm27 Pm28 Pm29 Pm30 Pm31 Pm32 Pm33

Pm35

Pm36

Pm37

Pm38 Pm39

Pm40

Pm

Pm

Pm

Pm

Po13 Po14 Po17

Pm

Pm15
Po15 Po16

Pm

Po22Po20

Po31

Po21

Po23

Po24

Po32
Po27 Po28

Pm

Pm

Escala 1:100

Pm

Pm

instalar folha

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K corredor
M

sala - G sala - H

banheiro - S

sala - T

cozinha - W . X

lavagem

corredor
J

apoio

despensapreparo

Escala 1:100

terreiro

+2.32+2.27

+2.27 +2.27

+2.24

loja - B loja - C

RN 0.00

12

3456789101112

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

sobesobe

Escala 1:100

terreiro

0.00
0.00

+0.20

DET. csv K

novos pisos  - caimentos  (Planta H-9)

PISOS

Madeira tabuado

revestimento e pintura a base de cal

Argamassa de cal e areia superficial

Solo estabilizado

Pintura a base de cal sobre  argamassa de barro, branca

PAREDES

painel tipo drywall

TETOS

telhas tipo capa e canal de vidro transparente

estrutura de madeira

LEGENDAS GERAL

pilar de madeira cortado

pilares de madeira

pontaletes de madeira

Pm(n)

Po(n)

pintura a base de cal, cor branca

25M 0196610  UTM 9121918

ganchos para rede embutidos na parede

alvenaria de pedra e argamassa de barro

paredes - trechos em vista

a contruir

a demolir

[n.nn]

base de pedra
consolidada e nivelada

piso de madeira

piso de tijoleira 20 cm x 20 cm

painel tipo drywall

caimento de pisos

piso de cimentado

cobertas

pisos (caimentos)

escadas

esquadrias e bens integrados

H-2

H-10 e H-11

H-13

H-9

H-12

H-6

H-7

1. Consultar detalhes:        Pranchas

H-3

H-9

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DATA: ESCALA: 1:100AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



PLANTA DA  COBERTA - TELHAMENTO
Escala 1:100

Coberta Detalhes
1
2

recobrimento 0.20 m (amostra )3
4

procedimentos de reaproveitamento, limpeza, tratamento,5

telhas de vidro tipo "colonial capa e colonial canal"
trecho do banheiro

(existente)

da calha

6

faixa de vidro forro do banheiro

telhas de vidro tipo "colonial capa e colonial canal"
trecho da cozinha

Escala 1:5
Ganchos para fixar telhas

telhas aplicadas do beiral para a cumeeira

GRAMPOS TELHAS DE CANAL
CORTE LONGITUDINAL

GRAMPOS TELHAS DE CAPA
CORTE LONGITUDINAL

ripas .05 x .01 m

ripas .05 x .01 m

linha do caimento da coberta

linha do caimento da coberta

Escala 1:2

encaixe a meia madeira (meio fio)

TABUADO DE PISO
CORTE LONGITUDINAL

TABUADO DE PISO
CORTE TRANSVERSAL (JUNTAS)

quarto - Nquarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K corredor
M

sala - G sala - H

banheiro - S

sala - T

cozinha - W . X

corredor
J

loja - B loja - C

RN 0.00
12

3456789101112

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

sobesobe

Escala 1:100

Escala 1:100

terreiro

0.00 0.00

0.00

+2.32

+2.27

+2.26 +2.26

+2.24

Pisos Caimentos

base do assentamento
1

2

aplicar ralo simples

chuveiro.
4

5

Legenda

ajustar de acordo com caimentos projetados
3

+2.27

+2.26

+2.27

+2.26

R R

R

+2.26 +2.26

6

 Prancha H-6 - Detalhe das escadas )

7

calha de drenagem tampa para passagem de pedestres

calha de drenagem Prancha H-12 - Projeto de drenagem8

terreiro

CORTE GERAL EXECUTIVO
Escala 1:50

sala - G quarto - K quarto - P

loja - B

1.00.25 .50 2.000.00 m

GV1

0.00

+2.26+2.27

Po15 Po22 Po30

SP1'

solo estabilizado e caimento
para calha  ~2%

vista da empena a sudeste
trave auxiliar reaplicada

esteios internos da casa-grande

reassentada

cal e areia

Pm4

Fr1d

B6 B24
Br2a Br4a Br6d

Br13a Br13a (Br13c Br13a
Br18b

Fr9d

Fr8d
Fr7e

Fr5a

Fr18b Fr18cFr18a
Fr3d

Fr17

Fr2c

Tr1d

Cm1d

Tr2d

banheiro - S cozinha-W

Br1b

0.00

41.1%
37%

43.8%

23.3%

DET. csv I

DET. csl B

DET. csl A

DET. csl C

DET. csl H

DET. csv J

1-1

Planta baixa Prancha H-8

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DET. csv-I

DET. csv-J

DATA: ESCALA: 1:100  1:50  1:5  1:2AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA



dry wall

painel tipo drywall
industrializado ou fabricado com chapas de gesso RU

 Prancha H-9)
soleiras de chapa de madeira

WJ1 WP1

RP1

SP1

TP2

ZP1

YP1

parede estabilizada a meia altura

forro:

revestimento interno de tecido de fibras

(banheiro - S)

sala - T

(cozinha - W . X)

tubo de ferro galvanizado para coleta
das chuvas para cisterna

instalar folha

inverter
abertura SP1

painel transparente
sob telhas de vidro

e filtro de ar

Pm34

Pm28 Pm29
Pm30

Pm35

Pm36 Pm37

Pm38 Pm39

Pm40

Pm

Pm

Pm

Po28

Pm

Pm

PLANTAS BAIXAS
Escala 1:20

+2.24

SP1'

+2.26 +2.26

esquadria novaesquadria nova

peitoril de madeira

Cozinha e Banheiro

+2.24

soleira de madeira

soleira de madeira

(cozinha - Y)

+2.26

A

CHAPAS DRY WALL  TIPO  RU (resistente a umidade)
painel revestimento aplicado afastado da parede: perfis na obra

banheiro chapa com altura de 2.40 m

esquadria a aplicar

tijoleira 0.20 m x 0.20 m

forro:
PISO

PAREDES

TETO

forro de gesso revestido com tela de fibra vegetal

tela de fibra vegetal vazada

tipo "colonial capa" e "colonial canal"

METAIS cromados, de primeira qualidade

BOX fibra de vidro ou resina, esmalte branco

parede dry wall

caimento de revestimentos

Legenda

Pm

Pm

Pm

H - Prancha H-14

1
2

H-133

TELA

as telhas de vidro tipo "colonial capa" e "colonial canal"  ser ajustadas para compensar as
 de  com as telhas  com detalhe a ser projetado na  das obras

4

Pm

bancada sem porta

eixo dos frechais topo das paredes

dos caibros

Corte A-A - Prancha H-11

DATA: ESCALA: 1:20AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DET. csv-L

DET. csv L



Painel tipo dry wall
Piso e parede - acabamento
Escala 1:2

.10.025 .050.00 m

CORTE TRANSVERSAL
PAREDE E PAINEL DRY WALL

A-ACORTE
Escala 1:20

cozinha - X

+2.26 +2.24

Po30

box industrial
+2.26

SP1'

esquema de forro de fibra vegetal

forro de gesso revestido com
tecido de fibra vegetal

(fixado em estrutura auxiliar)

tomada de luz

banheiro - S

bloco de concreto

telhas de vidro tipo "colonial capa" e "colonial canal"

com filtro de ar
vista do topo do frechal de arremate da parede

calha ferro galvanizado

caibros (chapa virada)

na extremidade esquerda da fachada

entre frechais

perfil de topo aberto em alguns trechos

desenhos dos quadros das telas feitos na obra

DET. csv L

DET. csl H

DET. csl B

DET. csv F

ver

DET. csl C

DET. csv C

madeira tratada ou metal galvanizado fixado nos frechais

Planta baixa - Prancha H-10

DATA: ESCALA: 1:20AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

DET. csv-M



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROJETO DE DRENAGEM
Escala 1:1500

remanescente de
estruturas de tijolos

X

X

cachoeiras

Riacho
Taepe

para
Surubim

escola
minucipal
Antonio

Paulino da
Silva Negrinho

Sta.
Luzia

capela

venda

moradia

moradia

moradia

sala de
leitura

Riacho
Taepe

para
barragem

"Jucazinho"

campo
de

futebol

barreiro

Entorno da casa-grande

Legenda da Drenagem Natural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DETALHE DO PROJETO DE DRENAGEM
Escala 1:250

moradia

cisterna

cisterna

cocheira
vala

defimirdefimir

local recomendado

2%

galinheiro

LEGENDA GERAL

ajuste de caimento do terreno

tampa da calha em pontos de passagem

variadas em camadas da menor para a maior
a partir do topo. (material drenante)

caimento do terreno direcionado da parede da casa-grande

da casa-grande
 para pontos baixos

DETALHE DO PROJETO DE DRENAGEM
Escala 1:10

DETALHE DO PROJETO DE DRENAGEM
Escala 1:10

terreno - solo-cimento em  que
garanta as  de  permeabilidade

caimento do terreno direcionado da parede da casa-grande

da casa-grande

 para pontos baixos

caminhos

;

6).

aplicada junto ao beiral voltado para Sudoeste;

esgotamento em tubo aplicado na vertical na cisterna existente;

17.60 m
caimento: 2%

caimento livre

observar no dimensinamento deste trecho:

drenagem auxiliar 

bom escoamento  e drenagem.
1.

2.

3.

4.

5.

DETALHE DO PROJETO DE DRENAGEM
Escala 1:10

1

2. limite protegido com manta tipo "bidim"

http://www.ramalho1.com.br/public/files/attachments/

piso interno

baldrame auxiliar projetado

DATA: ESCALA: 1:1.500 / 1:250 / 1:10AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA



quarto - N

quarto - L

quarto - Qquarto - Pquarto - O

quarto - I quarto - K

corredor
M

sala - G sala - H

banheiro - S
sala - T

lavagem

corredor
J

apoio

despensapreparo

Escala 1:100

terreiro

Pm34

Pm3 Pm4 Pm5 Pm7Pm1 Pm6Pm2

Pm9 Pm10

Pm11

Pm12

Pm13 Pm14
Pm16 Pm17 Pm18

Pm19
Pm20 Pm21 Pm22

Pm23

Pm24 Pm25

Pm26
Pm27 Pm28 Pm29 Pm30

Pm31 Pm32

Pm33

Pm35

Pm36

Pm37

Pm38 Pm39 Pm40

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm15Pm

Pm

Pm

PmPm8

refletor

leve do terreiro

c.e.

c.e.

8/9
2

8

3w

3w

7

7

12

12

17

3w
14

3w
14

19/20
2

22
19 21cozinha - W . X

gel.

21 22

14 14
18 18

3w
18

3w
18

condutor sobre
frechal da empena

descida de condutor
entre linha de frechais

15

2

7

15/16

17

natural zenital

e.m.e.m.

16

9

6 10

10 11

3w
11

3w13

13

10

11

106

condutor corre sobre frechal
topo da empena

prumada condutor

1

ramal ao sistema biodigestor

caixa de medidores

ramal ao sistema biodigestor

biodigestoras

pomar

tampa para passagem de pedestres

loja - B loja - C

RN 0.00
12

3456789101112

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

sobesobe

Escala 1:100

terreiro +0.20

Pm3 Pm4 Pm5Pm1 Pm2 Pm7Pm6

Pm8 Pm9

Pm10

Pm

5 5

44

5

2

3

2

3 3

prumada condutor
vinda

malha horizontal cde condutores
orre junto aos barrotes de piso tabuado superior

1

2 2

LEGENDAS GERAL

pilar de madeira cortado

pilares de madeiraPm(n)

pintura a base de cal, cor branca

25M 0196610  UTM 9121918

ganchos para rede embutidos na parede

alvenaria de pedra e argamassa de barro

paredes - trechos em vista

[n.nn]

vista da base de pedra
consolidada e nivelada

painel tipo drywall

Escala 1:2

caixa de madeira com pintura sobre base preparadora

CORTE
LONGITUDINAL

VISTA FRONTAL

c.e.

2

3w

x2

e.m.

18

ampliada inclusive quanto a recursos de tecnologia mais recente como sensores em geral.

Prancha H-10 e H-11 e a drenagem na Prancha H-12.

DATA: ESCALA: 1:100AGO. 2013

MP-CECRE

CARMEN LUCIA MURARO - ARQUITETA

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
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