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Resumo: Casa Grande, residências, cemitério, igreja, muros e reocupações de sítios pré‐históricos
construídos entre os séculos XVII e XX em zonas rurais do nordeste do Brasil compõem os objetos de
estudo desta pesquisa. Embora em épocas e contextos diferentes essas construções guardam entre si
similitudes que denotam o uso da rocha em alvenarias, de forma exclusiva ou também em conjunto com
outros materiais. Descrever essas estruturas e identificar o elo comum entre elas foi o objetivo deste
artigo, que introduz o estudo de algumas técnicas e tecnologias que foram eclipsadas pela cantaria
artística e especializada de edificações públicas e de maior porte nos centros urbanos, a exemplo de
fortificações, igrejas matrizes e palácios. A partir das circunstâncias geográficas e sociais dos contextos
de cada caso apresentam‐se aqui construções menores e produzidas com matéria prima local em
grande parte por seus próprios usuários. Palavras‐chaves: Alvenarias, Nordeste, Arqueologia Histórica.

Abstract: A plantation ownner’s mansion, residences, cemetery, church, walls, and shelters in
prehistoric sites built between the 17th and 20th centuries in rural areas of northeastern Brazil make up
the objects of study of this research. Although in different times and contexts these constructions share
similarities that denote the use of rock in masonry ‐ exclusively or in conjunction with other materials.
To describe these structures and to identify the common link between them was the objective of this
article, which introduces the study of some techniques and technologies that were eclipsed by the
artistic and specialized masonry of public buildings and of greater size in the urban centers, such as
fortifications, churches Matrices and palaces. From the geographic and social circumstances of the
contexts of each case, smaller constructions are produced here and produced with local raw material in
large part by its own users. Keywords: Rock in masonry, Northeastern Brazil, Historical Archeology.
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Método
A partir da análise de doze estruturas remanescentes dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX em sete
localidades nos estados de Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, identificaram‐se
aspectos de um perfil construtivo ainda pouco estudado: construções em alvenaria que
empregaram rocha em zonas rurais ou afastadas dos centros urbanos. Entretanto, para
compreender esse grupo de amostra — composto por diversos usos, entre os quais se incluem
habitacional, religioso, abrigos, cemitério e muros — procurou‐se descrever o contexto de
cada caso com o intuito de identificar se há um elo comum a todas. Em outras palavras, que
circunstâncias influenciaram a manutenção da utilização de rochas em paredes sem ou com
pouco trabalho de cantaria ao longo desses séculos no interior do nordeste? Para tentar
responder essa questão foram levadas em consideração três variáveis: o contexto sócio
econômico, a localização e o perfil técnico e tecnológico.

Técnica de Pesquisa
Com esse objetivo — verificar se há uma relação entre esses padrões de alvenarias que
utilizaram rocha — tratou‐se, primeiro, de coletar informações de cada contexto histórico e
geográfico para então se descrever os perfis técnicos desses vestígios materiais. Os exemplos
descritos não são únicos ou exceções, mas casos particulares e pouco recorrentes. Contudo,
trata‐se de um modelo construtivo que vêm sendo aplicado desde o século XVII. Assim, a
descrição dos perfis técnicos considerou dados geométricos dos tijolos e rejuntes (paginações),
dimensão das paredes e muros, planta baixa emateriais utilizados.
Tabela 1: Resumo dos vestígios construtivos selecionados a partir da presença de rocha em alvenarias.

Período

Localidade

Quant.

Tipo de Uso e Estruturas
Construtivas

Sistemas Construtivos

Séculos XVII
ao XIX

Igarassu, PE

1

Casa Grande do Engenho
Monjope

Alvenaria com rocha e tijolo
cerâmico com rejunte

Séculos XVII
ao XIX

Pilar, Recife,
PE

1

Cemitério

Alvenaria com rocha e tijolo
cerâmico com rejunte

1

Fazenda jesuíta

2

Muros com junta seca

Século XVIII
XIX e XX

São João do
Piauí, PI
Interior do
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Alvenaria mista, de rocha e
tijolo cerâmico com rejunte
Alvenaria de rocha tipojunta
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Final d
do
século
o XIX
einicio
o do
século
o XX

Século
o XX

Riio Grande
do
o Norte e
dee
Peernambuco
Sãão
Raaimundo
No
onato‐PI,
Paarque
Naacional
Seerra da
Caapivara
Peesqueira,
PEE,
zo
ona rural

seca

7

Reeocupações para moradias
em
m sítios arque
eológicos:
Tooca do João Saabino, Toca
doo Juazeiro, Toca do Marco,
Tooca do Mulungu I, Toca da
Ig rejinha, Toca da Velha
M
Mulata, Toca do Firmino

Taipa de m
mão com rocha e
alvenaria dde rocha

2

Reesidências

Alvenaria dde rocha com
rejunte

Casa Grande do Engenho
E
Mo
onjope, Igaraassu‐PE, Sécu
ulos XVII ao XIX4
Crono
ologia da ed
dificação

Figuraa 1: Vista frontal da Casa‐Grande do Eng enho Monjop
pe, Igarassu – PE.

4

Os daados apresentad
dos aqui sobre a Casa Grande doo Engenho Monjjope são o resum
mo de um artigoo publicado em: MAIOR,
P.M.S.; MATOS, M.X.G..de. 2011. Identificação de Padrõões e Etapas Con
nstrutivas em um
ma edificação dee Valor histórico:: A Casa
Grandee do Engenho Mo
onjope – PE. CLIO Arqueológica, vool. 26, n. 2, 3‐33.
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Esse Engenho é uma
u
propriedade rural dde valor histó
órico localiza
ada no muniicípio de Igarassu,
Pernambuco. Na sua Casa Grande i dentificaram
m‐se as etapas construtiivas da edifiicação
em P
pela análise da cadeia operratória e doos aspectos mecânicos dos elemenntos constru
utivos.
mentos
Especcificamente, a espaciallização dos tipos de alvenaria e a presençça de elem
arquiitetônicos e de engenh
haria permittiram identiificar cinco etapas connstrutivas na
aCasa‐
Grand
de do Engeenho Monjo
ope, cada u ma com caaracterísticass diferentes e que den
notam
mom
mentos distinttos.
Etapa
as Construtiivas

Figuraa 2: Desenho da evolução cronológica dda edificação considerando
o as seis alveenarias estuda
adas, a
saber, em ordem da ampliaçã
ão do prédioo: AL04 (alvenaria com ro
ocha), AL02 ((alvenaria de
e tijolo
mico maciço), AL01 (alvenaria de tijolo ccerâmico maciço) e AL07, (alvenaria missta), AL14 (alvvenaria
cerâm
de tijo
olo cerâmico maciço)
m
e AL1
10, (alvenaria de tijolo cerâmico maciço).

A priimeira etapaa construtiva está mateerializada pe
ela alvenaria
a AL04, (alveenaria de ro
ocha),
localiizada no cen
ntro da atuall edificação. É o núcleo inicial da cassa e em umaa de suas pa
aredes
verifica‐se a pressença de trêss seteiras inddicando que
e, no momen
nto da sua coonstrução, aquela
a
era uma parede externa
e
e, junto a essa paarede, há um
m piso 30 cm abaixo do ppiso atual.
ma boa quan
ntidade de aalvenarias prreservadas, não
n foi possíível reconstiituir o
Apesaar de ter um
formaato exato deessa primitiva
a edificação pela pouca recorrência
r
de
d alvenariass do mesmo tipo.
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Figuraa 3: Exemploss de alvenaria
as identificadaas no engenho Monjope. A rocha é em pregada no recheio
das alvenarias ou, como em alggumas paredees, na sua totaalidade. No detalhe a alve naria de roch
ha com
massa de barrro, com largura variando dde 38 a 44 cm
m. Essa alven
naria utiliza roochas de tam
manhos
argam
variad
dos, sem tratamento de superfície. D
Da esquerda para a direita, a sequênncia das alve
enarias
condizem com as ampliações (ffases constru tivas) do casarão e não re
epresentam aaprimoramentos ou
orias técnicas ou tecnollógicas linearres e cresce
entes, mas modelos connstrutivos diversos
melho
decorrrentes da viciissitudes e circunstâncias eeconômicas e da disponibilidade de matééria prima e mão
m de
obra d
de cada épocaa.

A seggunda etapa construtiva é represent ada pela alvvenaria AL02, (alvenaria dde tijolo cerâmico
maciçço), que tam
mbém está lo
ocalizada no centro da attual edificaçã
ão e a noroeeste, envolve
endo a
etapaaanterior, reelativa aalven
naria AL04. EEssa nova etapa da edificcação tem foormato retan
ngular
e é estruturada por
p doze colu
unas de alveenaria. Como
o há uma fila
a de colunass mais a sudo
oeste,
que incorpora a parede das seteiras
s
com
mo área interna dessa no
ova edificaçãão, conclui‐sse que
esse é a segunda etapa construtiva dentree as seis etapas.
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A terceira etapa construtiva é representada pelas alvenarias AL01 (alvenaria de tijolo cerâmico
maciço) e AL07, (alvenaria mista), que foram construídas durante a mesma intervenção, ao
lado da edificação anterior, ampliando‐a no sentido nordeste e sudeste. A AL07 foi ainda
utilizada na construção das paredes externas de todo o pavimento superior. Objetivamente,
essa é a etapa onde não há dúvida que a casa‐grande já era um sobrado.
Nessa nova etapa a edificaçãoassume formato retangular e ainda está íntegra. Seu formato foi
reconstituído através de levantamento espacial. Pode‐se afirmar que essa etapa é posterior às
duas anteriores, pois há superposição, visível na fachada a noroeste, de paredes da AL07 sobre
paredes da AL04 e sobre colunas da AL02. E ainda podem‐se observar, em algumas colunas da
AL02, marcas de cortes na alvenaria, para evitar haver partes salientes de alvenarias antigas
nas novas paredes da AL07.
A quarta etapa construtiva foi materializada pela alvenaria AL14, (alvenaria de tijolo cerâmico
maciço) que está localizada no núcleo original da casa, no meio do espaço delimitado pela
AL04 – primeira etapa construtiva. Consiste em duas paredes de meia‐vez5, que estão
dividindo o espaço em três cômodos.
Finalmente, a quinta etapa construtiva representada pela alvenaria AL10 (alvenaria de tijolo
cerâmico maciço) está localizada no centro da edificação atual, e consiste na abertura de duas
arcadas de características iguais em duas paredes pertencentes a alvenarias diferentes. Pode‐
se afirmar, no entanto, que essa alvenaria é posterior à alvenaria AL14, pois uma das paredes
em que a arcada foi aberta pertence à alvenaria AL14.
Transformações tecnológicas
A partir das alvenarias e de suas etapas construtivas percebe‐se que nas duas primeiras, além
de preocupações com o rigor na construção, os construtores dispunham e utilizavam
instrumentos como linha, nível de pedreiro e fio de prumo. Nas etapas posteriores, o rigor e o
uso de instrumentos não fizeram parte das preocupações da nova geração de construtores.

5

São paredes que usam tijolos dispostos com sua face mais larga virada para baixo.
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Apenas na última etapa, na AL10, (alvenaria de tijolo cerâmico maciço), algumas das atividades
foram realizadas com rigor, buscando resultados padronizados.
As mesmas considerações são válidas quando se trata de projetos e de execução das obras.
Nenhuma das etapas recentes produziu um projeto tão cuidadoso quanto o que foi executado
pela AL02 (alvenaria de tijolo cerâmico maciço). A modulação de espaços e de elementos
estruturais é um recurso amplamente utilizado na construção civil e na arquitetura, e que
ainda faz parte das discussões atuais. Portanto, se houve modulação estética, estrutural e dos
materiais, pressupõe‐se que existiu também um estudo, uma estratégia, uma previsão, ou
seja, um projeto. O que se pode entender aqui como tecnologia.

Sítio do Pilar, Recife‐PE, Séculos XVII Ao XIX6
Localização
Desde o início dos trabalhos, em março de 2010, a equipe de Arqueologia da Fundação Seridó
identificou restos de estruturas construtivas em alvenaria de tijolo, alvenaria de rocha e
alvenaria mista e grande quantidade de fragmentos de utensílios de uso cotidiano das
comunidades que ocuparam a área ao longo dos séculos XVII ao XXI.
Em decorrência dos resultados apresentados nos relatórios parciais de atividades da pesquisa
arqueológica, o conhecimento do cemitério colonial passou a integrar os objetivos da pesquisa
arqueológica na quadra 55. Esse conhecimento permitiu, através da obtenção de dados sobre
suas dimensões espaciais e temporais, compreendermos o número de indivíduos sepultados, a
cultura material associada — incluindo a relação com as estruturas construtivas —, os
processos de inumação e ainda os dados antropológicos que nos permitiram conhecer a
origem, as patologias, os traumas e as atividades que esses indivíduos desenvolviam na
Capitania.

6

Imagens e dados obtidos em: Acompanhamento e Pesquisa Arqueológica na área de Implantação do Projeto Habitacional do
Pilar. Bairro do Recife, Recife – Pernambuco, relatório técnico final de atividades, 2014, Fundação Seridó, Recife, PE, 230. Cabe
salientar que se publicou em 2013, na Revista Clio Arqueológica uma versão resumida desse relatório: PESSIS, A‐M; et al, 2013.
Evidências de um Cemitério de Época Colonial no Pilar, Bairro do Recife‐PE. Clio Arqueológica, v. 28, n. 1.
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Estru
uturas na áreea da Cisterrna – Bloco C
A esccavação paraa construção
o da cisternna, no bloco C, realizada
a pela consttrutora, reve
elou 8
estruturas de alvvenaria de tijjolo cerâmicco maciço e argamassa de
d barro e ccal, 1 estrutu
ura de
naria com rocha e 1 estru
utura em alvvenaria de tijjolo cerâmicco maciço e rrocha, totalizando
alven
10 esstruturas. To
odas essasalvvenarias a 222 cm abaixo do nível do meio fio daa rua do Brum, na
atual área central do Recife; exceto as esstruturas em
m rocha e missta que estãoo a 2 m abaiixo do
nível do meio fio..

A

B

Figuraa 4: A: Estrutu
uras encontradas na área dda construção
o do bloco C do
d conjunto haabitacional Piilar, na
atual área central do
d Recife; B: Locação
L
das eestruturas escaavadas em relação à área dda cisterna do
o bloco
R
C do cconjunto habitacional Pilar,, na atual áreaa central do Recife.

A esttratigrafia da
d área onde foi escavaada a cisterrna apresenta três cam
madas: a primeira
camaada é arenosa com elevada presença de óleo que
eimado, cuja espessura vvaria de 5 a 15
1 cm.
A seggunda camad
da é argilosa, de coloraçãão laranja e rosa, largamente utilizadda na região como
mateerial de aterrro. Sua espe
essura varia de 20 a 40 cm. A terceiira camada, onde estava
am os
fragm
mentos, não teve sua esp
pessura idenntificada, pois a partir de
e 0,8 m a 1 m abaixo do
o nível
do so
olo atual já see verificava a presença dde água.
A primeira estru
utura corressponde a uuma canaletta posiciona
ada no senttido Leste‐O
Oeste,
d largura e localizada a 2 m abaixo
o no nível do
o meio fio, dda rua do Brum. A
medindo 72 cm de
nciou 4,90 m de comprim
mento da caanaleta, mass não foi posssível identifficar o
escavvação eviden
seu in
nício ou seu fim, pois nã
ão se pode aampliar a esscavação parra além da vvala da cisterna. A
estrutura é comp
posta por dua
as paredes eem alvenaria de tijolo e um
u tampo em
m blocos de rocha
talhada (0).
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Na su
ua porção oeeste, verifico
ou‐se uma m
manilha em cerâmica que
e sai do perfiil norte da vala da
cisterrna e alimen
nta a canaletta, perpendiicularmente,, através da sua parede norte. Na porção
p
leste,, verificou‐sse uma estrrutura compplementar em
e cerâmica maciça, aaqui denom
minada
estrutura 1B, dee formato quadrangula
q
r, com dimensões de 50 x 42 cm
m. Essa estrrutura
metro que a atravessa de
e cima
apressenta um furro em curva (formato “L””) medindo 8 cm de diâm
a baixxo e que dá suporte
s
a um
ma manilha eem cerâmica que também
m alimenta a canaleta.

Figuraa 5: Estrutura 1A e 1B e sua
a relação com as demais estruturas.

Verifiicou‐se, no entanto,
e
que
e as estruturras 1A e 1B não
n têm relação estruturral com as demais
estruturas que estão encosta
adas nelas. A
As estruturaas 2A e 2B apesar
a
de esstarem no mesmo
m
m
fio da R
Rua do Brum
m) e terem na sua com
mposição ro
ocha e
nível (a 2 m do nível do meio
massa de cimento
c
Porrtland, não apresentam
m qualquer relação esstrutural co
om as
argam
estruturas 1A e 1B.
1 As estrutturas 3, 4 e 55, por sua vez, não têm os mesmoss materiais, nem
n
o
mo sistema construtivo,
c
nem estão nno mesmo níível de ocupa
ação, mas prrincipalmente, são
mesm
indep
pendentes esstruturalmen
nte.
As esstruturas 2A e 2B estão posicionadaas na porção
o norte da va
ala, a 2 m aabaixo do nívvel do
meio fio da rua do
d Brum. São
o blocos de aalvenaria de pedra,reboccados, sem fuunção evidente. A
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estrutura 2A, com 70 cm de largura, 84 cm de comprimento e 30 cm de altura,
aproximadamente, está em contato com a estrutura 1A (canaleta) na sua parte oeste, mas sem
relação estrutural. A estrutura 2B, com 90 cm de largura, 70 cm de comprimento e 30 cm de
altura, aproximadamente, está em contato com a estrutura 1A, na sua parte leste, e com a
estrutura 1B. Com já foi citado, apesar de estarem em contato físico com as estruturas 1A e
1B, e de estarem no mesmo nível destas, não se verificou relação estrutural entre elas. O
sistema construtivo da referida alvenaria não apresenta fiadas, a estrutura parece organizar‐se
como um conglomerado de rochas irregulares e argamassa de cimento Portland.

Sítio Histórico São Joao do Piauí, PI, Fazenda Jesuíta, Século XVIII7
Foram identificados na localidade de São João do Piauí, PI, algumas estruturas que utilizaram
pedra e cal.8 Entre elas cabe ressaltara antiga Capela Grande, também chamada de Capela
Nova. Aexistência de um lavabo de rocha, datado de 1939 e de uma pia de água benta,
atestamque essa ruina com alvenaria de rocha é uma construção religiosa, e que
possivelmente trata‐se da antiga residência dos Jesuítas nessa região. Reforça essa tese o fato
de ter sido encontrada num trecho de alvenaria as iniciais SJB, (São João Batista), em
referência a célebre redução jesuíta fundada pelo padre Antônio Sepp em 1697, no atual
estado do Rio Grande Sul.
Essa ruína, supostamente feita pelos jesuítas, mantêm algumas paredes ainda em pé mas com
várias partes desmoronando. Podem ser identificados no local vários blocos de rocha dispersos
tanto no seu interior quanto no exterior. O conjunto das ruínas, contendo sete cômodos,
abrange uma extensão aproximada de 150 x 93 m. Observando as ruínas pode‐se identificar
alguns elementos que compõe o programa das construções jesuíticas: a igreja, localizada no
cômodo C; e, a cerca que conforma o pomar, a sudoeste das ruínas. Para os demais cômodos
ainda não foi identificadosuas atividades e funções. Cabe lembrar que o programa padrão
jesuíta ainda previa locais para a realização de trabalhos e a residência dos padres e que o grau

7

Imagens e dados obtidos a partir do relatório de escavação: GUIDON, Niède (coordenação geral), Relatório Parcial de Pesquisa
Referente às Atividades de Campo no Sítio Histórico Brejo de São João, Município de Pajeú do Piauí, Fumdham, São Raimundo
Nonato ‐ PI, outubro de 2014.

8

FILHO, O.P.da S. 2007. Carnaúba, Pedra e Barro na Capitania de São Jose do Piauhy, Belo Horizonte: Ed. do Autor, 3v.
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de im
mportância ou hierarquia
a de cada esppaço determ
minava també
ém o rigor téécnico empre
egado
nas aalvenarias. Taalvez por isso
o no conjuntto das construções que compõe
c
o sítítio histórico Brejo
de Sãão João forram identificcados quatrro modelos: alvenaria de
d pedra, allvenaria de tijolo
cerâm
mico maciço
o e alvenaria mistae aalvenaria de
e pedra com
m junta secca, na cerca
a que
estab
belece o pom
mar, no qual blocos de ppedras de diferentes tam
manhos e fo rmatos compõem
uma paginação semelhante
s
aos
a padrõess de muros de
d rocha com junta secaa encontrad
dos no
interiior do Nordeeste (0).

Figuraa 6: Planta baixa e detalhess com indicaçãão de padrõess de alvenaria
as nos vestígioos da antiga fa
azenda
jesuíta, composta por
p várias con
nstruções conttíguas entre si,
s organizadass em quadra, formando um
m pátio
o qual,
centraal. Em amarelo, as paredes com alvenaaria de rocha. No detalhe maior no altoo, exemplo no
embo
ora com formaatos e tamanh
hos variados dde rochas, manteve‐se o nívvel das prumaadas horizonta
ais.
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Entreetanto, algum
mas paredes sem rigor a parente nas alvenarias do
d conjunto demonstram
m uma
peculliaridade. Em
m uma aná
álise mais d etalhada pe
ercebe‐se um
m cuidado maior quan
nto às
prum
madas das fiadas, aos prumo das pareedes e à seleção dos form
matos das rocchas (0).

Muro
os com Juntaa Seca em Ca
aicó‐RN e Peesqueira‐PE
Caicó
ó–RN
Ao peercorrer as estradas
e
que ligam as cid ades do Seridó9 Potiguar pode ser obbservada um
ma das
paisagens comun
ns do semiárrido brasileirro. A vegetação arbustivva ressecadaa, os afloram
mentos
granííticos, o solo
o em muitas partes desgguarnecido de
d vegetação
o e recobertoo por pavim
mentos
detrítticos compõem o cenário da utilizaçção de uma técnica
t
popu
ularmente chhamada de cercas
c
de peedra ou muros de junta
a seca. Trataam‐se de esstruturas line
eares constrruídas a parrtir do
empilhamento dee blocos rochosos de tam
manhos variados sem a utilização dee nenhum tipo de
massa ou rejunte.
argam

Figuraa 7: Vista gerral da grande extensão deesse tipo de construção
c
de
e “cerca de ppedra” na paisagem
serido
oense, zona ru
ural de Caicó, RN e vista latteral de um trecho da estrutura.

Em lo
ocais distantees e sem ma
atéria prima manufaturad
da a solução para delimittar terras era com
cercaas de arbusto
os, e que du
uram pouco e requerem constante manutenção,
m
, além do asspecto
da cirrcunstancia de
d falta de madeira
m
em ttempos de esstiagem.

9

Regiãão localizada na porção centro‐su
ul do estado do Rio Grande do Norte,
N
sendo uma
a região homogêênea composta por
p duas
microrrregiões geográficcas: o Seridó Occidental e o Seri dó Oriental. Abaarcando um tota
al de 17 municíppios, localizados em sua
maioriaa na unidade geo
omorfológica da depressão sertanneja, caracterizad
da em grande parte pelo clima seemiárido, pela ve
egetação
arbustiva xerófita e pelaa predominância de neossolos litóólicos. (IBGE, 1990; Embrapa, 2014
4)
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No caaso do Seridó
ó esses muro
os divisores dde terras forram construíídos em um padrão conh
hecido
popularmente co
omo “dique duplo” e qu e permanecce até os dia
as atuais com
m pouca varriação.
Essa técnica, deescrita em estudos esttrangeiros e nacionais (Jenkins, 20010; Post, 2005;
e
a ppartir de uma
a base
Schneeider, 2013; Silva, 2006; et. al.), conssiste na consstrução da estrutura
mais larga, comp
posta de blo
ocos maioress e o topo mais estreito, dotando‐aa de um formato
trapeezoidal com aproximada
amente 1 m de altura.. No caso dos
d exemploos identificados e
registtrados aqui os
o muros são
o retos, ou sseja, com pru
umo verticall. Além do m
mais nesse modelo
m
as latterais, ou seeja, os diques, são comppostos por blocos maiore
es na base, e a medida que a
estrutura aumen
nta sua altu
ura as rochhas diminue
em de tamanho. Cabee ressaltar e em
decorrrência da su
upressão de rejunte o asssentamento
o e a estabilidade da esttrutura é feitta por
pequenas rochas.

Figuraa 8: Detalhe trransversal do muro em alveenariade roch
ha na zona rurral de Caicó, RRN.

Os daados relacion
nados à origem e períoddo de início da
d aplicação desse modeelo construtiivo no
Seridó Potiguar e sua distribu
uição espaciaal das estrutu
uras ainda sã
ão imprecisoos. O que pod
de ser
mado é que os registro
os consultaddos indicam
m que essas estruturas começam a ser
afirm
consttruídas na reegião no con
ntexto de im
mplantação de
d unidades produtivas rrurais e que ainda
são p
produzidas nos
n dias atu
uais, mesmoo que por uma
u
quantid
dade pequenna de artíficces. E
quanto à distribuição, essass parecem eestar mais concentradas
c
s nas propriiedades rura
ais da
micro
orregião do Seridó Occidental, maais próximas ao município de Caaicó, RN, centro
c
socio
oeconômico da
d região desde a consollidação da occupação.
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Sabe‐se que o uso da pedra em construções humanas é quase tão antigo quanto nossa própria
história. No entanto, devido a circunstanciastais como a mão de obra necessária para
manipular essa matéria prima e o tempo demandado para execução dos projetos, esse uso fica
mais restrito a construções oficiais ou de interesse coletivo, como palácios, templos e
fortificações. Fugindo a esta regra, o exemplo das cercas de pedra no Seridó Potiguar se torna
ainda maispeculiar, pois se se tratam de estruturas construídas pelo interesse particular que,
juntamente de outras construções não oficiais, começam a receber a devida atenção por parte
da Arqueologia Histórica.
Pesqueira–PE
De forma semelhante ao exemplo registrado em Caicó – RN, no município de Pesqueira – PE o
caso se repete. O modelo construtivo é praticamente igual e a variabilidade sobre esse padrão,
comparando‐se os dois, se dá em função da habilidade e do esmero de quem constrói e da
oferta de rochas no entorno, mais do que aspectos culturais e tecnológicos. E de fato, um
morador da região e que trabalhava na manutenção de um desses muros,ao perguntarmos se
sabia quem o construiu, respondeu de forma contundente:
“meu pai fazia de um jeito, eu faço de outro. É só botar
as grandes embaixo e ir subindo”.
Percebemos que o suposto jeito do filho comparado ao do pai era, na verdade, uma questão
de esmero. E esse esmero se traduz no cuidado da seleção das pedras maiores para serem
utilizadas na base, no preenchimento dos vazios com pedras menores e noprumo vertical da
estrutura, assim como seu alinhamento horizontal na base superior. Achamos que podia haver
mais de um padrão, mas ao compararmos o casode Pesqueira com o de Caicó percebemos
tratar‐se de um mesmo perfil técnico.
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Descrrição da esttrutura
A varriabilidade como
c
já foi dito,
d
é uma questão de
e execução individual ouu de um peq
queno
grupo
o. Por isso, podemos englobar os dois casos em
e um messmo grupo.TTanto no caso de
Pesqu
ueira e no de Caicó as rochas estão apoiadas um
mas nas outras sem folgga entre elass. Essa
caraccterística, seggundo os moradores loccais, é o que
e garante a sua conservvação. A estrrutura
apressenta 0,62 m de largura e 1,08 m dee altura, e está
e
em prum
mo. Não há ffundação, a cerca
está aapoiada no solo.
s
A estruttura é compoosta por trêss linhas de ro
ocha de tamaanhos variad
dos:
•
•
•
•

0,97 x 0,5
50 m (comprrimento e larrgura);
0,39 x 0,1
15 m;
0,17 x 0,1
14 m;
0,07 x 0,0
07 m.

Observa‐se que a linha cen
ntral é form
mada por rocchas de me
enores dimeensões. As rochas
r
utilizaadas nas linhas externass apresentam
m face externa regular. Segundo ass informaçõe
es dos
moraadores, essaas rochas fo
oram utilizaddas como encontradas
e
no ambiennte e não foram
f
trabaalhadas. A regularidade observada
o
é, portanto, re
esultado do desgaste
d
nattural.

Figuraa 9: Corte tran
nsversal e dettalhe do muroo com alvenarria de rocha e junta seca, ellaborado a pa
artir da
estruttura identificaada na zona ru
ural de Pesqueeira, PE.
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Figuraa 10: Face sup
perior e vista lateral de murro de rocha e junta seca na zona rural dee Pesqueira, PE.
P

Figuraa 11: Muro diivisor de lote em um distriito na zona ru
ural do municcípio de Pesquueira‐PE seguindo o
padrãão de alvenaria com ju
unta seca. N
Note‐se que
e se mantevve um prum
mo nessa parede,
p
indep
pendentementte da irregularidade geoméétrica das roch
has.

Resid
dências com Alvenaria de
d Rocha, Peesqueira, PEE
Em P
Pesqueira, município
m
que
q
fica há 200 Km da
d capital do estado de Pernam
mbuco,
identtificaram‐se construções
c
com alvenarria de rocha,, com e sem rejunte.
Cabe salientar que alvenaria
as de rochaas, também diversas e com grandee variabilidad
de de
matééria prima, reejuntes, paginações, dim
mensões, épo
ocas, regiõess e procedim
mentos pode
em ser
inseridas em um mesmo grup
po, desde qu e respeitadaas as particularidades de cada caso.
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Figuraa 12: Casas co
onstruídas com alvenaria dde rocha e rejjunte de barro
o na zona rurral de Pesqueira‐PE.
Nos d
dois casos peercebe‐se a aiinda a presennça de reboco. As alvenarrias de rocha dessas resid
dências
segueem o modelo de emprego de rochas doo entorno sem
m ou com pou
uco trabalho de cantaria. Nesses
N
dois ccasos a paginaação é irregula
ar e as rochas maiores foram colocadas na
n parte inferrior.

A resssalva é válida, pois nã
ão escapamoos de aspecctos culturaiis e empreggando o lingguajar
popular, a rocha da forma co
omo é emprregada nos casos
c
aprese
entados nestta pesquisa não é
considerada mateerial nobre, pois como nnos disse um morador da
a região:─né muito bonitta não
Por isso mellhor é ficar tudo lisinhoo─, referindo
o‐se ao hábito de reboccar as pared
des de
né? P
residêências consttruídas com alvenaria
a
de rocha.
Descrrição da con
nstrução
Casass de alvenarriade rocha e argamassaa de barro, utilizando barro de form
migueiro. Ass duas
edificcações têm formato retangular e irrregular. Esp
pecificamente
e a da direitta mede 9 x 5 m
(comprimento e largura). O comprimennto varia, em média, 12
1 cm, ou 11,3%; e a la
argura
8%. Essa vari ação demosstra ou a falta de instrum
mento de me
edição
varia,,em média, 4 cm, ou 0,8
ou a falta de co
ontrole durante a execuução da obra. No que concerne
c
aoo prumo, alggumas
des externass foram consstruídas em prumo, já outras
o
não, variando
v
atéé 8 cm. A ca
asa foi
pared
posiccionada em terreno
t
poucco regular, rresultando numa
n
variaçã
ão de altura de 2,70 a 3,05 m
de um lado paraa o outro. Internamentte, a constrrução foi divvidida com paredes sin
ngelas,
medindo 9 cm de largura, de tijolo cerââmico maciço e argamasssa de barroo. A estrutura em
naria de roch
ha apresenta
a 0,36 m de largura e foi construída sobre fundaação, também em
alven
alven
naria de roch
ha. Segundo informaçõees do proprie
etário, que edificou
e
a caasa, sua fundação
apressenta cerca de
d 1 m de profundidadee. A estruturaa das parede
es é compossta por 2 linh
has de
rochaa divididas em
m três grupo
os de tamanhhos:
Fumdhamentos (2017), vol. XIX. PP. 12‐4
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•
•
•

Tamanho
o grande = 0,44 x 0,28 m (comprimen
nto e largura);
tamanho médio = 0,2
26 x 0,15 m;
tamanho pequeno = 0,13
0 x 0,07 m
m.

Nos encontros entre
e
as paredes as rocchas apresen
ntam formatto tendendoo a ortogonal. As
rochaas utilizadas nas linhas exxternas apreesentam face
e externa reg
gular. Segunddo as inform
mações
dos m
moradores, essas
e
rochass foram utilizzadas como encontradass no ambiennte, portanto
o, não
foram
m trabalhadaas. A regulariidade observvada é, portaanto, resultado do desga ste natural.

Figuraa 13: Planta baaixa, vista late
eral e detalhee da alvenaria de rocha de residência
r
em Pesqueira‐PE
E.

Maniiçobeiros (Sãão Raimundo
o Nonato, PII)
Conteexto Socioecconômico
A maaniçoba10é encontrada na
n região Noordeste do Brasil,
B
assim como no Ceentro Oeste,, e ao
produ
uzir reservass de látex nas raízes de seus cauless foi explorada com finss comerciais pelas

10

Árvo
ore do gênero bottânico Manihot, da
d família das Eu forbiáceas.
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indústrias automobilísticas e elétricas entre o final do século XIX e o início do século XX. Esse
interessepromoveu, por um lado, um aparente crescimento econômico de algumas cidades.
Esse contexto socioeconômico da extração da Maniçoba no Estado do Piauí pode ser dividido
em dois momentos: o primeiro vai do final do século XIX até as duas décadas do século XX,
período de crescimento da comercialização do produto chegando a corresponder a 62% das
exportações piauienses tendo como destinos Inglaterra, Estados Unidos e França (Oliveira,
2014). A segunda fase teve início a partir da década de 1940, quando os japoneses dominaram
os mercados asiáticos, pela demanda da Segunda Guerra Mundial. Os norte americanos, por
esta razão, incentivaram novamente a produção, que permaneceu até a década de 1960, mas
com baixo retorno financeiro para a economia do Estado.
No final do séc. XIX a crise política e social em todo país após a proclamação da República, em
1889, e em decorrência dos períodos de grandes secas no Nordeste, motivou o fluxo de
migrações ocorridas dessa região para o sudeste. Entretanto, as populações que
permaneceram e na busca de um meio de subsistência, alguns grupos de trabalhadores foram
para as regiões do Piauí, tanto na primeira como na segunda fase da Maniçoba (Oliveira,
2014). Então, o Governo Estadual do Piauí sofria com a falta de mão‐de‐obra decorrente da
abolição da escravatura,em 1888, e vislumbrou que a extração da Maniçoba seria uma forma
de reestabelecer o trabalho braçale sem qualificação.
No início do século XX a extração da maniçoba no Piauí começou a entrar em colapso. Alguns
trabalhadores atribuíram o fato a má qualidade da borracha produzida, pois alguns
maniçobeiros misturavam outros tipos de materiais ao látex deixando a produção suja. A
devastação da mata também contribuiu para o colapso. Não se respeitava o período de pausa
da planta, que quando muito extraída parava de produzir o látex. Finalmente, os conflitos por
terras entre os moradores locais e os recém‐chegados ainda dificultaram o desenvolvimento
dessa atividade econômica. Nesse contexto, alguns sítios arqueológicos foram ocupados e
alguns grupos construíram estruturas rudimentares, mas com peculiaridades.
Reocupação dos Sítios Arqueológicos
A ocupação dos sítiosarqueológicos pelos chamados grupos maniçobeiros, que hoje estão
dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, ocorreu de forma gradativa, desde 1897 até
Fumdhamentos (2017), vol. XIX. PP. 12‐43.
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1913. Registra‐se ainda que à medida que as famílias iam chegando à região, optavam pelos
melhores maniçobais e melhores locais de moradia. Normalmente, eram escolhidos os locais
ocupados pelos “selvagens”: abrigos onde a formação rochosa propiciava a formação de
paredes e tetos (Landim, 2014). Muitos desses abrigos são sítios arqueológicos com registros
rupestres.
Esses locais foram adaptados como moradias pelas famílias dos maniçobeiros e alguns
permaneceram neles até a década de 1960. Geralmente as casas tinham dois cômodos (quarto
e sala), mas verificou‐se também que em algumas outras havia pequenos depósitos para
armazenar maniçoba além de fornos de farinha, que ficavam a poucos metros da casa,
(Oliveira, 2014).
Os paredões rochosos foram aproveitados como parte das casas, constituindo uma das
paredes e até mesmo o teto. Os materiais utilizados foram a rocha, o barro e a madeira de
vegetais típicas da região. Nas paredes, utilizava‐se madeira e barro. Nos pisos, terra batida.
Na coberta, cascas ou folhas e terra ou capim. Segundo Oliveira (2014), quando as cascas de
árvores mais resistentes não eram encontradas, as casas eram cobertas com folhas e terra, ou
capim, sobre estruturas compostas a partir de linhas, caibros e ripas. Essa relação do homem
com e meio ambiente permitiu o estabelecimento de um modo de viver próprio dos
maniçobeiros, que não existe mais.
Sítio Toca do João Sabino (taipa de mão com rocha)
O sítio toca do João Sabino é um abrigo sob rocha posicionado na frente da serra localizado na
região da Serra Branca. Era um ponto de encontro onde as famílias dos maniçobeiros se
reuniam para comemorar as festividades de São João. Abrange uma área de 29 x 6,60 m,
comprimento e largura, a uma altitude de 355 m. O sítio possui duas estruturas de moradia
além de um forno de farinha e fogões a lenha. Todas as moradias utilizam o suporte rochoso
como parte da estrutura, especificamente, as paredes de fundo e o teto. O suporte rochoso é
inclinado, mas pouco profundo, portanto, expõe as estruturas aos efeitos da água das chuvas
que tanto incidi diretamente na estrutura, quanto escorre pelo paredão.
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Sistem
ma construttivo das estrruturas do SSítio
Origin
nalmente ass estruturass construtivaas presente
es no sítio Toca
T
do Joãão Sabino foram
f
edificcadas em taaipa de mã
ão, mas com
m o fecham
mento em barro
b
e roccha. Esse sisstema
consttrutivo parecce originar‐sse a partir d a taipa de mão,
m
quanto
o aos elemenntos em ma
adeira,
contu
udo em vez de
d barro, ado
otaram‐se peedras no inte
erior da gaiola.

Figuraa 14: Situação
o atual da esttrutura consttrutiva em taiipa de mão com rocha noo Sítio Toca do João
Sabino e levantameento esquemá
ático da reocuupação do sítio pré‐histórico.

Toca do Juazeiro
o (taipa de mão
m com roocha)
J
é um
m abrigo so b rocha locaalizado na re
egião da Serrra Branca. O sítio
O Sítio Toca do Juazeiro
nge uma áreea de 8,90 x 3,50
3
m, de ccomprimento
o e largura. A toca foi a aantiga morad
dia de
abran
duas famílias durrante a extra
ação da manniçoba. Possu
ui dois cômo
odos (sala e qquarto) denttro de
s
rochhoso é inclin
nado. O form
mato da tocaa possibilitou que
um aabrigo naturaal, onde o suporte
fossee construída apenas uma
a parede froontal para se
e ter uma moradia.
m
O pparedão servviu de
pared
de lateral dirreita e esque
erda, paredee de fundo e de teto da habitação. O sítio conta ainda
com um depósito
o, posicionad
do também dentro de uma toca, ma
ais de menorr dimensão, tanto
oradia, a parrede edificada foi
na prrofundidade quanto na altura. No ccaso da estrutura de mo
posiccionada na entrada
e
da toca
t
ficandoo exposta ao
os efeitos da
a água das cchuvas que tanto
incidii diretamentte na estrutura, quanto eescorre pelo paredão.
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Figuraa 15: Situação
o atual da esstrutura consttrutiva A, em
m taipa de mã
ão com rochaa, do Sítio To
oca do
Juazeiro levantameento esquemá
ático da reocuupação do sítio
o pré‐histórico
o.

Com base no reggistro fotográ
áfico realiza do pela Fum
mdham11 em diversas éppocas: 2001, 2004,
3 e 2014, fo
oi possível iddentificar qu
ue não houve desgaste nas estruturras de
2006, 2011, 2013
pósito ao lon
ngo dos anoss capazes de prejudicar a originalidadde construtivva das
moraadia e de dep
estruturas.
Sistem
ma construttivo das estrruturas do SSítio (alvenaria com roch
ha com caibbros)
As esstruturas co
onstrutivas presentes
p
noo sítio Tocaa do Juazeirro foram eddificadas em
m dois
sistem
mas constru
utivos diferentes: a morradia foi co
onstruída em
m taipa de m
mão, mas com
c
o
fechaamento em barro
b
e rocha
a; e o depósiito, em alven
naria com rocha.
Toca do Marco (alvenaria
(
com rocha coom caibros))
u sítio com
m pintura rupestre
r
não reconhecííveis, de formato
O Síttio Toca do Marco é um
geom
métrico. Locaalizado na reggião da Serraa Branca, ab
brange uma área
á
de 13 x 6 m de dimensão
(comprimento e largura). Pela
P
sua coondição de abrigo sob rocha foi reocupado pelos
eríodo
maniçobeiros no final do século XIX, iníciio do século XX. A estruttura construíída nesse pe
osicionada encostada
e
ao
o paredão dee rocha, que
e passou a servir
s
de funndo da mora
adia, e
foi po
como
o o suporte rochoso
r
é in
nclinado, funncionou tamb
bém como teto. Essa sit uação em re
elação
ao ssuporte roch
hoso propicciou uma ccerta proteção contra os efeitoss causados pelas

11

Fund
dação Museu do Homem America
ano.
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intem
mpéries, apesar de que, pelas
p
manchhas que se ve
erificam no suporte,
s
a ággua das chuvvas ao
escorrrer pelo parredão provoccou danos à estrutura.

Figuraa 16: Situação
o atual da estrrutura construutiva em taipaa de mão com
m rocha do Síttio Toca do Marco
M
e
levanttamento esqu
uemático da re
eocupação doo sítio pré‐histtórico.

Sistem
ma construttivo das estrruturas do SSítio
A esttrutura consstrutiva exisstente no síítio Toca do
o Marco foi edificada eem dois sisttemas
consttrutivos difeerentes: uma das pareddes foi con
nstruída em taipa de m
mão, mas com o
fechaamento em barro
b
e rocha
a; e a outra parede, em alvenaria de
e rocha, mas sem utilizaçção de
argam
massa.
Toca da igrejinh
ha (alvenaria
a de rocha)
upestres que
e foi descobeerto em 1983
3 pela
O Sítiio da Toca da Igrejinha é um sítio dee pinturas ru
Fumd
dham. Está localizado na
n região daa Serra Bran
nca, e abran
nge uma árrea de 157 m de
comp
primento por 10,5 m de largura, po sicionado a 472 m de altitude em rrelação ao mar.
m O
sítio ffoi reocupad
do pelos maniçobeiros nno final do sé
éculo XIX, início do sécu lo XX. No pe
eríodo
da m
maniçoba, oss trabalhado
ores levavam
m os santo
os para esse
e espaço, qque passou a ser
conheecida como Igrejinha. A estrutura fooi construída encostada no
n paredão rrochoso aren
nítico,
utilizaando‐o como
o fundo e coberta.
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Figuraa 17: Situação
o atual da esttrutura constrrutiva em alve
enaria de rocha com rejunnte do Sítio To
oca da
Igrejin
nha e levantam
mento esquem
mático da reoocupação do sítio pré‐histórrico.

Sistem
ma construttivo das estrruturas do SSítio
A esttrutura consttrutiva edificcada no sítioo Toca da Iggrejinha foi a Alvenaria dde rocha, ou
u seja,
uma estrutura formada pela disposição dde camadas de
d rocha, de formato e taamanho irre
egular,
sobree argamassa..
Toca da Velha Mulata
M
(alve
enaria de roocha)
ata é um abbrigo sob ro
ocha com piinturas e grravuras rupe
estres,
O síttio Toca da Velha Mula
oberto em 20
001 pela Fum
mdham. Estáá localizado na
n região da Serra Brancaa, a uma disttância
desco
de 3000 m da estrrada de acessso. O sítio ffoi reocupado pelos man
niçobeiros quue ali constrruíram
estruturas para servir de morradia e de foogão a lenhaa. A moradia foi posicionnada encosta
ada ao
dão rochoso
o, que serviu
u não apenaas de parede
e de fundo, mas de tetto. No entan
nto, a
pared
poucaa profundidaade do abriggo não ofereeceu grande proteção à edificação q ue ficou, de certa
maneeira, expostaa aos efeitoss da água daas chuvas qu
ue tanto incide diretameente na estrutura,
quanto escorre pelo paredão.
Sistem
ma construttivo das estrruturas do SSítio
A esttrutura construtiva edificada no sítioo Toca da Velha
V
Mulata
a foi a alvennaria de roch
ha, ou
seja, uma estrutura formada
a pela dispoosição de camadas de ro
ocha, de forrmato e tam
manho
ular, sobre argamassa.
irregu
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Figuraa 18: Situação
o atual da esttrutura constrrutiva em alve
enaria de rocha com rejunnte do Sítio To
oca da
Velha Mulata e levaantamento essquemático daa reocupação do sítio pré‐h
histórico.

Sítio Toca do Firrmino
O Sítiio Toca do Firmino
F
é um
m abrigo sob rocha que está
e localizad
do na regiãoo da Serra Branca.
Foi ocupado pelo
os maniçobe
eiros no finall do século XIX,
X início do
o século XX.. A Estrutura
a 1 foi
ndo o espaço
o do abrigo nnatural. O su
uporte
consttruída entre duas rochas sobrepostass, aproveitan
rocho
oso, inclinado e baixo, se
erviu de pareede de fund
do e de teto da nova mooradia. A Estrrutura
2, po
or sua vez, é um pouco mais
m ampla, pois está ap
poiada no pa
aredão alto e pouco incliinado,
servin
ndo de fundo
o.

Figuraa 19: Situação
o atual da esttrutura constrrutiva 2 em alvenaria
a
de rocha do Sítioo Toca do Firm
mino e
levanttamento esqu
uemático da re
eocupação doo sítio pré‐histtórico.

Deta lhamento dos
d perfis téécnicos dass estruturass construída
as nos sítioss reocupado
os no
Parqu
ue Nacionall Serra da Ca
apivara, PI
As esstruturas con
nstruídas nas reocupaçõões do sítios pré‐históricos em São RRaimundo Nonato
revelam que não
o houve padrronização noo tamanho das
d rochas utilizadas. A ttolerância entre a
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menor e maior medida é muito elevada seja para o comprimento, seja para a altura das
rochas. Verificou‐se por outro lado o uso de fragmentos de rocha de menor tamanho para
complementar espaços vazios. Uma consequência direta dessa não‐padronização das rochas é
a grande variação entre as medidas dos rejuntes verticais e horizontais e a falta de
alinhamento entre as camadas de rocha.
A construção da alvenaria de rocha empregada pelos maniçobeiros nas estruturas no sudoeste
do Piauí utilizou os mesmos materiais construtivos e procedimentos operacionais semelhantes
aos tradicionalmente usados em outras localidades. Foram edificadas paredes através da
sobreposição de camadas de rochas, ligadas através de argamassa de barro, possivelmente,
retirados das redondezas do Sítio.
No entanto, de uma maneira geral, observa‐se que a alvenaria de rocha reproduzida pelos
maniçobeiros no sudoeste do Piauí se equipara à técnica popular uma vez que produziu uma
estrutura com um comportamento monolítico. Como já foi citado, materiais construtivos e
procedimentos são equiparáveis, qualquer diferença pode estar relacionada à qualidade da
mão‐de‐obra e disponibilidade de matéria‐prima e instrumentos.
De uma maneira geral, observa‐se que a taipa de mão reproduzida no interior do Nordeste se
equipara àquela técnica milenarmente empregada em todo o mundo. Isso por que os
materiais construtivos e procedimentos são equiparáveis e as diferençase peculiaridades assim
como nas alvenarias com rocha no contexto dos exemplos descritos nesta pesquisa estão
relacionadas à qualidade da mão‐de‐obra e disponibilidade de matéria‐prima e instrumentos.
Como já foi citado, durante o levantamento dos sítios reocupados pelos maniçobeiros e das
estruturas por eles edificadas foram identificados dois sistemas construtivos: taipa de mão e
alvenaria com rocha. No entanto, verificou‐se que algumas das estruturas em taipa de mão
utilizavam também a rocha como revestimento, juntamente com o barro. Essa variação não é
citada na bibliografia corrente sobre o tema, sugerindo tratar‐se de um sistema construtivo
particular utilizado por um grupo de emigrantes nordestinos, numa terra de clima seco, com
vegetação de caatinga, num contexto sócio econômico de descaso, exclusão e sobrevivência.
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Figura 20: A. Sistema construtivo em taipa de mão construída a partir de montantes verticais e
horizontais, em madeira, recoberto com barro, identificado no sítio Toca do Mulungu I. B. Sistema
construtivo em alvenaria de rocha com rejunte em barro, do Sítio Toca da Igrejinha, onde não se
observa padrão de matéria‐prima, nem modulação na sua paginação:nos sítios Toca da Velha Mulata;
Toca do Firmino; Toca do Forno da Serra Branca; Toca do Mulungu II; Toca do Zé Paes e Toca do
Salustiano.

Ao levarmos em consideração que a taipa de mão e a alvenaria com rocha são modelos
construtivos independentes, embora compartilhem o barro e a areia, a identificação de um
terceiro modelo insere‐se dentro do conceito de sincretismo tecnológico12.
Assim, rocha e taipa de mão foram empregadas de forma conjunta suscitando em um novo
modelo. A questão que épor quê? A resposta talvez recaia na resistência e na manutenção. A
taipa de mão requer constante manutenção, mas a trama vegetal permite corrigir e manter o
prumo das paredes. Por outro lado a pedra apresenta resistência mecânica a compressão e
grande inércia térmica13, que para o clima do semiárido é adequada.
Dentro desse modelo, foram edificadas habitações com varas de madeira, em forma de gaiola
e amarradas entre si com o auxílio de fibras vegetais seguindo o padrão convencional.
Entretanto, em vez do recobrimento com barro, esse perfil tecnológico utilizou rochas
argamassadas com barro.

12

O conceito foi construído através de pesquisa de mestrado e publicado inicialmente em: LIMA JÚNIOR, G.C.de B.L.; MAIOR,
P.M.S. 2013. Perfil Tecnológico das Construções Praieiras do Nordeste do Brasil, Clio Arqueológica, v. 28, n. 2, UFPE, Recife‐PE.

13

Capacidade e particularidade de um material em absorver, armazenar e liberar calorias. Essa circunstância física contribui para
o conforto da edificação. Um material adequado evita,durante o dia, sobreaquecimento e, a noite, o resfriamento no interior.
Basicamente a inércia térmica envolve dois fenômenos: atraso térmico (ou desfasamento) e redução da amplitude térmica.O
atraso térmico indica‐nos a diferença de tempo entre uma variação de temperatura numa das superfícies do sistema construtivo e
a manifestação dessa variação na face oposta, quando o sistema é sujeito a um regime variável de transmissão de calor. Soluções
com um atraso térmico mais elevado contribuem para a melhoria do comportamento térmico de construções, visto que retardam
a perda ou ganho de calor de uma estrutura.
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Um aaspecto que conota o uso dessa teccnologia é o fato dela te
er sido apliccada em locais de
mais exposição às
à intempérries, ou sejaa, construçõ
ões que precisavam serr mais resisttentes
principalmente às
à chuvas e à água qu e escorria pelo
p
paredã
ão.Enquanto o barro qu
uando
metido aos effeitos da águ
ua das chuvass se desmancha, se desp
prendendo daa gaiola, a ro
ocha é
subm
mais resiste perm
manecendo inerte. Pode ‐se sugerir, portanto, qu
ue uma estruutura em taiipa de
mão com rocha, produzida pelos maniççobeiros no sudoeste do
d Piauí, neccessita de menos
m
utenção do que
q uma estrrutura em taaipa de mão convenciona
c
al.
manu
Do po
onto de vistaa de sua qualificação, téccnica ou tecn
nológica, essa variaçãodaa taipa de mã
ãonão
parecce ter agreggado qualidades mecânnicas à estrrutura, ou seja,
s
aumenntado sua solidez
estrutural. Normaalmente a so
olidez é o ressultado da combinação
c
entre
e
a qual idade da ma
atéria‐
de em
primaa, existênciaa de amarraçção entre oss elementos construtivoss e construçção da pared
prum
mo. Entretantto, a presen
nça da rochaa parece ter contribuído na durabiliddade do con
njunto
frente à água dass chuvas que
e precisaria dde menor manutenção. Consideranddo esses aspectos,
bilidade e manutenção,
m
poderíamo s então pen
nsar que tra
ata‐se de um
m aprimoram
mento
durab
tecno
ológico.

Figuraa 21: Sistema construtivo em
e taipa de m
mão com rochaa, construída a partir de m ontantes vertticais e
horizo
ontais, recobeerta com barro e rocha, ideentificados no
os sítios Toca do
d João Sabinno e Toca do Marco.
M
A parrtir de sistem
mas tradiciona
almente conhhecidos: alven
naria com roccha e taipa dde mão.A partir do
levanttamento de campo e com base
b
na biblioografia consulttada percebeu‐se que essee padrão consttrutivo
pode representar uma
u
solução sincrética
s
da t aipa de mão convencional
c
e da alvenariaa de rocha.
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Assim, podemos resumir que suas características são:
1. Estrutura da gaiola é semelhante a estrutura da gaiola da taipa de mão convencional.
2. A composição do rejunte, ou seja, argila (elemento plástico) e areia (elemento antiplástico)
demostra uma preocupação com a plasticidade, típica da taipa de mão convencional.
3. A introdução da rocha como material de vedação elevou a resistência da taipa de mão à
água de chuva, uma vez que esse tipo de construção convencional é menos resistente.
Portanto, a rocha imprimiu um caráter de maior durabilidade.
4. Esse tipo de solução (taipa de mão com rocha) foi utilizado em locais mais expostos, ou
seja, menos protegidos daágua de chuva. Vale salientar que essas estruturas foram construídas
sobre paredões rochosos, nos quais em períodos de chuva há uma maior quantidade de água
que escorre por eles e,portanto, a pedra foi o material local mais adequado.

Considerações Finais
Respondendo ao questionamento inicial, de quais circunstâncias influenciaram a manutenção
da utilização de rochas em paredes, sem ou com pouco trabalho de cantaria ao longo dos
séculos XVII, XVIII, XIX e XXno interior do Nordeste do Brasil, identificam‐se os seguintes
aspectosem comum nas doze estruturas analisadas:
1. As pedras utilizadas, como são chamadas pela população, são do entorno imediato;
2. As construções foram realizadas pelos próprios moradores ou por seus usuários;
3. A posição das rochas nas alvenarias leva em consideração seu formato original, ou seja,
maiores na parte inferior e menores na parte superior. Além do mais, em uma mesma fiada
são empregadas rochas de diversos tamanhos e formatos e o objetivo é vedar ao máximo os
vazios. Mesmo assim alguns casos apresentados fogem a esse padrão, expondo o fato da
variabilidade nesse tipo de construção ocorrer em função do esmero individual ou de
pequenos grupos, mais do que características cultuais ou padrões técnicos;
4. Todos os casos são ou da zona rural ou de fora portas (caso do sítio escavado próximo ao
centro do Recife), portanto de populações e grupos com dificuldade de acesso às novos
processos e materiais, seja pela distância ou por circunstâncias econômicas;
5. A rocha utilizada não sofre nenhum tratamento ou transformação e assim matem‐se sua
estabilidade energética, pois é empregada in natura;
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6. Essas construções possuem baixo grau de manutenção;
7. As estruturas são eficazes, pois servem ao objetivo para o qual foram construídas.
Por último cabe afirmar que vestígios construtivos com perfis técnicos ou tecnológicos
semelhantes, mas em diferentes regiões, podem não possuir uma mesma raiz. O fator
determinante nos casos estudados aqui foi o meio ambiental e a disponibilidade de matéria
prima. Embora se trate de uma região que comparta historicamente um modelo de
colonização, um idioma e a mesma religião, esses aspectos culturais encontram variações e
diversidades que, como diz Cardwell, (1996:125), as inovações e modificações técnicas surgem
e morrem várias vezes em função das necessidades e do meio ambiente. Atesta essa tese, que
não é nova, o livro de André Leroi‐Gourhan, L'Homme et la matière, no qual conjuntos de
matérias primas e utencílios disponíveis são elementos fundamentais na configuração dos
perfis técnicos e tecnológicos. Assim um mesmo padrão construtivo pode ser identificado em
grupos sem nenhum contato. Essas duas referências são válidas na medida em que justificam a
possibilidade das construções descritas, embora com semelhanças técnicas e até
transformações tecnológicas (caso da taipa de mão com rocha), não possuirem
necessariamente uma origem comum. Portanto, o meio e as circunstâncias geográficas foram
determinantes para confirguração desses perfis construtivos.
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