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Resumo: A partir dos poucos dados documentais encontrados e considerando a dificuldade ainda maior 

de conseguir elementos específicos sobre a participação da Companhia de Jesus na Colonização do 

território do Piauí, esta pesquisa buscou explorar o potencial informativo das estruturas construtivas. 

Assim, as análises realizadas no âmbito das pesquisas arqueológicas sobre a ocupação jesuítica no Piauí 

Colonial promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entre 2012 e 2015 

no sítio Brejo de São João, através de medições metrológicas em materiais construtivos coletados nas 

ruínas dessa antiga Fazenda, atribuída aos jesuítas, permitiu sua caracterização construtiva e as possíveis 

etapas de ocupação. Palavras-chaves: Jesuítas no Piauí, fazenda, perfil construtivo. 

Abstract: From the few historic documentary data found and considering the still greater difficulty of 

obtaining specific elements on the participation of the Company of Jesus in the Colonization of the 

territory of Piauí, this research sought to explore the informative potential of the constructive structures. 

Thus, the analyzes carried out within the scope of archaeological research on the Jesuit occupation in the 

Colonial Piauí promoted by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Heritage (Iphan) 

between 2012 and 2015 at the Brejo de São João site, through metrological measurements on 

construction materials collected in the ruins of this old Treasury, attributed to the Jesuits, allowed its 

constructive characterization and the possible stages of occupation. Keywords: Jesuits in Piauí, farm, 

constructive profile.  
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Fontes documentais da presença jesuítica no Piauí 

A porção do lado oriental da bacia do rio Parnaíba, área que fazia parte do chamado “Sertão de 

Dentro”, começou a ser ocupada na segunda metade do século XVII e passou a integrar, em 

1718, a então criada Capitania do Piauí6. Esse território, em função dos recursos hídricos e do 

regime de chuvas, despertou a atenção dos viajantes, pois se mostrou propício ao 

desenvolvimento de atividades complementares à monocultura da cana. O desenvolvimento da 

pecuária e agricultura de subsistência utilizando a mão-de-obra livre, disponível no litoral, veio 

ao encontro de algumas das necessidades da Metrópole7 (Brandão, 2012. p.37-41). 

A ocupação do Piauí pode ser dividida em três momentos, segundo Brandão. No primeiro 

momento (primeiros anos do século XVII), militares, religiosos e civis que não buscavam a 

fixação na terra entram sertão adentro com o objetivo de conhecer geograficamente o território 

e de aprisionar e catequisar o indígena. Nessa fase, pretendia-se permitir a abertura de vias 

terrestres e possibilitar a futura ocupação da área. Segundo Assis, em 1607, os primeiros padres 

missionários inacianos, vindos de Pernambuco, passam pelo futuro território do Piauí, rumo ao 

Maranhão para instalação de uma Missão. Só em 1656 foi fundada, em território piauiense, a 

Missão jesuítica de São Francisco Xavier, para servir de entreposto de catequização e produção 

entre as capitanias e Missões de Pernambuco e Maranhão. 

No segundo momento (a partir de 1660 até 1760), teve início o povoamento do território 

baseado na concessão de terras pelo sistema de sesmarias e na pecuária como atividade 

econômica. Esses conquistadores eram: (a) pessoas de outras capitanias que possuíam terra, 

gado e escravos e queriam ampliar seu patrimônio; (b) pessoas livres que queriam tornar-se 

fazendeiros; e (c) foragidos da justiça ou dos senhores de engenho em busca de liberdade. Na 

realidade, os senhores de terra, líderes das conquistas, eram agraciados com o privilégio do 

                                                           

6 A instalação do primeiro governo da Capitania do Piauí, contudo, só ocorreu em 1759 (Brandão, 2012. p.37-41). 

7 A ocupação do sertão nordestino até o final do século XVII, segundo Tânia Brandão, foi impulsionada por diferentes fatores: (a) 
pela necessidade de concentrar na zona da mata litorânea as atividades econômicas agroexportadoras (plantio da cana de açúcar e 
produção do açúcar); (b) pela busca de minimizar os problemas sociais provocados pelo crescimento das camadas sociais 
intermediárias (entre senhores e escravos), redistribuindo-os para outros territórios; (c) pelo interesse em descobrir minas; (d) pela 
necessidade de ampliar o domínio sobre o território colonial, além da linha costeira; e ainda, (e) pelo interesse de abrir vias terrestres 
para facilitar a comunicação dos núcleos populacionais do Norte da colônia com os centros de decisões político-administrativas. 
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recebimento de terras em sesmarias, mas delegavam a administração do seu patrimônio e o 

direito de exercer autoridade local aos homens livres que almejavam tornar-se fazendeiros a 

partir do recebimento em gado pelo trabalho prestado. 

Deve-se registrar, contudo, que, a partir do início do século XVIII, a Coroa começou a tomar 

medidas para diminuir o poder local que estava na mão desse pequeno grupo de ricos senhores. 

Esse movimento foi reforçado pelos posseiros, pessoas endinheiradas, mas sem-terra, 

prejudicados pela inicial concessão de sesmarias. Esse grupo tinha como aliados: alguns 

proprietários dissidentes e os jesuítas (que assumiram o papel de defender os posseiros junto 

ao Rei) (Brandão, 2012. p.58-59 e 84-89). 

Até esse momento, os jesuítas tinham atuado nesse território como missionários, 

desbravadores e expedicionários, e apenas em 1702 conseguiram estabelecer os primeiros 

aldeamentos (Assis, 2009). Contudo, em 1711, os jesuítas da Bahia herdaram todos os bens de 

Domingos Afonso Mafrense, que dentre outras coisas era sesmeiro no território do Piauí, 

possuindo 30 fazendas. A partir de então, os padres entram no sistema econômico do sertão 

piauiense através da pecuária. Com a expulsão dos jesuítas no Brasil, em 1759, as fazendas 

foram incorporadas ao patrimônio real divididas nas Inspeções de Nazaré, Canindé e Piauí 

(Abreu, 1976. p.125; Abreu, 1988. p. 54). 

Finalmente, no terceiro momento, a Coroa instala o governo da Capitania do Piauí (1760), 

significando a centralização do poder político-administrativo na região e diminuição do poder 

local dos senhores de terra (Brandão, 2012. p.58-59). 

Pecuária no Piauí 

A produção de gado foi a atividade que firmou o Piauí na estrutura econômica colonial, contudo, 

seu papel não contribuía com a balança comercial. Seu engajamento efetivou-se no 

fornecimento de carne para os setores agroexportadores e mineiro; e na aquisição de produtos 

comercializados pela metrópole. 

Em meados do século XVII, a pecuária no Piauí estava baseada na disponibilidade de pasto e 

flexibilidade das fronteiras e na pouca interferência humana. Por essas características foi 

considerada uma produção muito elementar. Contudo a fazenda era um elemento 
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caracterizador da região: composta por terra, gado, escravos8 e benfeitorias (casa de moradia, 

cercados, currais, aguadas, roças, tendas de ferreiro, de farinha e de carpintaria) (Brandão, 2012. 

p. 43-57). 

No caso da atividade pecuária desenvolvida pelos jesuítas, alguns dados demonstram um 

crescimento bastante expressivo do rebanho das fazendas sob sua administração: em 1739, o 

conjunto de fazendas contava com 3mil cabeças de gado vacum e 1,5mil de cavalares; esse 

mesmo conjunto de fazendas, em 1757, somava 32mil cabeças de gado e 1,6mil cavalares9. 

Fazenda Brejo de São João 

Segundo Assis, a primeira residência permanente dos jesuítas no Piauí foi a Fazenda Torre, seu 

território equivalia à quase todo o sul e sudeste do Piauí; posteriormente, para uma melhor 

administração, a mesma foi dividida em outras três sedes: Brejo de Santo Inácio, nas margens 

do rio Canindé; Brejo de São João, na região do rio Piauí e Nazaré, na região do rio Parnaíba. Nas 

três sedes teriam sido construídas capelas e casas de morada, sendo as capelas pequenas e 

localizadas ao pé da Residência (Assis, 2009). 

Sítio arqueológico Brejo de São João 

O sítio está localizado no Assentamento Brejo de São João, município de Pajeú do Piauí, distante 

407 km da capital Teresina (0). Foi identificado, em 1987, pelo arquiteto Olavo Pereira da Silva 

Filho durante seus estudos sobre imóveis do campo e de zonas urbanas do Piauí. 

 

                                                           

8 Segundo Brandão, o uso de escravos na atividade pecuária no Piauí ocorreu desde meados do século XVII, e continuou a ser usado 
mesmo com presença de trabalhadores livres. Como atribuições, cabia aos escravos, dentre outros, a construção e manutenção de 
casas, aguadas, currais e roças (Brandão, 2012. p. 53). 

9 Segundo Brandão, esses dados são conhecidos pois as fazendas jesuítas passaram a integrar o domínio da Coroa após a expulsão 
dos jesuítas em 1759 (Brandão, 2012. p. 47) 
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Figura 1: Mapa de localização do Sítio Histórico Brejo de São João (Acervo Fumdham, 2014). 

Em 2007, uma prospecção arqueológica realizada pelo Iphan identificou vestígios de superfície 

que foram agrupados em quatro setores: Montículo, Estrada, Pasto e Estrutura. A pesquisa 

executada pela Fumdham em 2015, a partir dos setores definidos pelo Iphan, acrescentou o 

Setor Casa. 

A estrutura que está aqui sendo analisada, do ponto de vista metrológico, encontra-se no setor 

Estrutura. Trata-se de ruínas de construções antigas associadas a fazenda de criação de gado de 

propriedade dos jesuítas. Da ruína, algumas paredes ainda se encontram de pé, outras 

desmoronadas com seus materiais construtivos dispersos no local, abrangendo uma extensão 

aproximada de 150 m x 93 m. Dentre os materiais dispersos, foi identificado, na área central das 

ruínas, um artefato em pedra, semelhante a uma pia, com a gravação “1738” (0). 
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Figura 2: Artefato de pedra com inscrição “1738”. 

Entre os setores Pasto e Estrada, foi localizada uma estrutura construtiva de formato circular, 

com cerca 4 m de diâmetro, sem reboco, possivelmente um forno. O sistema construtivo 

utilizado foi a alvenaria de tijolo cerâmico maciço com argamassa. Os tijolos que medem 10cm 

de comprimento, 4cm de largura e 3,5cm de espessura (0). 

 

Figura 3: Estrutura circular, com cerca 4m de diâmetro, possivelmente um forno. 
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Caracterização geoambiental 

Do ponto de vista geológico, o sítio está inserido no domínio de rochas sedimentares da Bacia 

do Parnaíba, constituindo ao sul a Formação Cabeças (agrupando arenito, conglomerado e 

siltito), no centro a Formação Longá (englobando arenito, siltito, folhelho e calcário) e ao norte 

do município a Formação Corda (com arenito, argilito, folhelho e siltito). De acordo com a CPRM 

(2004), é uma área de coberturas colúvio-eluviais, que corresponde aos sedimentos detríticos 

com idade tércio-quaternária, compreendendo as areias, argilas, cascalho e lateritas. 

O solo nas proximidades do sítio apresenta uma matriz composta por areia fina, silte e argilas, e 

afloramentos de blocos de arenito e seixos de quartzo. 

A vegetação encontrada na região é de caatinga com perfil de floresta caducifólia espinhosa, 

degradada, com vegetação secundária influenciada por elementos antropogênicos (vegetação 

rasteira), devido à utilização intensa do local para plantio e pastagem. 

Quanto aos recursos hídricos, o sítio está situado próximo a uma área de brejo, com presença 

abundante de água durante todo o ano, são águas rasas e semiparadas cobertas com ervas de 

diversos tipos e tamanhos. Essas águas descem das chapadas do Mato Grosso, do Vinte e Um, 

da Lagoa do Mato e do Russo formando uma drenagem que passa pelo sítio, se constituindo um 

tributário da margem esquerda do Rio Piauí, que está a cerca de 10 km de distância do sítio. 

Implantação das ruínas 

No que diz respeito a configuração geométrica da estrutura estudada foram identificados 

elementos construtivos que formam sete cômodos e um pátio central, possivelmente 

descoberto. 

Por um lado, essa configuração geométrica difere um pouco daquela jesuítica, apresentada por 

Costa, pois não se apresenta integralmente em quadra, ou seja, com construções por todos os 

lados formando um ou mais pátios fechados. Segundo Lúcio Costa:  

o programa padrão das construções jesuíticas era relativamente simples. 

Pode ser dividido em três partes, correspondendo cada uma destas a uma 

determinada utilização: para o culto, a igreja com o coro e a sacristia; para 

o trabalho, as aulas e oficinas; para residência, os “cubículos”, a 



MACEDO, A.O.; FELICE, G.D.; MATOS, M.X.G.de.; MAIOR, P.M.S.; SANTANA, T. M. de C. Indícios de uma Fazenda Jesuíta: o sítio 
Arqueológico Brejo de São João, Piauí. 

FUMDHAMentos (2018), vol. XV, n. 1. pp. 03-36.  10 

enfermaria e mais dependências de serviço, além da “cerca”, com horta e 

pomar (Costa, 1941. p. 130-131). 

Por outro lado, essa configuração também difere daquela apresentada por Brandão, onde uma 

fazenda de criação de gado tem como benfeitorias uma casa de moradia, cercados, currais, 

aguadas, roças, tendas de ferreiro, de farinha e de carpintaria (Brandão, 2012. p. 43-57). 

Do conjunto de cômodos identificados no sítio estudado, foi possível reconhecer a estrutura da 

igreja pela presença do altar (cômodo C) e a estrutura do pomar/roça ou cercados, pela cerca 

em alvenaria de pedra seca nos fundos do complexo construtivo. Mas ainda não foram 

encontradas, as funções de trabalho e residência presentes na estrutura padrão jesuíta, pois não 

foram ainda encontrados seus elementos típicos. Na área da residência, por exemplo, seria 

preciso encontrar estruturas construtivas que caracterizassem os cubículos, onde os padres se 

alojavam, ou seja, um conjunto de paredes paralelas entre si, configurando espaços de formato 

e tamanho padronizados, com suas respectivas janelas. Também não foram encontrados, no 

caso da estrutura de fazenda tradicional piauiense: (1) os elementos que compõem a casa de 

moradia (não fica evidente que esta seja formado pelo conjunto de cômodos A, B e C); (2) nem 

os elementos que conformam as tendas de ferreiro e de carpintaria (Não é claro que os cômodos 

F, G e H abrigavam essas atividades). 

Deve-se registrar, no entanto, algumas particularidades encontradas no projeto arquitetônico 

da igreja existente na ruína. Seu formato retangular, em nave única, foi largamente utilizado 

pelos jesuítas no Brasil, com raras exceções, em quatro diferentes plantas baixa (Costa, 1941. p. 

142). No entanto, na planta baixa da igreja em Brejo de São João, possivelmente construída no 

final do século XVII, manteve-se uma solução considerada primária, utilizada nas capelas 

rudimentares dos primeiros tempos da colonização, onde não havia diferenciação entre a capela 

mor e a nave, nem de largura nem de pé direito. Na igreja em destaque, também não foram 

encontradas evidências do arco “cruzeiro”, elemento que tradicionalmente dividia a capela mor 

e a nave, nem vestígios da torre ou torre sineira nas laterais da igreja. A ausência desses 

elementos pode estar relacionada ao pequeno porte das estruturas implantadas em Brejo de 

São João refletindo condições de ocupação pouco favoráveis. 
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Descrição das alvenarias das ruínas 

A partir da análise dos remanescentes de paredes da estrutura construtiva foi possível identificar 

diferentes perfis técnicos e conhecer aspectos dos seus processos construtivos. Um elemento 

construtivo, como uma parede, é o resultado de uma combinação entre materiais construtivos 

e materiais ligantes; e o agenciamento desses materiais entre si, obedecendo a uma maneira de 

fazer pré-determinada, demonstra a existência de conhecimentos técnicos específicos. Para o 

detalhamento do perfil técnico, foram obtidos dados a partir das características físicas das 

matérias-primas, dos materiais construtivos, do agenciamento e do próprio elemento 

construtivo (parede). 

Na estrutura do Sítio Brejo de São João, apesar de haver trechos da estrutura em péssimo estado 

de conservação, onde não se reconheceu a alvenaria utilizada, foi possível evidenciar um 

conjunto de sete diferentes perfis técnicos: dentre eles alvenarias de rocha, alvenarias mistas e 

alvenarias de tijolos cerâmicos maciços. Esses tipos podem ser espacialmente localizados na 

planta apresentada na 0. 

Alvenaria 1 (rocha com argamassa): 

A técnica empregada neste trecho de estrutura utilizou os mesmos materiais construtivos e 

procedimentos operacionais tradicionalmente usados em qualquer alvenaria de rocha, ou seja, 

a sobreposição de rochas ligadas através de argamassa de barro. Numa análise mais detalhada, 

no entanto, verificou-se que essa alvenaria apresenta uma tendência à organização em fiadas 

(camadas) e a utilização de dois tamanhos de rochas que se complementam: rochas grandes 

cercadas por rochas pequenas (0). Esse agenciamento, no entanto, foi feito utilizando variação 

entre as medidas dos rejuntes verticais e horizontais, como se observa na 0. Registra-se nessa 

estrutura a presença de fragmentos de telhas cerâmicas cumprindo a função de preenchimento 

junto com as rochas pequenas e a argamassa. 
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Figura 4: Localização espacial dos diferentes tipos de alvenarias identificadas na estrutura construtiva 
encontrada no Sítio arqueológico Brejo de São João (Piauí). 
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A partir dessa constatação, sugere-se que o construtor teve uma ideia prévia para a execução 

dessa alvenaria, determinando não apenas a construção em camadas, e, portanto, em etapas, 

como fica evidente pela utilização das fiadas, mas ainda o papel estrutural das rochas grandes 

em contraponto ao papel de preenchimento das rochas pequenas e da argamassa. 

 

Figura 5: Modelo de alvenaria de rocha. Alvenaria 1: Alvenaria de rochas organizada em fiadas onde um 
conjunto de rochas grandes são envolvidas por rochas pequenas e argamassa e onde se observa a 
presença de fragmentos de telhas cerâmicas. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, verificou-se uma grande tolerância entre a maior 

e a menor medida de cada tamanho, como demonstram as dimensões apresentadas abaixo, na 

0. Além das dimensões, as rochas pequenas e grandes se diferenciam no que diz respeito ao 

formato e presença de arestas: as rochas pequenas são em formato poligonal tendendo ao 

retângulo e apresentam arestas; já, aquelas grandes, tem formato irregular, com bordas 

arredondadas, sem arestas. Observa-se, contudo, que em ambos os tamanhos não houve 

tratamento na superfície da rocha, apesar de se perceber uma superfície plana e lisa. Essa 

característica parece ser resultado da estrutura cristalina da rocha, que ao quebrar-se resultam 

faces planas. 
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Tabela 1: Dimensões dos materiais construtivos da Alvenaria 1. Alvenaria de Rocha com argamassa. 

Material Dimensão (Cm) 

Rochas pequenas 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

3 a 19 cm 

1,6 a 6,3 cm 

Rochas grandes 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

11,1 a 54,5 cm 

5,1 a 38,4 cm 

Rejuntes 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de. 

 

0 a 3 cm 

0 a 6,3 cm 

Alvenaria 2 (rocha com argamassa) 

Essa alvenaria também utilizou a técnica da alvenaria de rocha baseada na sobreposição de 

rochas ligadas através de argamassa de barro. Nessa alvenaria, no entanto, não foi verificada a 

organização em fiadas, as rochas se apoiam entre si sem uma ordem aparente. Contudo, assim 

como na Alvenaria 1, utilizam-se dois tamanhos de rochas: rochas grandes e rochas pequenas 

(0). Nesse agenciamento, observou-se que, assim como na alvenaria 1, há variação entre as 

medidas dos rejuntes verticais e horizontais, como se pode ver na 0. 

 

Figura 6: Modelo de alvenaria de rocha. Alvenaria 2: Alvenaria de rochas com organização aleatória onde 
um conjunto de rochas grandes e pequenas são ligadas com auxílio de argamassa. 

Ao contrário da Alvenaria 1, a observação dessa alvenaria não sugere a existência de uma ideia 

prévia para sua execução: não há indícios da existência de níveis de rochas sobrepostos, apenas 
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de rochas apoiadas sobre as outras, como se o único pré-requisito fosse ter um tamanho 

compatível com o espaço disponível. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, assim como na Alvenaria 1, verificou-se uma 

grande tolerância entre a maior e a menor medida de cada tamanho, como demonstram as 

dimensões apresentadas abaixo, na 00. Apesar da diferença de dimensões, nesse tipo de 

alvenaria, as rochas pequenas e grandes apresentam tanto o formato irregular, quanto o 

formato de polígono irregular; e em ambos os tamanhos podem ser encontradas rochas com e 

sem arestas. Observou-se, ainda, que assim como na Alvenaria 1, as rochas não sofreram 

tratamento de superfície. A regularidade de sua superfície resultaria da estrutura cristalina da 

rocha, que ao quebrar-se geram faces planas. 

Tabela 2: Dimensões dos materiais construtivos da Alvenaria 2: Alvenaria de Rocha com argamassa. 

Material Dimensão (Cm) 

Rochas pequenas 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

c) Largura de uma das rochas identificadas 

 

3,5 a 20,5 cm 

2,3 a 15,3 cm 

10,8 cm 

Rochas grandes 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

c) Largura varia de  

 

15,6 a 64 cm 

10,4 a 48,6 cm 

21,6 a 26,6 cm 

Rejuntes 

a) Distância vertical varia de. 

b) Distância horizontal varia de. 

 

0 a 4,2 cm 

0 a 5,4 cm 

Alvenaria 3: (rocha e tijolo com argamassa) 

Na alvenaria 3 identificou-se a utilização da técnica da alvenaria de rocha baseada na 

sobreposição de camadas de rochas, ligadas através de argamassa de barro, mas também se 

verificou a utilização da técnica da alvenaria de tijolo baseada na disposição dos tijolos em fiadas 

sobrepostas, ligadas através de argamassa de barro. Apesar de ter sido chamada alvenaria 

mista, as estruturas que utilizam esse tipo de alvenaria não misturam os materiais. Observa-se, 

numa mesma parede, trechos de alvenaria de rocha e outros trechos de alvenaria de tijolos 

intercaladas várias vezes. Essa sobreposição sucessiva sugere trata-se de um mesmo momento 

construtivo (0). 
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No que diz respeito aos trechos em alvenaria de rocha, não foi verificada a organização em 

fiadas, as rochas se apoiam entre si sem uma ordem aparente. Essa alvenaria, assim como nas 

alvenarias 1 e 2, utiliza dois tamanhos de rochas: rochas grandes e rochas pequenas. Nesse 

agenciamento, observou-se que, assim como na alvenaria 1 e 2, há variação entre as medidas 

dos rejuntes verticais e horizontais, como se observa na 0. Já nos trechos em alvenaria de tijolos, 

observou-se, além da imprescindível organização em fiadas, um ritmo do posicionamento dos 

tijolos, ou seja, a repetição da ordem de posicionamento dos tijolos em camadas intercaladas. 

Nesse agenciamento de tijolos, verificou-se variação entre as medidas dos rejuntes verticais e 

horizontais, como se observa na tabela citada. Registra-se, ainda, nessa estrutura a presença de 

fragmentos de telhas cerâmicas cumprindo a função de preenchimento junto com as rochas 

pequenas e a argamassa. 

 

Figura 7: Modelo de alvenaria mista intercalada de alvenaria de rocha com alvenaria de tijolo cerâmico 
maciço. Alvenaria 3: A alvenaria de rocha apresenta organização aleatória onde um conjunto de rochas 
grandes e pequenas são ligadas com auxílio de argamassa e a Alvenaria de tijolos apresenta ritmo de 
posicionamento dos tijolos de camadas alternadas. 

A observação dos trechos de alvenaria de rocha não sugere a existência de uma ideia prévia para 

a execução dessa alvenaria. No entanto, nos trechos de alvenaria de tijolos sugere-se que o 

construtor teve uma ideia prévia para a execução dessa alvenaria, determinando ritmos de 
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posicionamento dos tijolos, como pode ser visto na 0, ou seja, a repetição da ordem de 

posicionamento dos tijolos em camadas sucessivas. 

 

Figura 8: Ritmos dos trechos das alvenarias de tijolos identificadas na Alvenaria 3. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, assim como nas alvenarias apresentadas  

Até o momento, verificou-se uma grande tolerância entre a maior e a menor medida de cada 

tamanho de rocha, como demonstram as dimensões apresentadas na 0. Apesar da diferença de 

dimensões, nesse tipo de alvenaria as rochas pequenas e grandes apresentam formato irregular; 

no entanto, só no tamanho grande as rochas se apresentam com e sem arestas, naquelas 

pequenas, não há arestas. Observou-se, ainda, que a regularidade da superfície das rochas não 

é fruto de tratamento de superfície, mas resultado da estrutura cristalina da rocha, que ao 

quebrar-se gera faces planas. No caso dos tijolos, além de haver poucas unidades íntegras, foi 

possível identificar dois tipos de tijolos com diferentes dimensões. Em ambos os tipos, verifica-

se a ausência de arestas e a superfície rugosa. 

Tabela 3: Dimensões dos materiais construtivos da Alvenaria 3. Alvenaria com paginações intercaladas de 
rochas e tijolos cerâmicos maciços. 

Material Dimensão (Cm) 

Tijolos tipo 1 

b) Altura de  

 

4,7 cm 

Tijolos tipo 2 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

35,2 a 35,6 cm 

6 a 7,2 cm 

Rochas pequenas 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

4,8 a 18,2 cm 

2,4 a 12,4 cm 

Rochas grandes  
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a) Comprimento varia de 

b) Altura varia de  

18,3 a 44,5 cm 

14,2 a 36,7 cm 

Rejuntes dos tijolos 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de 

 

0,9 a 3,1 cm 

0,7 a 3,1 cm 

Rejuntes das rochas 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de 

 

0 a 3,1 cm 

0 a 3,8 cm 

Alvenaria 4 (rocha e tijolo com argamassa) 

Essa alvenaria utilizou a técnica da alvenaria mista, que utiliza rochas e tijolos ligados através de 

argamassa de barro. Nessa alvenaria, especificamente, apesar de se observar a tendência da 

organização dos materiais em camadas, não houve a configuração de fiadas. As rochas e os 

tijolos se sobrepõem entre si e, eventualmente, verifica-se ordem aparente, mas essa ordem 

não tem continuidade para toda a alvenaria sendo regulamente quebrada. Quanto aos materiais 

utilizados, assim como nas alvenarias 1, 2 e 3, utilizam-se dois tamanhos de rochas: rochas 

grandes e rochas pequenas; e, assim como nas alvenarias 3, utilizam-se dois tipos de tijolos. 

Nesse agenciamento, observou-se que há variação entre as medidas dos rejuntes verticais e 

horizontais, como apresenta a tabela 4. Registra-se nessa estrutura a presença de fragmentos 

de telhas cerâmicas cumprindo a função de preenchimento junto com as rochas pequenas e a 

argamassa (0). 

A observação da alvenaria não sugere a existência de uma ideia prévia para sua execução, nem 

há indícios da existência de níveis de rochas e tijolos sobrepostos, apenas os materiais apoiados 

uns sobre os outros, como se o único pré-requisito fosse ter um tamanho compatível com o 

espaço disponível. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, assim como nas alvenarias estudadas, verificou-

se uma grande tolerância entre a maior e a menor medida de cada tamanho de rocha, como 

demonstram as dimensões apresentadas abaixo na 0. 
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Figura 9: Modelo de alvenaria mista. Alvenaria 4: A alvenaria apresenta organização aleatória onde um 
conjunto de rochas grandes e pequenas, de tijolos cerâmicos de diferentes tipos e de fragmentos de telhas 
são ligados com auxílio de argamassa. 

Tabela 4: Dimensões dos materiais construtivos na Alvenaria 4. Alvenaria mista. 

Material Dimensão (Cm) 

Tijolos tipo 1 

b) Altura varia de  

 

3,5 a 4,2 cm 

Tijolos tipo 2 

a) Comprimento de  

b) Altura varia de  

 

35,9 cm 

5,8 a 7,4 cm 

Rochas pequenas 

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

5,6 a 19 cm 

2,6 a 11,3 cm 

Rochas grandes 

a) Comprimento varia de 

b) Altura varia de  

 

17,9 a 74,4 cm 

13,2 a 55,9 cm 

Rejuntes 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de 

 

0,1 a 4,4 cm 

0 a 4,8 cm 

Apesar da diferença de dimensões, nesse tipo de alvenaria as rochas pequenas e grandes 

apresentam formato irregular; e em ambos os tamanhos podem ser encontradas rochas com e 

sem arestas. Observou-se, ainda, que as rochas não sofreram tratamento de superfície. A 

regularidade de sua superfície deve resultar da estrutura cristalina da rocha, que ao quebrar-se 

geram faces planas. No caso dos tijolos, assim como nas alvenarias que contam com esse 
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material, além de haver poucas unidades íntegras, em ambos os tipos, verifica-se superfície 

rugosa e ausência de arestas. 

Alvenaria 5 (adobe com argamassa) 

Essa alvenaria utilizou a técnica da alvenaria de adobe tradicional, ou seja, a sobreposição de 

camadas de adobe ligadas através de argamassa de barro. O adobe é um tijolo cerâmico 

fabricado a partir da moldagem e secagem de uma mistura de argilas, sem, no entanto, haver o 

cozimento do material. Nessa alvenaria, no entanto, durante o trabalho de campo não foram 

levantados dados físicos que permitam uma análise mais detalhada dos materiais ou da 

estrutura. Pode-se, apenas, registrar que o agenciamento utilizado seguiu a organização em 

fiadas e buscou uma certa amarração dos materiais entre si. A utilização de camadas, indica a 

ideia de construção em etapas e a amarração dos adobes entre as camadas sucessivas indica o 

conhecimento do construtor da necessidade de se buscar uma adequada resistência estrutural 

da parede (0). 

 

Figura 10: Modelo de alvenaria de adobe. Alvenaria 5. Alvenaria organizada em fiadas com certa 
amarração entre os adobes de camadas sucessivas. 
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A observação da alvenaria não sugere a existência de uma ideia prévia para a execução dessa 

alvenaria, pois apesar da construção em fiadas não há ritmo do posicionamento dos adobes, ou 

seja, a repetição da ordem de posicionamento em camadas sucessivas. 

Alvenaria 6 (tijolo com argamassa): 

Nessa alvenaria identificou-se a utilização da técnica da alvenaria de tijolo baseada na disposição 

dos tijolos em fiadas sobrepostas, ligadas através de argamassa de barro. No entanto, não se 

observou ritmo do posicionamento dos tijolos, ou seja, não há repetição da ordem de 

posicionamento dos tijolos em camadas sucessivas. Verificou-se apenas a amarração dos tijolos 

entre essas camadas (0). Quanto ao agenciamento, fica clara a variação entre as medidas dos 

rejuntes verticais e horizontais, como se observa na 0. A observação dos trechos de alvenaria de 

tijolo não sugere a existência de uma ideia prévia para sua execução, apenas tijolos dispostos 

uns ao lado dos outros e uns sobre os outros. 

 

Figura 11: Modelo de alvenaria de tijolos. Alvenaria 6. Alvenaria organizada em fiadas com amarração 
entre os tijolos de camadas sucessivas, sem ideia prévia. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, assim como nas alvenarias que contam com esse 

material, além de haver poucas unidades íntegras, em ambos os tipos, verifica-se a ausência de 

arestas e a superfície rugosa. 
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Tabela 5: Dimensões dos materiais construtivos da Alvenaria 6. Alvenaria de tijolos. 

Material Dimensão (Cm) 

Tijolos tipo 2 

a) Comprimento de  

b) Altura varia de  

c) Largura varia de  

 

33,9 cm 

5,9 a 7,7 cm 

19,3 a 21,8 cm 

Rejuntes 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de 

 

1,1 a 2,7 cm 

0,7 a 2,4 cm 

Alvenaria 7 (rocha): 

A técnica empregada neste trecho de estrutura utilizou os mesmos materiais construtivos e 

procedimentos operacionais tradicionalmente usados em qualquer alvenaria de pedra seca, ou 

seja, a sobreposição de rochas sem o uso de argamassa. Numa análise mais detalhada, verificou-

se que essa alvenaria utilizou apenas um tamanho de rocha (0). Esse agenciamento, no entanto, 

foi feito utilizando variação entre as medidas dos rejuntes verticais e horizontais, como se 

observa na 0. 

A partir dessa constatação, a observação dessa alvenaria não sugere a existência de uma ideia 

prévia para sua execução: não há indícios da existência de níveis de rochas sobrepostos, apenas 

de rochas apoiadas sobre as outras, como se o único pré-requisito fosse ter um tamanho 

compatível com o espaço disponível. 

 

Figura 12: Modelo de alvenaria de pedra seca. Alvenaria 7: Alvenaria de rochas organizada 
aleatoriamente. 

No que diz respeito aos materiais construtivos, verificou-se uma grande tolerância entre a maior 

e a menor medida, como demonstram as dimensões apresentadas na citada. No que diz respeito 
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ao formato e presença de arestas: as rochas utilizadas apresentam dois formatos: tanto rochas 

irregulares, quanto rochas tendendo ao polígono retângulo; sobre a presença de arestas, 

verificou-se que há rochas com bordas arredondadas, sem arestas, mas há rochas com arestas. 

Observa-se, contudo, que as rochas não sofreram tratamento na superfície, apesar de se 

perceber uma superfície plana e lisa. Essa característica, aparente, é resultado da estrutura 

cristalina da rocha, que ao quebrar-se resultam faces planas. 

Tabela 6: Dimensões dos materiais construtivos da Alvenaria 7. Alvenaria de pedra seca. 

Material Dimensão (Cm) 

Rochas  

a) Comprimento varia de  

b) Altura varia de  

 

16,4 a 48,2 cm 

10,9 a 26,5 cm 

Rejuntes 

a) Distância vertical varia de 

b) Distância horizontal varia de. 

 

0,9 a 2,7 cm 

0 a 3,5 cm 

 

Resultados da Fluorescência de Raio-X 

As análises de FRX foram realizadas pelo Grupo de Estudos do Quaternário do Nordeste 

Brasileiro (Gequa) do Laboratório de Geomorfologia do Quaternário (Labgeo), do Departamento 

de Ciências Geográficas da UFPE, a partir das amostras coletadas pela Fumdham. As amostras 

foram coletadas com auxílio de formão, martelo e colher de pedreiro e foram armazenadas em 

sacos plásticos, devidamente identificadas. Em laboratório, a equipe do Laboratório de Perfil 

Técnico, do Núcleo de Metrologia Arqueologia do Departamento de Arqueologia da UFPE, com 

auxílio de espátulas, retirou e acondicionou em eppendorfs plásticos uma parte de cada amostra 

coletada em campo. Das amostras de tijolo foram retirados fragmentos da parte interna, 

evitando, assim, frações contaminadas pela ação do tempo. Das amostras de argamassa, por 

serem granuladas, não foi possível fazer seleção. Os invólucros foram devidamente identificados 

com etiquetas numeradas à mão. 

Foram enviadas quatro amostras de tijolos cerâmicos e quatro amostras de argamassa. No caso 

das amostras de tijolo, o objetivo foi verificar quais os componentes químicos das amostras, 

incluindo a dosagem de alumínio, para identificar tijolos homólogos. Buscou-se, ainda ter uma 
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ideia das possíveis argilas utilizadas a partir dos elementos químicos assessórios presentes. 

Lembrando que, a partir de 800oC, as argilas se amorfizam, não sendo possível sua identificação 

direta. No caso das amostras de argamassa, o objetivo foi verificar se essas argamassas foram 

feitas com utilização de areia, argila e cal, ou se são apenas “argamassas de barro”, sem adição 

de outras matérias-primas. 

Pela metodologia utilizada pelo Gequa - Labgeo, as amostras foram secadas na estufa a 100 °C 

por 2 horas. Após a secagem, uma porção de cada amostra foi colocada em cápsula de plástico 

e vedada por filme de polipropileno de composição C3O6 e espessura de 5.0µm livres de 

impurezas. Nas cápsulas foram feitas análises químicas quantitativas com range analítico de Na 

ao U, com as amostras colocadas à vácuo (50 Pa ou inferior) para detecção dos elementos mais 

leves. Os resultados das análises químicas, apresentadas na 0, foram realizadas utilizando um 

espectrômetro de fluorescência de raios-X Shimadzu modelo EDX-720, com tubo de raios-X e 

detector analítico refrigerado com nitrogênio líquido. Os resultados são expressos em 

porcentagem (%); tr = traços; Nd = Não detectado (Tabela 7).  

Tabela 7: Resultados das análises de Fluorescência de Raio-X em quatro amostras de tijolos e quatro 
amostras de argamassa retiradas do Sítio Arqueológico Brejo de São João para procurar identificar tijolos 
homólogos (inclusive, homólogo ao tijolo 219841. Utilizado na construção de um túmulo, que segundo o 
Assis, foi construído em 1950) e as matérias-primas utilizadas nas argamassas para saber se as mesmas 
continham cal. 

Amostras (%) 

 219835 219841 219844 219846 220837 220838 220839 220840 

Elementos Argamassa Tijolo Argamassa Argamassa Tijolo Tijolo Tijolo Argamassa 

SiO2 65,8 56,64 56,07 60,23 57,29 85,13 55,31 64,15 

Al2O3 28,78 35,2 32,33 34,41 37,15 Nd 37,87 31,76 

K2O 1,53 2,85 2,23 1,88 2,54 6,97 3,14 1,43 

Fe2O3 1,46 3,45 1,81 1,74 1,49 4,06 1,56 1,33 

TiO2 0,93 1,06 1,21 0,97 0,98 2,75 1,16 0,87 

CaO 0,29 0,65 1,83 0,19 0,26 0,69 0,53 0,23 

SO3 0,16 Nd 2,63 0,13 Nd Nd 0,12 Nd 

Obs. Os resultados são expressos em porcentagem (%); tr = traços; Nd = Não detectado 
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Resultados da Difração de Raio-X 

As análises de DRX foram realizadas pelo Grupo de Tecnologia Mineral da UFPE, a partir das 

amostras coletadas pela Fumdham10. As amostras foram coletadas com auxílio de formão, 

martelo e colher de pedreiro e foram armazenadas em sacos plásticos, devidamente 

identificadas. Em laboratório, a equipe do Laboratório de Perfil Técnico, do Núcleo de 

Metrologia Arqueologia do Departamento de Arqueologia da UFPE, com auxílio de espátulas, 

retirou uma parte de cada amostra, triturou os fragmentos com auxílio de almofariz em pedra 

e, após passar na peneira de malha de filtro Mesh 75, acondicionou o material em eppendorfs 

plásticos. Das amostras de tijolo foram retirados fragmentos da parte interna, evitando, assim, 

frações contaminadas pela ação do tempo. Das amostras de argamassa, por serem granuladas, 

não foi possível fazer seleção. Os invólucros foram devidamente identificados com etiquetas 

numeradas à mão. 

Foram enviadas quatro amostras de tijolos cerâmicos e quatro amostras de argamassa. No caso 

das amostras de tijolo, o objetivo foi complementar a análise de FRX para se ter uma ideia das 

possíveis argilas utilizadas, a partir dos elementos químicos assessórios pois, a partir de 800oC, 

as argilas se amorfizam, não sendo possível sua identificação direta. No caso das amostras de 

argamassa, o objetivo foi verificar se essas argamassas foram feitas com utilização de areia, 

argila e cal, ou se são apenas “argamassas de barro”, sem adição de outras matérias-primas. 

As análises foram realizadas pelo método do pó no equipamento Bruker D2 PHASER, operando 

com voltagem de 30 kV e corrente de 10 mA (P=300 W), radiação Cu-Kα = 1,54060 Å e utilizando 

o detector Bruker-AXS-Lynxeye. A faixa de varredura (2θ) foi de 4 a 80°, com passo do 

goniômetro de 0,02019°, tempo de contagem por passo de 0,5 s e fenda primária com abertura 

de 0,4 mm. Foi utilizado um anteparo de 3 mm e rotação constante da amostra de 10 rpm. Os 

difratogramas foram indexados usando o programa DIFFRAC.EVA e banco de dados COD (REV 

89244 20131011). 

                                                           

10 Análises realizadas pelo Prof. Pedro L. Guzzo, do Departamento de Engenharia de Minas, UFPE 
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A 0 apresenta a composição mineralógica das amostras analisadas. Em todas as amostras foi 

observado a presença de Quartzo (SiO2) e Muscovita ((KAl2Si3Al)O10(OH,F)2). Verificou-se picos 

característicos da Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) apenas nas amostras do material Argamassa. Em 

todos os difratogramas houve um pico de difração não identificado no ângulo de ~24°. Este pico 

se mostrou mais intenso na amostra 219841, que possui coloração avermelhada. A seguir, foram 

apresentados os difratogramas de cada amostra em três escalas, para facilitar a visualização e 

também foram agrupados de acordo com o tipo de alvenaria. 

Tabela 8: Resultados das análises de Difração de Raio-X em quatro amostras de tijolos e quatro amostras 
de argamassa retiradas do Sítio Arqueológico Brejo de São João para procurar identificar tijolos 
homólogos e para conhecer as matérias-primas utilizadas nas argamassas a fim de verificar se as mesmas 
continham cal. 

Amostra Material Alvenaria Minerais Identificados 

219835 Argamassa Rocha Quartzo; Muscovita; Caulinita. 

219841 Tijolo Cerâmico Tijolo (Túmulo) Quartzo; Muscovita. 

219844 Argamassa Rocha Quartzo; Muscovita; Caulinita. 

219846 Argamassa Rocha Quartzo; Muscovita; Caulinita. 

220837 Tijolo Cerâmico Tijolo Quartzo; Muscovita. 

220838 Tijolo Cerâmico Tijolo Quartzo; Muscovita. 

220839 Tijolo Cerâmico Tijolo Quartzo; Muscovita. 

220840 Argamassa Tijolo Quartzo; Muscovita; Caulinita. 

Modelo de ocupação do sítio. 

A partir dos dados obtidos com as análises que quantificaram sete tipos de alvenarias e a planta 

baixa com uma configuração com pátio central foi possível sugerir uma hipótese de etapas 

construtivas para essa ruína. 

Etapas construtivas 

Como já foi apresentado, na estrutura pesquisada em Brejo de São João, há trechos da estrutura 

que estão em péssimo estado de conservação impossibilitando a identificação de um perfil 

técnico, do restante dos elementos construtivos foi possível evidenciar um conjunto de sete 

diferentes perfis técnicos. 
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Desse total de alvenarias remanescentes, excetuando a cerca em pedra, cerca de 52% não teve 

o seu perfil técnico reconhecido. Do restante, foi possível identificar seis perfis que aparecem 

distribuídos da seguinte maneira: Alvenaria 2 soma 31%, as Alvenarias 3 e 4, cada uma, abrange 

cerca de 6% da estrutura; e as outras três alvenarias contam com menos de 3% cada uma, como 

demonstra o gráfico a seguir (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Presença das alvenarias na estrutura construída em Brejo de São João, excetuando a cerca de 
pedra, indicando a quantidade de intervenções físicas sofridas pela estrutura ao longo do tempo. Mais da 
metade dos elementos construtivos estão em péssimo estado de conservação impedindo a identificação 
do perfil técnico, do restante, 31% é da Alvenaria 2 e os outros 17% abrangem 4 tipos diferentes. 

 

A partir dos dados acima apresentados, e considerando a distribuição espacial dos diferentes 

tipos, verificou-se que a Alvenaria 2, além de ser quantitativamente a mais presente na 

estrutura, pode ser encontrada em todos os seus cômodos, como foi apresentado na 0. Desta 

feita, a hipóteses de cronologia defendida é a de que houve uma grande obra que edificou a 

estrutura como um todo, utilizando o perfil da Alvenaria 2 e, ao longo do tempo, foram sendo 

realizadas reformas menores, provavelmente reparativas, principalmente no cômodo C, onde 

funciona a Igreja (Figura 13). 
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Figura 13: Hipótese da edificação da estrutura como um todo, enquanto uma grande obra, utilizando o 
perfil técnico da Alvenaria 2, com a realização, ao longo do tempo, de reformas provavelmente 
reparativas, principalmente na Igreja. 

A partir dos dados levantados, no entanto, ainda não é possível apresentar uma hipótese que 

explique a ordem das intervenções posteriores. Para tanto seria necessário levantar outros 

dados, em campo, sobre o posicionamento vertical dos elementos construtivos entre si. A partir 

da metodologia estratigráfica, pode ser possível identificar a precedência entre as alvenarias 

que apresentam contato entre si, como por exemplo: Alvenaria 3 e 6; alvenaria 4 e 6; Alvenaria 

5 e 6. 

Unidade do conjunto 

A princípio, numa visão geral, cada uma das alvenarias é diferente entre si, mesmo utilizando os 

mesmos materiais construtivos: rochas, tijolos, adobes ou rochas e tijolos (Figura 14): 
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• Alvenaria 1. Alvenaria de rocha; 

• Alvenaria 2. Alvenaria de rocha; 

• Alvenaria 3. Alvenaria mista; 

• Alvenaria 4. Alvenaria mista; 

• Alvenaria 5. Alvenaria de adobe; 

• Alvenaria 6. Alvenaria de tijolo; 

• Alvenaria 7. Alvenaria de rocha. 

 

 

Figura 14: Registro imagético de cada um dos sete tipos de alvenaria identificadas com perfis técnicos 
próprios para comparação inicial. 

Análise das dimensões de Rochas, Tijolos e Rejunte 

Percebe-se, contudo, em um olhar mais detalhado que foram utilizados 2 tipos de rochas e 2 

tipos de tijolos, além de 1 tipo de adobe, em todas as alvenarias da estrutura: 
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a) Rocha. Como já foi mencionado, e é possível verificar na tabela 9, os tipos de alvenaria 

de rocha e mista11 contam com 2 tamanhos de rocha que foram arbitrariamente 

denominados Pequeno e Grande. Na 0 fica registrado que nas alvenarias onde se usam 

rochas, tanto a pequena quanto a grande apresentam uma elevada amplitude entre a 

menor e maior medida, seja do comprimento, seja da altura. Fica evidente, ainda, que há 

semelhança entre as medidas das rochas pequenas usadas em quase todas as alvenarias. 

b) Tijolos. Percebe-se, ainda, que foram utilizados 2 tipos de tijolos nas alvenarias da 

estrutura. Na tabela abaixo, 0, fica registrado que nas alvenarias onde se usam tijolos, há 

uma elevada amplitude entre a menor e maior medida, seja do comprimento, seja da 

altura. 

c) Rejunte. No que diz respeito aos rejuntes, percebe-se, pelas medidas registradas na 

tabela abaixo, 0, que há uma elevada amplitude entre a menor e maior medida, seja no 

rejunte horizontal, seja no vertical em ambas as alvenarias. Percebe-se, contudo, 

semelhança nas medidas utilizadas nas alvenarias de tijolo entre si, e da mesma maneira, 

semelhança entre aquelas nas alvenarias de rocha. Essas semelhanças podem indicar a 

existência de padrões de construção para cada tipo de alvenaria, de acordo com os 

materiais utilizados. 

Tabela 9: Variação das medidas das rochas (comprimento, largura e altura) presentes nas alvenarias 
encontradas, onde se observa: uma certa unidade entre comprimento e largura das rochas pequenas e 
unidade na menor medida do comprimento das rochas grandes. 

ROCHAS ALV 1 ALV 2 ALV 3 ALV 4 

ROCHA PEQUENA Dimensão (cm) 

comprimento 3 19 3,5 20,5 4,8 18,2 5,6 19 

altura 1,6 6,3 2,3 15,3 2,4 12,4 2,6 11,3 

largura   10,8      

ROCHA GRANDE Dimensão (cm) 

comprimento 11,1 54,5 15,6 64 18,3 44,5 17,9 74,4 

altura 5,1 38,4 10,4 48,6 14,2 36,7 13,2 55,9 

largura   21,6 26,6     

 

 

                                                           

11 Exceto a Alvenaria 7. Alvenaria de rocha sem argamassa 
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Tabela 10: Variação das medidas dos tijolos (comprimento, largura e altura) presentes nas alvenarias 
encontradas, onde se observa a existência de dois tipos de tijolo cerâmicos maciços. 

TIJOLO ALV 3  ALV 4   

TIJOLO 1  Dimensão (cm)   

Altura varia de 4,7   3,5 4,2 

TIJOLO 2         

Comprimento varia de 35,2 35,6 35,9   

altura varia de 6 7,2 5,8 7,4 

Na alvenaria de tijolo cerâmico maciço foram utilizados tanto tijolos inteiros como 

fragmentados, sugerindo pouca disponibilidade desse material construtivo na região, ou baixo 

poder aquisitivo do proprietário no momento da reforma das estruturas. Foram identificados 

dois tipos de tijolos com tamanhos variados. Observa-se que os tijolos apresentam deformação 

resultante do processo de fabricação como curvaturas e rachaduras e estão se desagregando ou 

pela baixa qualidade da argila utilizada ou pelo processo de queima em temperatura baixa. No 

agenciamento dos tijolos, apesar de ser evidente a utilização de fiadas, e de se perceber a 

utilização de ritmos de posicionamento na Alvenaria 3, não há rigidez no seu posicionamento, 

resultando em desalinhamento dos tijolos entre si pela não utilização do nível na construção da 

alvenaria. 

Tabela 11: Variação das medidas dos rejunte (vertical e horizontal) presentes nas alvenarias encontradas, 
onde se observa a existência de medidas semelhantes das alvenarias de tijolo entre si e das alvenarias de 
rocha entre si. 

 ALV 1 ALV 2 ALV 3 ALV 4 ALV 6 ALV 7 

REJUNTE                         

REJUNTE TIJOLO                         

Vertical varia de         0,9 3,1     1,1 2,7 0,9 2,7 

Horizontal varia de         0,7 3,1     0,7 2,4 0 3,5 

REJUNTE ROCHA                         

Vertical varia de 0 3 0 4,2 0 3,1 0,1 4,4         

horizontal varia de 0 6,3 0 5,4 0 3,8 0 4,8         
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Análises físico-químicas dos tijolos 

Pelas análises de DRX e FRX realizadas em quatro amostras de tijolos, sendo um tijolo utilizado 

no túmulo, construído em 1950 (amostra 219841), e três tijolos das paredes leste da Capela, 

verificou-se que: 

a) No que tange aos minerais presentes nos tijolos (pelas análises de DRX), todas as 

amostras são compostos pelos mesmos minerais, a saber, Quartzo (SiO2) e Moscovita 

((KAl2Si3Al)O10(OH,F)2) (como pode ser visto na 0). O quartzo é relativo à presença de 

areia e a Moscovita é uma mica de potássio, com baixo teor de ferro, mas entre as 

possíveis substituições químicas na sua composição característica, o Al pode ser 

substituído por Mg, Fe+2, Fe+3, Mn, Li, Cr, Ti e V (DEER, 1981: p. 225-229.).  

 

b) No que tange aos elementos químicos (pelas análises de FRX), contudo, há diferença 

entre os tijolos: o tijolo referente à amostra 220838 (parede leste da capela) tem 

composição diferente dos demais (0): não contem Óxido de Alumínio (Al2O3), contém 

um percentual mais elevado de Sílica (SiO2), Óxido de Ferro (Fe2O3) e Dióxido de Titânio 

(TiO2). Os tijolos das amostras 219841, 220837 e 220839 têm composição homóloga, 

seja qualitativa, seja quantitativamente. 

 

  

  
Figura 15: Difratogramas das amostras 219841, 220837, 220838 e 220839. Indicando que as amostras são 
compostas pelos minerais Quartzo (SiO2) e Muscovita ((KAl2Si3Al)O10(OH,F)2). 

Pelas análises de FRX e DRX realizadas em quatro amostras de argamassas (2 argamassas 

retiradas de alvenaria de rocha – amostras 219844 e 219846 e 2 argamassas utilizadas em 

alvenaria presentes na capela - amostras 219835 e 220840) verificou-se pequenas diferenças 

nas quantidades de argila e de areia. No entanto, a característica mais significativa observada 



MACEDO, A.O.; FELICE, G.D.; MATOS, M.X.G.de.; MAIOR, P.M.S.; SANTANA, T. M. de C. Indícios de uma Fazenda Jesuíta: o sítio 
Arqueológico Brejo de São João, Piauí. 

FUMDHAMentos (2018), vol. XV, n. 1. pp. 03-36.  33 

nas análises é a pequena quantidade, de CaO, ou seja, de Óxido de Cálcio, conhecida como Cal, 

ou cal viva (Gráfico 2 e 3). A importância da Cal numa argamassa, além de conferir 

trabalhabilidade ao material, é sua função aglomerante. A ausência de cal nas argamassas 

estudadas indica que se tratava de argamassas de barro, ou seja, material com baixa resistência 

mecânica e baixa resistência às intempéries. Essa ausência pode indicar dificuldade de obtenção 

da matéria-prima ou mesmo baixo poder aquisitivo dos construtores. 

Gráfico 2: A partir do diagrama de barras, pode ser verificado que o tijolo amostra 220838 difere dos 
demais pela ausência de Al2O3 (relacionado ao tipo de argila utilizado), e pela elevada quantidade de SiO2 
(relativo a elevada quantidade de quartzo, ou seja, areia). 

 

 

Gráfico 3: A partir do diagrama de barras, pode ser verificado que as argamassas são semelhantes entre 
si, mas apresentam diferenças sutis das quantidades de SiO2 (relativo à quantidade de quartzo, ou seja, 
areia) e nas quantidades de Al2O3 (relativo à argila).  
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Conclusões 

Como já foi apresentado, segundo Brandão, os jesuítas participarão das duas primeiras fases de 

ocupação do território da antiga colônia12. Inicialmente, na primeira metade do século XVII, com 

o objetivo de conhecer geograficamente o território e de aprisionar e catequisar o indígena. 

Posteriormente, na segunda fase da ocupação, só conseguiram estabelecer os primeiros 

aldeamentos a partir de 1702. Ainda nessa fase, assumiram outro papel: entraram no sistema 

econômico do sertão piauiense através da pecuária, pois receberam em herança, em 1711, 

trinta fazendas de gado. 

Nesse contexto, as análises metrológicas realizadas na estrutura existente no Sítio Brejo de São 

João, verificaram que há um momento inicial quando toda estrutura da fazenda foi construída, 

utilizando o sistema construtivo da Alvenaria 2 (alvenaria de rocha com argamassa de barro). 

Pode-se considerar que se trata de uma alvenaria elementar, resultado de rochas quebradas, 

sem tratamento de superfície, que foram apoiadas umas sobre as outras, com auxílio de 

argamassa também elementar, sem utilização de cal. 

Esse momento inicial sugere, por um lado, alguma dificuldade na obtenção de matéria-prima 

possivelmente pela ausência na região, e, por outro, a falta de investimento do construtor na 

aquisição dessa matéria-prima. A ausência de cal para confeccionar a argamassa, por exemplo, 

produz uma alvenaria e, consequentemente, uma edificação mecanicamente menos resistente. 

O fato de terem sido encontradas cerca de 52% da estrutura em péssimo estado de conservação, 

onde não se reconheceu a alvenaria utilizada, é um demonstrativo dessa condição de baixa 

resistência mecânica. Sugere-se, ainda, pela falta de padronização na confecção dos materiais 

construtivos e no agenciamento desses materiais que também não houve investimento do 

construtor na elaboração de projetos de alvenaria e na contratação de mão-de-obra qualificada. 

Não é possível, contudo, afirmar que essa construção inicial foi executada pelos jesuítas, apesar 

de haver registros históricos de que a Fazenda Torre, primeira residência permanente dos 

jesuítas no Piauí foi dividida em outras três sedes, sendo uma delas a de Brejo de São João, na 

                                                           

12 A terceira fase de colonização teve início a partir de 1760, com a instituição do Governo central, contudo a Companhia de Jesus 
foi expulsa das colônias portuguesas em 1759. 
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região do rio Piauí, onde foram construídas capela e casa de morada. Essa dúvida pode explicar 

porque a configuração geométrica de Brejo de São João difere daquele modelo jesuítico13. Mas 

pode-se sugerir que, pelo fato de haver uma capela edificada com alvenarias diferentes da 

alvenaria 2, edificada em momento posterior, a capela possa ter sido edificada pelos jesuítas. 

Verificou-se, contudo, nos momentos posteriores, uma continua execução de obras na área da 

capela. Essa variedade de alvenarias dificultou relacionar a capela à primeira fase construtiva e 

por isso, como já foi dito, esse fato pode sugerir que tenha sido executada quando os jesuítas 

assumiram a sua propriedade, ou seja, após 1711. Com relação às circunstâncias da construção 

da estrutura da igreja, deve-se registrar que: (1) a grande variação na dimensão da largura da 

planta baixa da igreja, de 3,5m até 3,8m, com cerca 10%, sugere baixa qualificação da mão-de-

obra, ou ausência de instrumentos de medição, ou falta de controle durante a execução dos 

trabalhos; (2) essa pouca largura do seu vão, de no máximo 3,8m, sugere, ainda, alguma 

dificuldade na obtenção de madeira de qualidade para realizar a sua cobertura. 

Por último cabe salientar ainda que dentre os tipos de alvenarias utilizadas em toda a estrutura, 

com exceção da alvenaria 114 e do trecho de tijolos da alvenaria 315, tratam-se de alvenarias 

elementares, sem rigor técnico. Como foi possível identificar, seja no primeiro, seja nos 

momentos subsequentes, as estruturas construídas no sítio Brejo de São João são de 

característica elementar, não apresentando rigor técnico seja de matéria-prima, materiais 

construtivos, agenciamento dos materiais e projeto de arquitetura. Mas principalmente, que 

não há diferença no investimento técnico entre o primeiro momento e os demais momentos 

construtivos. Ou seja, não se percebe identidade construtiva jesuítica diferenciada a partir da 

observação dos perfis técnicos das estruturas em Brejo de São João. Possivelmente, as condições 

financeiras e operacionais existentes na região não tenham mudado após a fazenda ter sido 

assumida pelos jesuítas.  

                                                           

13 O modelo jesuítico, segundo Costa, se apresenta integralmente em quadra, ou seja, com construções por todos os lados 
formando um ou mais pátios fechados. Essa configuração não foi encontrada em Brejo de São João. Também não foram encontradas 
as funções de trabalho e residência presentes na estrutura padrão jesuíta. 

14 Na alvenaria 1, sugere-se que o construtor teve uma ideia prévia para sua execução não apenas a construção em camadas, mas 
ainda o papel estrutural das rochas grandes em contraponto ao papel de preenchimento das rochas pequenas e da argamassa. 

15 Nos trechos de alvenaria de tijolos sugere-se que o construtor teve uma ideia prévia para a execução dessa alvenaria, 
determinando ritmos de posicionamento dos tijolos. 
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