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Apreesentação
o

P
de Prospecção
o Arqueológica e Educaçãão Patrimon
nial na
Este é o Relatório Final do Programa
d Implantaçção do Túneel da Aboliçãão do Corred
dor de Transsporte Públiico de
Área das Obras de
Passaageiros Lestte‐Oeste (Fase I e II)), em Recife, PE, refferente ao Processo IPHAN
01498.000425/20
013‐60, cujo licenciamennto foi conce
edido atravé
és da Portari a nº 16, de 04 de
PAM/IPHAN1.
Abril de 2013 DEP
A exeecução deste Programa atendeu aoo Termo de Referência expedido peela Secretaria das
Cidad
des do Estad
do de Perna
ambuco, em
m atendimen
nto à solicita
ação da Supperintendênccia do
IPHAN (Instituto do Patrimô
ônio Históricco e Artístico Nacional) em Pernaambuco qua
anto à
contrratação de Atividades
A
de
e Arqueologgia Preventivva para subsidiar as obraas de implan
ntação
do Tú
únel da Abolição.
Este Relatório exxpõe os resu
ultados obtiddos com a execução
e
da escavação aarqueológica
a e do
monitoramento arqueológicco das ativvidades reaalizadas na área de interferência do
o, nos locaiss que sofrerram impacto
os potencialmente lesivvos ao patrimônio
emprreendimento
arqueeológico, no período de abril
a
de 20133 a fevereiro
o de 2014.
Em geral, o Progrrama de Monitoramentoo visa atende
er o que preconiza a pubblicação do IPHAN
NORM
MAS DE GERENCIAM
G
ENTO DO

PATRIMÔN
NIO ARQUE
EOLÓGICO2,

que trata
a do

acom
mpanhamento arqueológgico constannte, na fase
e de implan
ntação do eempreendim
mento.
Recomenda partiicularmente o “acompannhamento, por
p parte da
a equipe de arqueólogos, das
açõess do empreeendimento que
q incluem,, retiradas de
d vegetação
o, trabalho dde terraplana
agem,
implaantação de canteiros
c
de obra, e aind a qualquer outra
o
atividade potencia lmente caussadora
de daanos ao Patrrimônio Arqueológico”, enfatizando a necessida
ade de garanntir‐se uma “farta
documentação esscrita e fotoggráfica de ca da trecho do
o empreendiimento”.
O mo
onitoramento arqueológgico se fez viisando tanto
o a identifica
ação quanto o cadastram
mento
de evventuais vesstígios arque
eológicos. Taais procedimentos visam
m a atender ààs determin
nações
consttantes na resolução CON
NAMA Nº 0001, de 23 de
e janeiro de 1986, em seeu Art. 6º, I, c.3, e

1

Segue cópia da Porttaria em anexo..
Basto
os, Rossano Lop
pes; Souza, Marise Campos dee e Gallo, Harolldo Orgs. 2005.
3
RESO
OLUÇÃO CONAM
MA No 001, de 23 de janeiro dde 1986, publiccada no D.O.U. de 17/2/86.
2
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Resollução/CONA
AMA Nº 006 de 16 de seetembro de 1987,
1
em seu artigo 9°4, que determ
mina a
execu
ução de um programa
p
de
e monitoram
mento dos im
mpactos ambiientais.
Aindaa em atendim
mento à legislação, fez‐sse necessário
o privilegiar‐se um progrrama de Edu
ucação
Patrim
monial, enfo
ocando inicialmente o ttreinamento
o dos trabalhadores da obra de mo
odo a
capaccitá‐los paraa o reconhecimento exppedito de ve
estígios arqu
ueológicos, e posteriorm
mente
enfoccando os colégios no enttorno da obraa e ainda a população
p
em
m geral.
A áreea estudada corresponde
c
e a toda a áreea de interve
enção do em
mpreendimennto.

Art. 6o
o. O estudo dee impacto ambiental desenvoolverá, no mínim
mo, as seguintes atividades ttécnicas: I Diagnóstico
ambiental da área dee influência do projeto compleeta descrição e análise dos recursos ambienttais e suas interações,
mo existem, de modo a caracterizar a situaçãão ambiental daa área, antes da
a implantação ddo projeto.
tal com
c) o m
meio socioeconô
ômico. O uso e ocupação do ssolo, os usos daa água e a sócio econômica, ddestacando os sítios e
monum
mentos arqueo
ológicos, históricos e culturaiss da comunidade, as relaçõess de dependên cia entre a socciedade
local, o
os recursos ambientais e a pottencial utilizaçãão futura desse
es recursos.
4
RESO
OLUÇÃO/CONA
AMA/No 006 DE
D 16 DE SETEM
MBRO DE 1987
7, publicada no
o D.O.U. de 222/10/87, Seção I, Pág.
17.4999
Art. 9o
o. O estudo de impacto ambie
ental, a preparração do RIMA, o detalhamento dos aspectoos ambientais ju
ulgados
relevantes a serem desenvolvidos
d
nas
n várias fasess do licenciame
ento, inclusive o programa dee acompanham
mento e
i
serã
ão acompanhaados por técnicos designado
os para este fim pelo(s) órgão(s)
ó
monitoragem dos impactos,
ual(ais) compettente(s).
estadu
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Inttrodução

O lito
oral e zona da
d mata de Pernambuco
P
o foram denssamente ocu
upadas por ppopulações pré
p ou
proto
o‐históricas até
a o início da
d colonizaçção portugue
esa. As terras férteis nass proximidad
des do
Rio C
Capibaribe correspondem
c
m a áreas dde potencial de ocupaçção de gruppos pré‐histó
óricos.
Tomaando por basse os relatoss históricos, ssabe‐se que durante a segunda mettade do século XVI
os co
olonizadoress europeus se esforçaraam em dar combates aos
a povos nnativos da região,
expulsando‐os daas férteis te
erras da várrzea do rio Capibaribe e das zona s mais ao sul
s da
capitaania.
No p
processo de ocupação da
d América portuguesaa Pernambucco foi uma das experiê
ências
pioneeiras. Na faixxa do litoral,, que hoje inntegra o Estado, foram dados
d
os priimeiros passsos na
ocupaação de uma vasta porçção de territtório que po
osteriormentte se tornouu um dos maiores
centrros produtorres de riqueza no impérioo português. No contexto
o das primei ras expediçõ
ões de
recon
nhecimento e vigilância
a realizadas no início do século XVI, Pernam
mbuco acolh
heu a
installação de feeitorias que serviam aoo mesmo tempo
t
como
o ponto dee acumulaçã
ão de
mercadorias locaais – especia
almente o ppau‐brasil – e como estrrutura defennsiva. A ocupação
efetivva e sistemática do territtório iniciou‐‐se, entretan
nto, somente
e com a instaalação do sisstema
de caapitanias hereditárias.
Em m
março de 1535,
1
Duarte
e Coelho apportou em Pernambuco
o para tom
mar posse de sua
capitaania, que ele batizou de Nova Lusitânia. Diferenteme
ente de ouutros donattários,
empeenhou‐se em
m consolidar uma econnomia baseaada na prod
dução de aççúcar, evitan
ndo a
realizzação de exp
pedições na busca de m
metais precio
osos, apesar das pressõees da Coroa nesse
sentid
do. Homem enérgico impôs uma orddem rigorosaa na capitania, que comeeçou a ocupa
ar pela
sua p
porção mais ao
a norte, iniccialmente fuundando Igarrassu e depois Olinda.
Duran
nte a segunda metade do século XXVI os coloniizadores eurropeus se essforçaram em
m dar
comb
bates aos po
ovos nativoss da região, principalme
ente os caetés, expulsanndo‐os das férteis
f
terras da várzea do
d rio Capibaribe e das zzonas mais ao
a sul da cap
pitania. Nesssa época, por suas
riqueezas, a capitaania já chamava a atençãão de outross europeus excluídos na ddivisão do mundo
m
entree portuguesees e castelha
anos. A partiir da consoliidação da occupação nas excelentes terras
da váárzea do Caapibaribe e nos férteis tterrenos do
o litoral sul da capitaniaa, a agroind
dústria
açucaareira experiimentou um verdadeiro ‘boom’ em Pernambuco
P
. O problem a da mão‐de
e‐obra
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foi reemediado co
om a importa
ação de escr avos negros africanos, uma
u
vez que os nativos não
n se
adapttavam ao traabalho comp
pulsório e àss lides sistem
máticas da agricultura
a
e não havia braços
b
livress e brancos para
p
o cultivo
o. O númeroo de engenho
os cresceu su
ubstancialmeente, passan
ndo de
23 em
m 1570, paraa 66 em 158
83, 90 em 16612 e 150 em
m 1629.5 A notícia
n
da riqqueza dos co
olonos
de Peernambuco alcançou a Europa e fooi destacadaa em repetidas ocasiõees por viajan
ntes e
cronistas que visitaram a terrra durante o final do sécu
ulo XVI e o in
nício do XVII..
outro lado, ass zonas do in
nterior, ondee a cana não se adaptava
a ou que eram
Por o
m muito disttantes
para uma produ
ução econom
micamente vviável de aççúcar, começaram a se r ocupadas pelas
ativid
dades pecuárias. O gado
o, como merrcadoria que
e se transportava a si m
mesmo, perm
mitiu o
mento de uma
surgim
u
ocupaçã
ão rala, mass efetiva dass zonas do agreste e poosteriormen
nte do
sertão da capitania. Os reba
anhos criadoos nessas árreas fornecia
am carne e força motriz aos
engenhos e núcleeos de povoa
ação do litorral, formando uma econo
omia subsidiiária. Os cria
adores
utilizaavam os rioss como roteirros de penettração, especialmente o rio São Franncisco, que ch
hegou
a serr conhecido como o “rio
o dos curraiss”.

Ao lon
ngo do século XVII a criiação expandiu‐se

alcan
nçando zonass do sertão do Ceará e ddo Piauí, cujja produção convergia, nna forma de
e gado
vivo, carne salgad
da e couros, para Pernam
mbuco e Bahia. Antonil estimava em 800 mil cabe
eças o
reban
nho existente em Pernam
mbuco no iníício do século XVIII.
nte o século
Duran
o XVII, um evvento marca nte influenciou significattivamente o desenvolvim
mento
histórico de Pernambuco: a invasão holandesa em 1630. Promovida pela Comp
panhia
ndesa das Ín
ndias Ocidentais, fazia paarte de um plano
p
maior para desesttabilizar o im
mpério
Holan
colon
nial espanho
ol nas Amérricas. Os invvasores perrmaneceram em Pernam
mbuco até 1654,
haven
ndo ocupado
o ainda a zon
na do litoral na franja qu
ue vai da foz do São Fran cisco até São
o Luís,
assim
m como alguns dos maiss importantees portos forrnecedores de
d escravos na África. Foi um
perío
odo de confliito praticamente constannte, que obrrigou o deslo
ocamento dee populaçõess para
a Bah
hia e Rio de Janeiro,
J
deso
organizou a pprodução de
e açúcar e pe
ermitiu a fugga de escravo
os que
formaaram o podeeroso Quilom
mbo dos Palm
mares. Entre 1637 e 1644
4 a conquistaa foi adminisstrada
por João Mauríciio de Nassau
u, nobre hum
manista de origem
o
alem
mã, que trou xe a Pernam
mbuco
uma verdadeira corte de artistas e eestudiosos e que se empenhou
e
pessoalmentte na
urban
nização do Recife,
R
transfformando‐o em um verdadeiro centrro urbano e ddeslocando desde
então
o o centro nevrálgico da
d capitania de Olinda para o seu porto, outrrora um peq
queno
vilareejo de pescad
dores e da ge
ente do marr.
5

SCHW
WARTZ, S., “O Brasil Colonial,, c. 1580-1750: as grandes lavo
ouras e as perifferias”, in: BETH
HELL, L., Histórria da
Américca Latina: Amérrica Latina Colonial, v. II, p. 343
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A exp
pulsão dos contingentes da Compaanhia das Ín
ndias Ociden
ntais se com
mpletou em 1654
depois de nove anos
a
de com
mbates. O essforço de guerra foi suportado quasse exclusivam
mente
mento
pela elite luso‐peernambucana, o que de u ensejo para que essa elite exigissse um tratam
ortuguesa.
difereenciado por parte da reccém‐restauraada Coroa po
Aindaa no mesmo
o século, outtro evento m
marcante traansformou o Recife em uma comun
nidade
mercantil que leentamente amealhou ssignificativass fortunas, passando pposteriormente a
pleiteear os cargo
os políticos lo
ocais. Preoccupados em manter seu status quo político, já que o
econô
ômico se enccontrava basstante danifiicado, a elite
e açucareira se
s esforçou ppara evitar que
q os
mercadores do Recife,
R
muitas vezes creddores de altaas somas doss então endiividados sen
nhores
de en
ngenho, consseguissem te
er acesso aoss cargos da Câmara
C
de Olinda.
O
As deesavenças entre os
dois ggrupos forçaaram a Coroa
a a tentar um
ma solução de
d acomodaçção criando uma nova câ
âmara
no Reecife em 1709, ato que fez estalar um conflito civil de peq
quenas propporções conh
hecido
como
o Guerra doss Mascates, que se estenndeu até 1711 e termino
ou com salddo negativo para
p
a
elite açucareira. O Recife ga
anhou entãoo ainda maiss importância, eclipsanddo de vez o velho
o Duartino.
burgo
Entreetanto, ao lo
ongo do sécculo XVIII o s interessess dos dois grupos,
g
senhhores de terrras e
comeerciantes, fo
oi lentamen
nte converggindo e as alianças de família eestimularam uma
aproxximação reticente de parrte a parte. O
Os ressentim
mentos com a política meetropolitana foram
f
se aggravando com
m a crescentte espiral dee medidas que incremen
ntavam a exxploração colonial,
como
o o estabeleecimento da Companhiaa Geral do Comércio
C
de Pernambucco e Paraíba
a, que
funcionou de 175
59 a 1779 e o alvará de proibição de
e manufaturas na colôniia proclamad
do em
1785. No final do
o século XVIII um novo raamo de prod
dução assume considerávvel importân
ncia: o
mas de forne
ecimento às nascentes i ndústrias ingglesas
cultivvo de algodãão, uma vez que problem
obriggaram os con
nsumidores britânicos
b
a bbuscar novoss provedoress de matéria‐‐prima.
A transferência da
d família re
eal para a Am
mérica em 1808
1
represe
entou para Pernambuco
o uma
sobreecarga fiscal.. As vantagens conseguiddas pela Abe
ertura dos Portos decrettada pelo príncipe
regen
nte D. João não foram
m suficientess para contrabalançar o impacto dde um cresscente
incremento dos tributos
t
para
a a manutennção da corte
e no Rio de Janeiro. O ddescontentam
mento
ú
quarttel do século
o XVIII somo
ou‐se às influuências das ideias
que sse acumulavva desde o último
liberaais e ilustradas que chega
avam com inntensidade cada vez maio
or através doos estudante
es que
haviaam passado por
p Coimbra
a ou outras uuniversidade
es europeias e dos livros contrabandeados
para a capitania. Com a fundação do Sem
minário de Olinda
O
em 1800 surgiu um
m verdadeiro
o polo
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de diifusão de ideeias libertárias. Esses in gredientes resultaram
r
no
n surgimentto do movim
mento
revolucionário reepublicano de 1817, o m
mais importante já ocorrido no impéério portuguê
ês. Os
revolucionários chegaram a tomar o podeer durante 75 dias, mas a repressão bbrutal da corte do
de Janeiro essmagou o movimento. A rebeldia pe
ernambucana voltaria a ameaçar o poder
Rio d
centrral em váriass ocasiões, mesmo
m
depoois da indepe
endência, sendo os movvimentos de maior
destaaque os da Confederaçã
ão do Equaddor em 182
24 e o da Revolta
R
Praieeira de 1848
8. Em
repreesália aos mo
ovimentos de
d 1817 e 18824 Pernamb
buco perdeu
u territórios que hoje formam
Alago
oas e integram a Bahia.
Ao lo
ongo do sécu
ulo XIX o centro econôm
mico do Brassil se deslocou para o eeixo centro‐ssul. As
regiões de São Paulo
P
e Rio de Janeiro sse caracterizzaram como
o áreas de pprodução do
o café,
uto que passsou a ser o carro
c
chefe ddas exportaçções brasileiras até mea dos do século XX.
produ
Em Pernambuco as tentativas de modernnização da produção açu
ucareira com
m a introduçã
ão das
usinaas não foram
m suficientes para deter a perda de im
mportância do
d estado noo cenário naccional.
Embo
ora tenha see mantido como princippal centro re
egional dura
ante todo o século XIX e boa
partee do XX, o esstado não accompanhou o ritmo do desenvolvim
mento industtrial do centtro‐sul
do Paaís, perdendo posições in
nclusive no ââmbito regio
onal. Atualmente, aproveeitando‐se da
d boa
conju
untura econô
ômica nacion
nal, ensaia‐see uma retom
mada do desenvolvimentto com o esttímulo
à fixaação de indússtrias no Esta
ado.

HISTÓ
ÓRICO DO RECIFE
A Hisstória de Reccife se confu
unde com a História da colonização portuguesa em Pernam
mbuco.
Epiceentro dos priincipais even
ntos históricoos da Capitaania, a cidade conta com
m 471 anos, sendo
fundaada ainda qu
uando minússcula povoaçção de mare
eantes e pescadores quee viviam em torno
da errmida de São
o Frei Pedro
o Gonçalves,, por eles de
enominada de
d Corpo Sa nto. Inicialm
mente,
serviaa de porto de
d desembarrque da entãão nascente cidade de Olinda.
O
Nos pprimeiros an
nos de
colôn
nia, transform
mou‐se no porto
p
de maaior movime
ento da Amé
érica Portugguesa, escoadouro
principal das riqu
uezas da mais promissorra de todas as capitanias. Tal riquezza logo desp
pertou
rapidamente a co
obiça de povvos estrangeeiros. Na seggunda metad
de do séculoo XVI, france
eses e
uear a
inglesses estiveram na costa pernambuccana a fim se estabelecerem ou aapenas saqu
cidad
de.
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Em 11630, a povoação do Recife
R
se com
mpunha de 150 casas, a maior paarte armazéns ou
depósitos de gêneros produzidos e comeercializados no
n país. Depo
ois de Olindaa e Igarassu,, era a
mais populosa daa Capitania.6
aior esquadrra que até en
ntão cruzara
a a linha do EEquador, forrmada
A estta época, utilizando a ma
por 665 embarcaçções e 7.280
0 homens, oos holandese
es vieram se
e instalar naa antiga cap
pitania
Duarttina, iniciand
do uma dominação que sse estendeu até janeiro de
d 1654.
Duran
nte 24 anos, o Recife passsou de “povvoação acanhada” do sécculo XVI e iníício do século XVII
a cap
pital do Braasil Holandês. Muito see fala dos melhoramen
m
tos obtidos,, particularm
mente
duran
nte o goverrno do cond
de João Mauurício de Naassau (1637‐1644), goveernador do Brasil
Holan
ndês. O prín
ncipe alojou‐‐se na ilha dde Santo Anttônio, onde estabeleceuu a capital de
d seu
goverrno, chamad
da Mauritssttad ou Mau rícia. O Povvo dos Arreccifes era coi sa do passa
ado. A
cidad
de Maurícia foi planejada e construíída segundo os moldes europeus. PPara isso, o conde
c
contrratou profissionais disp
postos a traansformar este
e
pedaço da costa eem uma “ccidade
modeelo”.
Enquanto a cortte do conde
e construía a sede do governo ho
olandês, as tensões po
olíticas
ulminando em
e um revvolução conttra o domínio holandêês. A Insurrreição
aumeentavam, cu
Pernaambucana fo
oi comandad
da pelo senhhor de enge
enho João Fernandes Viieira e teve como
sede o Engenho São João, na
n Várzea doo Capibaribe
e. O exército
o libertador foi formado
o e os
bates levaram
m paulatinamente à reccuperação do
d território aos holandeeses.
comb

Depo
ois da

derro
ota dos holan
ndeses no co
ombate da CCasa Forte, o Supremo Co
onselho do G
Governo Holandês
deterrminou o arrrasamento da cidade Maaurícia, conce
edendo aos moradores o prazo de 10 dias
para abandonarrem suas casas.
c
Muit as construçções foram destruídass. Os insurrretos,
entreetanto, alcan
nçaram seguidas vitórias , recuperand
do as fortale
ezas tomada s pelos invasores.
Sitiad
dos no Recifee, os holandeses decidem
m recuar, so
olicitando susspensão de aarmas para enviar
e
comisssários. Term
mina assim o domínio baatavo no Braasil. As batalhas finais traavadas em 1647
1
e
48 levvaram à capitulação hola
andesa.
Em seeguida a esttes acontecim
mento, o poovoamento do
d Recife gra
adualmente cresceu, alé
ém do
âmbitto peninsulaar e da Cida
ade Mauríciaa. Ao longo dos últimos anos do sééculo XVII, muitos
m
edifíccios de utilid
dade pública
a e privada foram erguiidos. A rique
eza súbita ddos habitanttes do
Recifee (mascates), fez do anttigo porto uum núcleo de
e progresso.. É deste peeríodo o início das
6

GALV
VÃO, Sebastião
o de Vasconcellos. Dicionário C
Corográfico, His
stórico e Estatísttico de Pernambbuco – 2. ed., v.3
v –
Recife: CEPE, 2006. p 12.
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edificcações das iggrejas dos Je
esuítas (16555), Nossa Senhora da Pe
enha (1655), Santo Amarro das
Salinaas (1681), Co
onvento do Carmo
C
(16677), Capela Do
ourada (1696
6) e Ordem TTerceira do Carmo
C
(16966), na ilha dee Santo Antônio, que, juuntamente com
c
as igrejas de Nossaa Senhora do
o Pilar
(16800‐86, restaurrada entre 1898
1
e 1906 ) e Madre de
d Deus (167
79), são testtemunhos de
e uma
épocaa de riquezas.7
Someente em 19 de
d Novembro
o de 1709, qquando contaava com uma populaçãoo superior a Olinda
O
(8.0000 habitantess), Recife foi elevado à caategoria de vila,
v com a in
nvocação de Santo Antôn
nio do
elourinho, síímbolo do po
oder municip
pal, em 15 dee fevereiro do
d ano
Recifee. Foi então erguido o pe
seguiinte e logo foram escolh
hidos os prim
meiros vereadores de sua
a Câmara, aoos quais cab
beria a
administração municipal, não
o se devendoo mais obed
diência aos vereadores dde Olinda. A então
unscrita às freguesias de São Pe
edro Gonçalves e Santto Antônio, área
Vila estava circu
preendida peelos atuais ba
airros do Reccife, Santo Antônio
A
e São
o José. No deecorrer do século,
comp
comeeçou‐se a desenvolver o bairro continnental da Bo
oa Vista atravvés de aterroos dos terren
nos de
alagaados e de currsos d'água. O Recife foi crescendo em área.
As grrandes modificações ocorreram meesmo durantte o século XIX, o cham
mado “século das
luzes”, tal o núm
mero de mud
danças ocorrridas no âmbito das rela
ações políticcas e sociais, bem
o dos avanço
os tecnológiccos e de todda uma transsformação de costumes que surgiu com
c
a
como
revolução industtrial. A abertura dos pportos e os consequentes tratado s incentivarram a
preseença de estrangeiros na vida brasile ira. Surgem inúmeros re
elatos de viaajantes acercca dos
habittantes, vida social, florra, fauna e aspectos outros
o
que precederam
m e sucederram a
indep
pendência da
d antiga co
olônia. Henryy Koster, viiajante inglê
ês que realiizou viagenss pelo
Nordeste do Brassil, observou em 1811:
Notei
N
uma m odificação co
onsiderável no aspecto doo Recife e de
e seus
habitantes,
h
em
mbora minha ausência fossse de curta duuração. Váriass casas
tinham sido reparadas e as rótulas, sombrias e pesadas, foram
substituídas ppelas janelas,, com vidross e balcões de ferro. Algumas
amílias haviaam chegado de Lisboa e três outrass da Inglaterrra. As
fa
senhoras das pprimeiras davaam o exemplo
o, indo à missaa a pé, em ple
ena luz
mas inglesas tomaram
t
por hábito passeear, todas as tardes,
t
solar, e as dam
por
p distração. Esses melho
oramentos, mesmo
m
introduuzidos e pratticados
por
p
outras pessoas, forram adotado
os por alguumas outras, que
conservaram o receio de
e iniciá‐los e pelos dem
mais por acharem
agradáveis.8

7

DANT
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historia_recife_arrecifedosnavios..htm
8
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O Reccife também
m foi palco de
e movimentoos políticos de
d peso nacional. A Revoolução de 18
817 foi
a primeira maniffestação significativa quue marcou a passagem do Brasil, ddo antigo sisstema
nial portuguêês para uma
a nova persppectiva. Foi ainda a prim
meira tentattiva de liberrtação
colon
política, que aten
nderia princiipalmente aoos interesses das camad
das dominanntes e nacion
nais: a
aristo
ocracia rural,, mercadores, militares e o clero.9
Someente em 181
17, por provissão de 6 de dezembro, foram
f
desme
embrados doo termo de Olinda
O
o bairro da Boa Vista
V
e a po
ovoação de A
Afogados. Po
osteriormentte, foram unnidas ao Reccife as
uesias da Várrzea, do Jabo
oatão e part e da de São Lourenço da
a Mata. Em 11862, o mun
nicípio
fregu
do Reecife era com
mposto pelass freguesias dde São Pedro
o Gonçalves,, Santo Antôônio, São José
é, Boa
Vista,, Afogados, Muribeca, Poço da Paneela, Várzea, Santo
S
Amaro
o do Jaboatãão e São Lou
urenço
da Mata.
oria de cidadde pela Cartaa Imperial de
e 5 de dezem
mbro de 182
23. No
O Reccife foi elevaado à catego
ano sseguinte, eclo
ode outra re
evolução de ccaráter republicano, que
e passou à hisstória sob o nome
de Co
onfederação
o do Equadorr. Por Resoluução do Conselho Geral da Provínciaa, passou a capital
c
de Peernambuco em
e 15 de fevereiro de 11827.10 Nestte mesmo an
no, o Recife foi palco de
e mais
dois movimento
os revolucio
onários: a setembrizad
da e a ab
brilada, em
m 1831 e 1832,
d província Francisco do Rego Barros,
B
respeectivamente.. Em 1838, assume o governo da
posteeriormente Conde da Boa Vista, cuja administração foi
f assinala da por notáveis
melhoramentos urbanos. Du
uas grandes realizações datam desse período: a construçã
ão do
no e do Teattro Santa Isa bel ‐ obra do
o engenheiro
o francês Louuis Léger Vau
uthier,
Paláccio do Govern
que o Conde fizeera vir de Paris,
P
de ondde vieram, também,
t
ou
utros técnicoos. Cais, estradas,
pontees, abastecim
mento de água, uma Reppartição de Obras
O
Públicas, foram alggumas das ta
arefas
emprreendidas po
or Francisco do
d Rego Barrros.
Esse brilhante peeríodo da vida do Reciffe foi pertu
urbado, toda
avia, pela Reevolução Pra
aieira,
mpida em 1848 e organizada peloo partido lib
beral, composto dos "ppraieiros". Chefes
C
irrom
principais: Pedro Ivo, João Ro
oma, Nunes Machado ‐ este último morto em ccombate. O Recife
entraa, então, num
ma fase de acelerado
a
prrogresso. A cidade
c
come
eça a ampliaar‐se, iniciand
do‐se,
em 11907, a execução do gra
ande e modeelar plano de saneamen
nto, concebiddo pelo higienista
Saturrnino de Brito.

9

DANT
TAS, Leonardo. A Revolução de
d 1817. Dispon
nível em
http://w
www.memorialp
pernambuco.com.br/memorial/paaginas/historia/11
18revolucao_de_
_1817.htm
10
Op. cit. GALVÃO, p.
p 51.
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Duran
nte todo o século
s
XX, o município sofreu diverrsas alteraçõ
ões em sua ddivisão territorial.
Atuallmente, o município está
e
compa rtimentado em 94 ba
airros e 6 Regiões Po
olítico‐
Admiinistrativas (RPA). O mun
nicípio do Reecife é uma das
d três maio
ores aglomerrações urban
nas da
Regiãão Nordeste1
11.

eológico:
Pottencial arque
No Siistema de Gerenciamen
G
nto de Patrim
mônio Arque
eológico do IPHAN consstam quatro sítios
arqueeológicos hisstóricos (acessado até o ddia 02 de ago
osto de 2014
4).
No caadastro do Laboratório
L
de
d Arqueologgia da UFPE consta um sítio
s
arqueol ógico histórico PE
158 – Ln, correspondente ao Forte do Bruum (acessado
o até o dia 13 de junho dde 2014).

Sistema de Gerenciamen to de Patrim
HAN
mônio Arqueológico – IPH

No. CNSSA:
PE 000552
Sítio arq
queológico:
PE 16 – Cb ‐ Arraial Velho do Bo
om Jesus
Descriçãão sumária:
Sítio pré‐histórico e histórico, PE 0016 LA/UFPE,
L
on
nde foram localizadas
estruturas arquitetônicas de defeesa do séc. XV
VII: trecho do fosso que ccircundava
o Forte Real
R
do Bom Jesus, peça s em cerâmica indígena e material histórico a
partir do Brasil Colôniia.
Observaação:
Este sítio
o se encontrra registradoo duas vezes no IPHAN. O conjunto ppaisagístico
do Sitio da Trindade
e se encontrra registrado
o no Livro Histórico,
H
insscrição 447,
processo
o 0487‐T‐53, datado de 117‐6‐1974. Arquivo
A
Noro
onha Santos‐ IPHAN.

No. CNSSA:
PE 000559
Sítio arq
queológico:
Bairro ddo Recife
Descriçãão sumária:
Núcleo primário da
a formação urbana do Recife, ocu
upada cercaa de 1534.
Ocupado
o pelos hola
andeses enttre 1630 e 1654. Trata‐‐se do maioor conjunto
11

Fontte: Prefeitura Municipal do Rec
cife, disponível e
em http://www.recife.pe.gov.br//
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urbano do
d Recife co
om sistema vviário, quadrras, lotes e praças.
p
Arquiitetura civil
residenccial e comercial. Área de 150000 m2. Área de refugo; funerárias;
vestígioss de edificaçção; alinham ento de ped
dras; canais tipo
t
trincheiiras, valeta;
buracos de estacas;; fossas; pa liçadas, osso
os humanoss e restos a limentares.
Aldeameento, fortificcação, habittação. Profu
undidade me
ediana: 1,5m
m. Datação
absolutaa: 1200 DC
C Ocupação:: Contato, Pré‐Coloniall, Histórico. Categoria
Multicom
mponencial.
Observaação:
Embora registrado em seu connjunto espacial, o Bairrro do Recifee pode ser
do como um
ma área que aabrigou “diversos Recifes”, diferentees unidades
entendid
funcionaais que se su
ucederam aoo longo do te
empo. Váriias unidadess funcionais
foram

ali

estuda
adas

isoladdamente,

todavia

não
o

foram

registradas

e a abrangênncia atribuída ao registro
o do PE 000559. Exemplo
individualmente face
p
Sina
agoga das A
Américas ‐,
disso é a Sinagoga Kahal Zur Israel – a primeira
da e escavada no âmbito do Bairro do
o Recife
localizad

PE000882
No. CNSSA:
Sítio arq
queológico:
Engenhho do Meio
Descriçãão sumária:
Sítio arq
queológico histórico coom níveis de
e ocupação de que vãão desde o
período do contato entre nativoos e portugu
ueses, até a estrutura dee moradias
ulo. XIX. Áre
ea de 5000 m2 (estimada). Área de refugo; vvestígios de
do sécu
edificaçãão; alinhame
ento de ped ras; manchaas pretas. Da
atação Relatiiva: séculos
XVII ao XIX.
X Ocupaçã
ão: de contaato e históricco (colonial); engenho dee açúcar do
século XIX.
X Categoria
a Multicompponencial.

PE000556
No. CNSSA:
Sítio arq
queológico:
Forte ddas Cinco Pon
ntas
Descriçãão sumária:
Fortificação de orien
ntação italia na, adaptada pelos hola
andeses. Connstrução do
século XVII,
X
modificada posterriormente. Material en
ncontrado: ccerâmico e
metálico
o. Categoria Multicompoonencial.
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Outros sítios arrqueológicos registrados pelo
Laboratórioo de Arqueologia da UFP
PE:

Sítio arq
queológico:

Forte ddo Brum

Registro
o:

PE 1588 Ln

Descriçãão Sumária:
Unidadee de defesa colonial vooltada para a proteção
o de Recifee e Olinda.
Fortificação constru
uída no sécuulo XVII. O início da co
onstrução d o forte foi
realizado
o pelos luso
o‐brasileiros quando, em
m 1630, os holandesess invadiram
Pernamb
buco e contiinuaram a coonstrução da fortificação
o. Após a exxpulsão dos
holandeses o forte retornou paara as mãos dos luso‐bra
asileiros. Atuualmente o
funcionaa no local um
m museu miliitar.

Sítio arq
queológico:

Igreja dde Nossa Sen
nhora do Rossário da Várzzea

Registro
o:

PE 01887 LA/UFPE

Descriçãão Sumária:
Esta inteervenção ocorreu em doois momentos, ambas na
n década dee 1990. Na
primeiraa, realizou‐se
e uma prosp ecção arque
eológica na parede
p
lateraal da Igreja,
quando se localizou fragmentos de pedra de
e cantaria co
om vestígioss de pintura
ede de um a das depe
endências. Constatou‐se
C
e tratar de
e inseridas na pare
ntos de um antigo altaar, possivelm
mente o alta
ar primitivo da Igreja.
fragmen
Registro
ou‐se, nesta
a etapa, eelementos que eviden
nciam transsformações
ocorridaas ao longo do tempo na estrutura da Igreja
a, como am
mpliações e
modificaações de acessos.
A segunda intervençção consistiuu na escavaçãão de uma dependência
d
construída
mpliação da Igreja sobre
e antigo cem
mitério exterrno. Foram
durante fase de am
resgatad
dos outros de
etalhes referrentes ao pro
ocesso de am
mpliação da igreja, bem
como informações
i
relativas à comunid
dade a pa
artir do esstudo dos
sepultam
mentos de momentos
m
ddistintos. No
o antigo cem
mitério desccoberto, no
espaço de aproxim
madamente 6 m², foraam identificcados 83 ssepultamos,
estudados in loco e mantidos no local. Foram identificados sepuultamentos
os em époccas distintass, desde o século XVII ao século XIX, e em
realizado
circunstââncias variad
das – havia aqueles sep
pultamentos realizados dentro dos
padrões tradicionaiss católicos e hhavia aquele
es realizados em valas cooletivas.
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Objeetivos
objetivo cen
ntral do Projjeto foi o dee atender à solicitação do Iphan‐PEE à Secretarria das
Oo
Cid
dades de Peernambuco no
n sentido dee propiciar a realização de Atividadees de Arque
eologia
Preeventiva para subsidiar as obras dee implantaçãão do Túnel da Aboliçãoo, do Corred
dor de
Traansporte Púb
blico de Passsageiros Lestte‐Oeste, naa Cidade do Recife/PE, ppor se localizar na
viziinhança imed
diata do Museu da Aboliição, monum
mento históriico tombadoo, tendo em vista
v
a
salvvaguarda do
os possíveis vestígios arrqueológicoss que pudesssem vir a sser ali localizados,
garrantindo assiim a preservvação do eveentual patrim
mônio cultura
al. O Projetoo prevê ainda
a, com
basse no TR elab
borado, o mo
onitoramentto arqueológgico das obra
as de engenhharia, bem co
omo a
imp
plantação dee um program
ma de Educaação Patrimo
onial.

CÍFICOS
OBJETIVOS ESPEC
nda de acordo com o Termo de Referrência a ser cumprido,
c
são objetivos eespecíficos do
d
Ain
Pro
ograma:
11. Realizar atividades
a
de
d arqueologgia preventiva anteriore
es e durantee a execução das
obras de implantação
o do Túnel Abbolição, com
m metodologia específica ;
22. Salvaguarrdar os vestígios arqueoológicos porvventura encontrados duurante a execução
dos serviçços de impla
antação do TTúnel Aboliçãão, evitando que os mesm
mos venham
m a ser
destruído
os; Identificar os elementtos e estrutu
uras encontrrados para effeito de registro e
estudos de
d pesquisas e aferir o grrau de preservação dos artefatos.
a
33. As atividaades deverã
ão fornecer eelementos suficientes
s
para
p
estimarr a quantidade de
sítios arq
queológicos existentes nnas áreas a serem afeta
adas direta ou indiretam
mente
pelo emp
preendimentto e a exteensão, profundidade, divversidade cuultural e gra
au de
preservaçção nos depósitos arquueológicos para fins de detalham ento do po
ossível
resgate arqueológico.
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Locaalização e Caracteriização
Locallização
De accordo com o que foi deffinido na doccumentação fornecida pela SECRETA
ARIA DAS CID
DADES
do EEstado de Pernambuco,
P
, a área dee implantaçãão do Túne
el Abolição, do Corredor de
Transsporte Públiico de Passsageiros Les te‐Oeste, na Cidade do Recife/PEE está situada na
confluência das Avenida
A
Caxa
angá, Rua Reeal da Torre,, Rua Carlos Gomes, Ruaa João Ivo da
a Silva,
e Ruaa Benfica, no
o bairro da Madalena,
M
em
m Recife, PE.

ação respon de às diretrizes
Sua implanta
institucionaiis relacionaddas à:
 Ação
o ‐ Implantaçção de Corre
edores
Viários e Rad
dial para Coppa 2014
 Sub‐‐Ação – Impl antação de
Corredores Inteligentes
I
da RMR
(Leste/Oeste
e)

FFigura 1 ‐ Localiização do Reciffe.

Pontto

Zona

Este
e

Norte
N

V1

25L

289558,,960

9108
8970,930

V2

25L

289596,,069

9109
9007,998

V3

25L

289635,,531

9109
9002,000

V4

25L

289667,,594

9108
8872,000

V5

25L

289600,,281

9108
8878,924

V6

25L

289551,,051

9108
8925,994

V7

25L

289558,,960

9108
8970,930

V8

25L

289596,,069

9109
9007,998

Quad
dro 1 ‐ Coorden
nadas dos vérti ces da área dirretamente afetada e entorno próximo
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Figu
ura 2 ‐ Recife ‐ Mapa
M
dos Bairrros. Fonte: Atlaas de Desenvolvimento Huma
ano no Recife.
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Caraccterização do
o Município do Recife
O Reccife é a capittal do Estado
o de Pernam buco. Está lo
ocalizado às margens do oceano Atlâ
ântico.
Integgra a mesorrregião metro
opolitana doo Recife e a microrregião
o do Recife. Limita‐se co
om os
municípios de Jab
boatão dos Guararapes,
G
CCamaragibe,, São Lourenço da Mata e Olinda.
Com coordenadaas geográfica
as 08° 03' 144" de latitude Sul e 34° 52' 51" de loongitude Oe
este, o
n), com alta
a umidade relativa do ar. A
Recifee possui cliima quente e úmido ( As’‐ Koopen
proximidade com
m o mar e do
os corpos dee água que permeiam
p
se
eu território, conduzem a uma
o de temperatura dia / noite, e me
esmo ao lon
ngo do ano com temperatura
pequena variação
média anual de 25,2°C.
2
Em
m janeiro têm
m‐se as temp
peraturas mais elevadass com máxim
ma em
o de 30°C e a mínima de 25°C, coom muito alta insolação
o. Junho é o mês em que
q se
torno
apressentam as mais
m baixas te
emperaturass, com máxim
mas em torno
o de 27°C e a mínima de
e 20°C.
É aind
da neste perríodo que se
e registram aas mais elevaadas precipittações que sse estendem entre
março a agosto.

Locallização e Ace
esso
O mu
unicípio de Recife
R
está localizado naa Mesorregiãão Metropolitana do Reecife, Microrregião
de Reecife, do Estado de Pern
nambuco. Coom
uma área de aproximadam
mente 217km
m2,
está localizado às margen
ns do Oceaano
Atlân
ntico, e possu
ui uma popu
ulação de 1 5546
516 p
pessoas.
Fiigura 3 ‐ Mesorrregião Metroppolitana do Reccife. Fonte
Wikipedia.
W

Figuraa 4 ‐ Microrregiãão do Recife. Fonte Wikipediaa.

É sed
de da Região
o Metropolittana do Rec ife, limitand
do‐se com oss municípioss de Jaboatã
ão dos
Guaraarapes, São Lourenço da Mata, Camaaragibe, Paulista e Olinda
a.
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Figuraa 5 ‐ Mapa de Pernambuco com o município do Recife desttacado. Fonte: Base cartográffica do GPS Tra
ack
Makerr modificada.

O Bairro da Mad
dalena, onde
e se insere a obra do Tú
únel da Abolição, é prepponderantem
mente
resideencial, abriggando pouca
as casas com
merciais; ocupa uma árrea de 171,22 hectares, e, de
aacordo com o Censo de 2002, abriggava quase 20
2 mil
hhabitantes.

A Madalena é limitado a leste pelo Rio Capibarribe, e
eestá localizaado entre os
o bairros ddo Derby, Torre,
T
PPrado, Graçças e Zumbi, Neste baiirro tem início a
A
Avenida Caxxangá, a ma
aior artéria urbana em linha
rreta do Brassil. Neste po
onto está seendo constru
uído o
TTúnel da Ab
bolição, obra
a que deu orrigem à dem
manda
ppor este estu
udo.
O
Ocupando parte
p
da várrzea do Cappibaribe, naq
quelas
tterras fora in
nstalado um engenho dee açúcar por Pedro
FFigura 6 ‐ Localiização do bairrro
M
Madalena no Recife.
R
Fonte Wikipédia.
W

A
Afonso Durro e Madallena Gonça lves.

Na
aquela

oocasião o engenho re
ecebeu a ddenominaçã
ão de
Engenho da Madalena. No se
eu entorno, ggradativame
ente estabele
eceu‐se umaa povoação, ligada
ao prróprio engen
nho. Ao longo
o do tempo, com a mudaança de prop
prietários, o eengenho passsou a
ser denominado de Engenho do Mendonnça (então propriedade de
d João Menndonça); con
ntudo,
o anttigo nome dee Engenho da
a Madalena persistiu jun
nto à populaçção.
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A cassa‐grande, onde
o
hoje está
e
instaladdo o Museu
u da Aboliçã
ão, ficou coonhecida co
omo o
Sobraado da Madaalena, e a seu
u redor o anttigo povoado
o veio a consstituir o bair ro da Madalena.
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No Sééculo XIX o Sobrado da Madalena sserviu de moradia para ao Conselheeiro João Alfredo,
Presid
dente do Co
onselho do Im
mpério, um abolicionistaa de grande influência, qque participou na
elabo
oração da Lei do Ventre Livre
L
e da Le i Áurea.

Figuraa 7 – Casarão de
d João Alfredo
o na Madalena.
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Maapa da Áre
ea de Abrangência
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Mettodologia

s consideraar a intensida
ade de
Do ponto de vissta da abordagem arqueeológica da área, há que se
upação daqu
uele trecho da cidade e o intenso fluxo de veículos que por ali circculam.
ocu
Asssim, do pontto de vista do potenciaal arqueológico da área,, há que se considerar que o
trecho onde está sendo imp
plantado o TTúnel da Abo
olição, repressenta uma anntiga encruzzilhada
de caminhos, e portanto passível de apresentar um significcativo passivvo em term
mos da
v
arquueológicos.
preeservação dee eventuais vestígios
Com
m base em tais
t premissa
as, nesta etaapa quando se buscou estimar
e
a quuantidade de
e sítios
arq
queológicos eventualmente existenttes na área, e a extensã
ão, profundiidade, diverssidade
culttural e grau de preserva
ação dos deppósitos arqu
ueológicos, o estabelecim
mento da am
mostra
não
o se fez com
m base em occorrências a rqueológicass conhecidass. Antes foi estabelecida
a uma
amostragem co
om base em critérios esppaciais envolvvendo os esp
paços disponníveis à pesquisa.
Nesstas áreas foram pro
ospectadas com vistass a localiza
arem‐se evventuais vestígios
arq
queológicos de
d subsuperrfície. A proospecção de subsuperfície se fez atraavés da realização
de cortes‐teste, oportunistiicamente disstribuídos naa área dispon
nível à pesquuisa.
os parâmetros que indicara
am a profun didade das escavações
e
foram
f
estabeelecidos com
m base
na avaliação geeoarqueológgica da área..

Foi necesssário ainda se consideraar que as prráticas

fun
nerárias dos diferentes grupos nativoos abrangem
m uma gama de situaçõess muito ampla que
varria desde as áreas abriggadas às áreeas abertas nos topos das
d elevaçõees ou mesm
mo nos
terraços ribeirrinhos.

Porr outro lad o, ainda que a prospecção de ssubsuperfície
e seja

sufficientemente adensada para a idenntificação de
e eventuais áreas de asssentamento,, seria
cerrtamente inssuficiente para garantir a localização
o de sítios cemitérios. TTodavia, o rissco de
imp
pacto ao patrimônio arq
queológico dda área aind
da que even
ntual, poderria ser contrrolado
atraavés do mon
nitoramento arqueológicco das obras de movimen
ntação de terrra.
As áreas de oco
orrência de vestígios
v
arqqueológicos foram prosp
pectadas e cooletadas amostras
es (quando presentes) e os resu
ultados anallisados quanto à
estatisticamentte suficiente
pósitos
exttensão, profundidade, diversidadee cultural e grau de preservaçãoo dos dep
arq
queológicos, com vistas a uma aval iação quanto à necessid
dade de um
ma escavação
o mais
ampla a ser dettalhada em um do Progrrama de Ressgate Arqueo
ológico especcífico, o qual seria
imp
plantado na próxima fase
e.
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nceituação de
d sítio arqueológico, prrospecção e escavação,
e
utilizados
u
naa pesquisa
Con
Sítio arqueológicco: Um dos conceitos m
mais abrangentes de síttio arqueolóógico é o de
e uma
o mais ocuupações hum
manas
unidaade espaciall que apresenta vestígi os materiais de uma ou
pretééritas. Este conceito
c
con
nduz a uma aabordagem em
e uma dim
mensão além daquela esp
pecial;
uma terceira dim
mensão: o te
empo. Conttudo, sob esste enfoque a expressãoo não especiifica a
Assim, pod
demos
amplitude da informação proporcionadda pelos vesstígios ali presentes.
presssupor que, ao
a se utilizar deste connceito, recon
nhecemos qu
ue qualquerr vestígio de
e uma
população antigaa traria em si
s informaçõões que, se não
n isoladam
mente, mas eem conjunto
o com
v a proporccionar a reco
onstituição de um quadroo pretérito. Assim
outraas de alhuress poderiam vir
é que, alguns modelos
m
fora
am elaboraddos, no senttido de buscar identificcar a validad
de de
o não
assocciação entre os vestígios arqueológic os presentess em uma área, até ondee deveriam ou
ser co
onsiderados como um sítio arqueolóógico. Exem
mplo disso é o modelo, aainda em vogga, da
aleattoriedade esp
pacial, (Hodd
der & Orton,, 1990).
No n
nosso entend
dimento, pa
ara a conceiituação de sítios arqueológicos, sãão muito úte
eis os
conceeitos de co
ontexto sistêêmico e dee contexto arqueológico
a
o (Schiffer, M. B. Ame
erican
Antiq
quity, vol. 37
7. N. 2,1971)) constituem
m a base do modelo
m
a ser utilizado nna pesquisa. Este
modeelo toma po
or base a forrmação do rregistro arqu
ueológico; através dele busca observar a
história de vida dos elementos materia is ou processso que os leva do conntexto sistêm
mico à
consttituição de um
u registro arqueológicco ou sítio arqueológico
a
o. Nesta connceituação não
n se
assum
me que o paadrão espacia
al dos remannescentes arrqueológicoss, refletem nnecessariame
ente o
padrãão espacial das atividad
des no pass ado, mas que a perda, a quebra e o abandon
no de
impleementos e equipamento
e
os, em difereentes locais respondem pela constittuição do re
egistro
arqueeológico. Po
or outro lado
o, levamos taambém em consideração que o regiistro arqueológico
de um
ma sociedade, muitas ve
ezes é submeetido a um processo dinâ
âmico, o quee conduz a adoção
dos cconceitos de contexto arrqueológico pprimário e de
d contexto arqueológico
a
o secundário
o, este
últim
mo quando após o ab
bandono, seeja voluntárrio ou invo
oluntário, oss elementos são
remo
obilizados, intencionalme
ente ou não.
Vale salientar, to
odavia que o conceito dee sítio arque
eológico tem
m sido aplicaado em diferrentes
instân
ncias. Por vezes
v
um único elemennto (um maatacão com inscrições rrupestres, e.g.)
e
é
registtrado com um sítio arqueológico; em
m contraparttida, o local onde
o
foi regiistrada a pre
esença
de um
ma ponta (de flecha, ou de dardo) rraramente é referido com
mo sítio arq ueológico (ccampo
de caaça).
Ocorrência arque
eológica:
e qualquer vvestígio arqueológico loccalizado podee ser considerado
Tem‐‐se por presssuposto, que
como
o “uma pista” a ser seguida. Pista quue poderá co
onduzir a um
m sítio arqueoológico complexo,
de contexto primário prese
ervado, ou apenas a um elemen
nto vestigiall de uma antiga
a
população.
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Assim
m consideran
ndo, do pon
nto de vistaa pragmático
o da pesquisa, nas etaapas preliminares,
quando ainda nãão se dispõ
õe de inform
mações suficcientes para
a avaliar a complexidad
de do
ógico; o crité
ério via de reegra adotado
o toma por base
b
a densiidade de vesstígios
registtro arqueoló
arqueeológicos em
m uma dete
erminada árrea. Assim, um elemen
nto isolado, ou um peq
queno
conju
unto de fraggmentos, que bem podeeria represe
entar uma perda
p
ou qu ebra durantte um
trajetto, é de iníciio referido como
c
ocorrênncia isolada. Todavia, no decorrer de uma pessquisa
em m
multi estágio
os, uma ou mais ocorrrências pode
em se revellar como inntegrantes de
d um
conju
unto maior.
Prosp
pecção: Etap
pa da pesquisa em quue se busca identificar, localizar, eelementos ín
ndices
capazzes de cond
duzir à desscoberta doo objeto de estudo. No caso de uma prosp
pecção
arqueeológica a atividade se traduz na bbusca de vesstígios materiais, diretoss ou indireto
os, de
antigas populaçõ
ões. A prosspecção arquueológica se
e pode realiizar com baase em diferrentes
méto
odos e distiintas técnica
as, abrangeendo desde um levanta
amento visuual de supe
erfície
(expeedito ou sisttemático; aleatório ou dirigido) a sondagens
s
de
d subsuperrfície (sistem
mática,
aleatória ou dirigida).
Prosp
pecção de su
ubsuperfície: atividade eem que se bu
usca localizar, em subsu perfície (de modo
intervventivo ou não)
n
quaisqu
uer vestígioss arqueológicos eventualmente pressentes no in
nterior
das camadas do
o terreno. A prospecçção de subsuperfície pode
p
ser opportunística (não
intervventiva, quando se faz uso
u da obserrvação de co
ortes no terreno pré‐exisstentes, tais como
cortees de estradaa, barreiros, etc.), ou sisttemática (intterventiva) quando
q
é reaalizada atravvés da
12
escavvação de corrtes‐teste ou
o sondagenns, sistematiicamente disstribuídos. A prospecção de
subsu
uperfície devverá estar em
mbasada em
m uma avaliação geoarqu
ueológica préévia, e do mesmo
m
modo
o avaliar os resultados
r
so
ob o enfoquee de um even
ntual passivo
o.
Corte‐ te
este – é o te
ermo consueetudinariame
ente empreg
gado para uuma escavação no
terreno, via
v de regra, retangular, de dimensões variadas, na qual seja possível obsservar
o perfil do
d terreno. No corte teeste além daa avaliação quanto
q
à preesença ou não de
vestígios arqueológicos em su bsuperfície, é possível ainda avaaliar a sequ
uência
estratigrááfica presentte.
Sondagem
m ‐ é o term
mo consuetuddinariamente
e empregado
o para uma ccoleta de am
mostra
no solo para
p
simples reconhecim
mento. Em Arqueologia
A
a técnica d e sondagem
m mais
utilizada é com o uso
o do trado m
manual, pode
endo ainda ser utilizado o trado meccânico
ou mesm
mo o trado a peso. Os d ois primeiro
os via de regra são utilizaados visando
o uma
avaliação
o quanto à presença se vvestígios arq
queológicos ou
o de estrutturas (páleo‐‐solos,
e.g.). O último, pe
elo diâmetroo utilizado, se presta, sobretudo ppara avaliaçã
ão da
estratigraafia do terren
no
Os reesultados ob
btidos (positivos e negatiivos) serão graficamente
g
e assinalado s sobre map
pas da
área.

12

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

40

Todos as áreas de ocorrência
a de vestígioos arqueológgicos localizadas durantee a pesquisa serão
registtradas, assiinalando‐se suas cara cterísticas em termoss de tama nho aproxiimado
(distrribuição horizontal e ve
ertical) e o pperíodo de ocupação. Estas
E
áreas serão registtradas
carto
ograficamentte com base no Sistema dde Posicionaamento globa
al (GPS), e seerão prospecctadas
no d
decorrer da pesquisa e os resulta dos, analisaados quanto
o à extensãão, profundiidade,
diversidade cultu
ural e grau de
d preserva ção dos dep
pósitos arqu
ueológicos, ccom vistas a uma
avaliaação quanto
o ao resgate imediato, o u a necessid
dade de uma
a escavação mais ampla a ser
detalhada em um
m Programa de
d Resgate A
Arqueológico
o específico, o qual deveerá ser implantado
o poderão vvir a ser utiliizados
na prróxima fase.. Nestes casos, instrumeentos de maaior precisão
para registrar a amplitude e distribuição
d
ddo sítio.
arão dados efetivos para
p
um in
nventário dde localizaçção e
Tais amostras proporciona
os sítios presentes na áárea. Quando
o necessário
o (e possívell) serão cole
etadas
caraccterísticas do
amosstras para daatação físico‐‐química.
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Deseenvolvime
ento da Pesquisa
Por sse tratar de uma pesquisa eminenttemente de acompanhamento arqu eológico de obra,
grand
de parte das atividades é de caráter passivo, inte
ervindo‐se apenas quanddo da presen
nça de
elementos arqueeológicos lo
ocalizados ddurante a escavação
e
realizada peelos empreitteiros.
Todavvia, nas áreaas disponíveis (áreas de ddemolição paara o alargam
mento da viaa) foram realizadas
escavvações, sendo abertas trincheira quee permitiram avaliar‐se a estratigrafiaa da área, além de
por à mostra antiigas estruturras que foram
m analisadass.
ou‐se ainda, através do levantamennto, de estudos histórica
as (bibliográáfica, iconográfica,
Busco
carto
ográfica, entrre outras fon
ntes documeentais) sobre
e a evolução urbana do llocal de realização
das o
obras, a contextualização
o que viria a ddar suporte ao estudo arrqueológico local orienta
ando a
avaliaação dos elementos enco
ontrados.

Etaapas de traabalho
Seq
quência das operações
o
re
ealizadas
Meeta 1 –
mento, estudos e pesquissas históricas (bibliográfica, iconográáfica, cartográfica,
Levantam
entre outtras fontes documentais
d
s) sobre a evvolução urba
ana do local de realizaçã
ão das
obras.

Meeta 2 ‐ Trabalhos de Cam
mpo
pecção intennsiva de subssuperfície através da reaalização de cortes‐
A ‐ Execução de Prosp
e
nte poços dee sondagem
m, randomica
amente distrribuídos em
m cada
teste e eventualmen
unidade de
d área dispo
onível.
B – Monittoramento arqueológico
a
o das obras de escavação

os de Labora
atório e de G
Gabinete
Metaa 3 ‐ Trabalho
Avaliação
o dos resulta
ados para reedefinição de
e estratégiass. A avaliaçãão será execcutada
com basee nos resulta
ados proveni entes da pro
ospecção de subsuperfíccie incluindo ainda
o resultad
do das análisses preliminaares das cole
eções eventu
ualmente ressgatadas (tra
abalho
de laboraatório).
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Ativvidades de Laboratório
L
Ainda com
m base nas exigências impostas pe
elo Termo de Referênccia, as ativiidades
arqueológiccas de labora
atório privileegiaram:
1. Tratamento preliiminar das ppeças coletaadas, sendo a limpeza ccom materia
al não
abrassivo;
2. Identtificação documental do material cole
etado;
3. Análise qualitativa e quantitattiva do mate
erial coletado
o;
4. Análise comparattiva e classifficação do material
m
colettado, tomanddo‐se por ba
ase as
coleções de referrência cronoológica intern
nacionais e as
a coleções de referências de
outro
os sítios histó
óricos nacionnais, mormen
nte aqueles escavados
e
noo Recife;
5. Documentação fo
otográfica doo material an
nalisado;
otográfica doos conjuntoss de peças qu
ue, por sua ffragmentaçã
ão não
6. Documentação fo
perm
mitam a recon
nstituição moorfológica, segundo os critérios da annálise;
7. Análise comparattiva das esttruturas rem
manescentes registradas,, com vista a sua
identificação;
8. Triageem por tama
anho, tipologgia, cor, dataação (a critérrio da equipee);
9. Regisstro através de
d acervameento do mate
erial coletado
o;
10. Análise dos atribu
utos dos arteefatos (matéria‐prima, usso, descarte))
11. Interp
pretação ace
erca de inforrmações;
12. Acondicionamentto adequadoo do material.

G
Ativvidades de Gabinete


Avaliação
o preliminarr dos vestíggios localizad
dos objetiva
ando a idenntificação de seu
potenciall como sítio
o arqueológi co, recomen
ndando ou não um est udo exaustivo da
área através de um projeto especcífico de Resggate Arqueológico.



PHAN – Instittuto de Patriimônio Histó
órico e
Elaboraçãão de Relatórios trimestrrais para o IP
Artístico Nacional e mensais
m
para o empreend
dedor.
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Levvantamentto Históricco

A Pessquisa histórica da evolução urbanaa da área fo
oi realizada pelo Prof. D
Dr. George Cabral,
C
Consultor do Labo
oratório de Arqueologia
A
da UFPE e da Arqueolog
g Pesquisas.

O SO
OBRADO GRANDE
G
DA
D MADA
ALENA E SEU ENTOR
RNO IMED
DIATO

A freg
guesia da Vá
árzea
A localidade em foco
f
situa‐se
e numa das ááreas de ocu
upação mais antigas da ccapitania, a Várzea
V
Capibaribe. Em
E meados do século XVI, os colonizadores portuguesees desalojara
am as
do C
populações indígenas do ram
mo tupi destaa fértil franjaa de terras ba
anhada peloo rio das capiivaras.
t
foram
m feitas pelo donatário Duarte Coelhoo. Nelas surgiriam
As prrimeiras concessões de terras
algun
ns dos mais antigos enge
enhos de aççúcar da capitania. Em meados
m
do sséculo XVII, toda
t
a
região compreendida entre o Recife e o aatuais bairros da Várzea e Monteiro, acompanha
ando o
estado pela criação
c
de um
ma freguesia
a, com
rio, eestava cobertta de canaviais. O cresci mento é ate
sede na povoação
o da Várzea, onde em 16612 já existia a Igreja de Nossa
N
Senhoora do Rosáriio.
ma Pereira da Costa qu
ue em 17466 a paróquiaa contava co
om 18 cape las, 482 uniidades
Inform
resideenciais (fogos), 2.998 habitantes,
h
11 engenho
os moentes e 4 de foggo morto e uma
comp
panhia de caavalaria com
m 72 praças e duas com
mpanhias de
e ordenança com 151 praças.
p
Cercaa de 10 anos depois, Lore
eto Couto infforma que o número de engenhos erra de 20 unid
dades,
que eexistiam 26 capelas,
c
849
9 fogos e 5.5527 fregueses. Dois censos realizado s em 1777 e 1782
dão‐n
nos uma noçção mais exa
ata do perfil populacionaal da freguesia. Infelizmeente os censo
os não
distin
nguem quanttos moradorres habitavam
m a povoaçãão e quantoss habitavam a zona rura
al, mas
suas informaçõess são relevan
ntes.
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A freguesia
f
da Várzea no Censo
C
de 177
7713
Idade
Masculino
Feminiino
Até 7 anos
389
9
496
Até 15
5/14 anos
467
7
478
Até 60
0/50 anos
1.187
7
1.285
+ de 60/50
6
anos
73
3
116
+ de 90
9 anos
1
9
Totaiss
2.116
6
2.375

Tootais
885
945
2.472
189
10
4.491

Qua
adro 2 ‐A fregueesia da Várzea no Censo de 17
78214

Em 11811 a povo
oação contava com um a irmandade
e de homen
ns pardos. A igreja de Nossa
Senhora do Livram
mento era o local de suaa sede.
nso de 1872,, o primeiro realizado coom maior rigor estatístico
o, traça um iinteressante
e perfil
O cen
de uma comunid
dade populo
osa e econoomicamente ativa e divversificada. A
As tabelas abaixo
a
resum
mem os dad
dos do censo para a ffreguesia daa Várzea. Novamente
N
a distinção entre
população urbanaa e rural não
o é ressaltadaa.
A freguesia
f
da Várzea no censo
c
de 187
7215
S
Sexo
CCondição Estado
E
civil Quantidadde
Solteiros
S
1.6887
Liivres
Casados
C
7886
Viúvos
V
1004
H
Homens
S ubtotal
2.5777
Solteiros
S
3330
E scravos Casados
C
441
7
Viúvos
V
S ubtotal
3778
S
Subtotal
(Hom
mens)
2.9225
Solteiras
S
1.8888
Liivres
Casadas
C
6889
Viúvas
V
2335
S ubtotal
2.8112
M
Mulheres
Solteiras
S
3007
E scravas
Casadas
C
552
Viúvas
V
115
S ubtotal
3774
S
Subtotal
(Mulheres)
3.1886
T
TOTAL
GERALL
6.1441
13

17777, setembro, 30,
3 Recife. OFÍC
CIO do [governnador da capitaania de Pernam
mbuco], José CCésar de Mene
eses, ao
[secrettário de estado
o da Marinha e Ultramar], Maartinho de Melo
o e Castro, rem
metendo o mappa da enumeraçção dos
povos da dita capitan
nia. AHU_ACL_C
CU_015, Cx. 1277, D. 9665.
14
17882, setembro, 25,
2 Recife. OFÍCIO do [governnador da capitania de Pernam
mbuco], José CCésar de Mene
eses, ao
[secrettário de estado
o da Marinha e Ultramar], M
Martinho de Me
elo e Castro, en
nviando o mappa da enumeraçção dos
povos da capitania dee Pernambuco. AHU_ACL_CU__015, Cx. 145, D.
D 10638.
15
Censo de 1872. Pro
ovíncia de Pernambuco. Tipoggrafia Leuzingerr e Filhos. Rio de
e Janeiro.
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Origeens do Engen
nho
As teerras onde foi
f fundado o engenho Madalena pertenciam a uma sesm
maria doada
a pelo
primeeiro donatárrio de Pernam
mbuco, Duarrte Coelho, ao
a seu cunha
ado Jerônimoo de Albuque
erque,
quando ainda não
o havia se ca
asado com D
D. Felipa de Melo.
M
Esta ba
aliza cronolóógica se consstata a
partirr de notícia registrada em 1584 noo testamento de Jerônimo de Albuuquerque, no
o qual
declaara que a sessmaria recebida era sua e de seus “filhos naturaiss”.16 As notíccias das orige
ens da
ocupaação daquelas terras são
o confusas nnos registros de Borges da
d Fonseca, ppois havia dúvidas
sobree a cronologiia do casame
ento de Albuuquerque bem como sobre a sua geraação, uma ve
ez que
teve muitos filho
os naturais antes do m
matrimônio oficial.
o
Não obstante, Boorges da Fo
onseca
afirm
ma em váriass passagens que as terrras em que
estão foram desmembraadas da sessmaria
origin
nal e passaraam por heran
nça a Antôniia de Albuqu
uerque, filha natural de JJerônimo e casada
c
Gonççalo Mendes Leitão. O co
onjunto de tterras se esttenderia da ilha de Joanna Bezerra “p
para a
banda do mar”, até
a o engenho da Torre, ““para a band
da do sertão””.
e
de 24 de abri l de 1593, reproduzida
r
a, essa
De accordo com escritura
por Borges da Fonseca
herdeeira teria veendido o enggenho da M
Madalena a Cristóvão
C
Pa
aes Daltro (oou D’Altero)). Este
posteeriormente o vendeu a Manuel
M
Saraivva Mendonçça.
Sobree Cristóvão Paes Daltro
o (ou D’Alteero) há notíccia nas conffissões da BBahia (1591‐‐1593)
quando declara ter
t 48 anos de idade, seer natural de
e Viana do Castelo,
C
filhoo de cristã‐n
nova e
senho
or do engen
nho Santo An
ntônio em P ernambuco. Em 1596, em
e documennto conserva
ado no
Arquiivo Histórico
o Ultramarino, faz reque rimento ao rei a respeito de negócioos com pau‐‐brasil.
Nestee documento
o se mencion
na que tem uum irmão chamado Julião
o Paes.17
Em 1608, na relaação de enge
enhos apreseentada por Diogo
D
Campo
os Moreno eem seu “Livrro que
asil”, aparecce um Juliãão Paes com
mo propriettário do engenho
dá raazão ao Esttado do Bra
Madaalena.18 Na relação
r
de engenhos de José Israel da
d Costa de 1623, apareece listado Manuel
M
Saraivva de Mendo
onça. Logo, a passagem do engenho da Madalen
na a este sennhor teria ocorrido
entree 1608 e 162
23.19 Manuel Saraiva de M
Mendonça, ao
a que parecce, vendeu pparte das terras do
engenho a Belchior Alves Cam
melo.
16

FON
NSECA, A. J. V. Borges
B
da. Nobiiliarchia Pernam
mbucana, vol. II,
I p. 359.
Requerimento de Cristóvão
C
Paes ao rei Felipe I, 110.xii.1596. AHU_ACL_CU_015, Cx. 1, D. 4.
18
Livro
o que dá razão ao Estado do Brasil.
B
19
MELLLO, José Antôn
nio Gonsalves de.
d Fontes para a história do Brasil
B
Holandêss. Economia açuucareira. V. I, p.. 28.
17
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Em 11630 o enggenho já pe
ertencia a J oão de Me
endonça, co
onforme reggistrou Duarrte de
Albuq
querque Coeelho em sua
as “Memóriaas Diárias”.20 Em 1638, no relatórioo de Carpen
ntier o
engenho aparecee como “San
nta Madalen a”, pertence
endo a João de Mendonnça e moente. Sua
moen
nda era movvida a bois. O engenho vvolta a ser mencionado
m
como
c
propriiedade de Jo
oão de
21
Mend
donça em 16
640 (relatório de Adriaeen van der Dussen).
D
Neste relatóriio indica‐se que o

total de tarefas de
d cana plan
ntadas era d e 103, 45 de
elas do próp
prio engenhoo e o restantte dos
seguiintes lavrado
ores: Gaspar Vaz Pinto (118 tarefas), Pero
P
Dias Farado (5), Perro Luís Álvares (4),
João Daymar (20
0), Antônio da
d Fonseca ( 12). Os parttidos de cana de Gasparr Vaz Pinto e Pero
m mapa de 1648
1
(ver addiante), ao sul
s do
Dias Farado aparrecem claramente identtificados em
engenho de João de Mendonça.
onsulta do Conselho
C
Ultramarino dee 2 de junho de 164922 so
obre requeriimento de Jo
oão de
Em co
Mend
donça; em nova consulta
a de 29 de nnovembro de
e 165323, qua
ando João dee Mendonça
a pede
hábitto de Cavaleiiro da Ordem
m de Cristo; e em requerrimento do mesmo
m
em 118 de setemb
bro de
166324, quando solicita pate
ente de sarggento‐mor. Nesta últim
ma menção informa‐se que é
brinho de Ma
anuel Saraivva de Mendonça) e
naturral de Lisboaa, filho de Pedro de Menddonça (e sob
que cchegou a Perrnambuco em
m 1625.
Chegados a este ponto, façamos aqui um
ma observaçção a respeito do que innforma Pere
eira da
o. O cronistaa pernambuccano parece
e haver se coonfundido com as
Costaa a respeito do engenho
inform
mações oferecidas um tanto quannto obscuram
mente por Borges da FFonseca. Seggundo
Pereira da Costa:
“passsando a refeerida sesmariaa aos filhos de Jerônimo dde Albuquerqu
ue, em
sécu
ulo XVI, cada um foi vendendo a parte
e que lhe toccou, de sorte que o
trecho que ficavva do Rio do
os Cedros pa
ara cima, quue é exatame
ente a
Passsagem da Maadalena, foi vendida a Pe
edro Afonso Duro, casado com
Mad
dalena Gonçallves, onde levvantaram um Engenho de açúcar, movido por
anim
mais, cuja proopriedade venderam depo
ois a João dee Mendonça, que a
posssuía já em 16630, como co
onsta das Memórias Diár ias do Marqu
uês de

20

COEELHO, Duarte dee Albuquerque.. Memórias diáárias da Guerra do Brasil, p. 14
40.
MELLLO, op. cit., p. 152. Neste rela
atório indica‐see que o total de
e tarefas de can
na plantadas erra de 103, 45 delas do
próprio engenho e o restante dos seguintes lavraadores: Gaspar Vaz Pinto (18 tarefas), Pero Dias Farado (5
5), Pero
A
da Fonsseca (12).
Luís Állvares (4), João Daymar (20), Antônio
22
AHU
U_ACL_CU_015, Cx. 5, D. 377.
23
AHU_ACL_CU_015, Cx. 6, D. 460.
24
AHU_ACL_CU_015, Cx. 8, D. 719.
21
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Bastto; e é daí quee vem a propriedade figura
ar nas nossas crônicas, ora com a
deno
ominação de Engenho da Madalena,
M
ora
a do Mendonçça”.25

Como
o observamos dos dad
dos até aquui apresentaados, não há
h menção na sequênccia de
proprrietários ao casal
c
Pedro Afonso
A
Duroo e Madalenaa Gonçalves.. Da mesma forma, o engenho
e suaa denominaçção (da Mada
alena), já ex istiriam, segundo Borgess da Fonsecaa, no momen
nto da
Albuquerque
passaagem da propriedade de Antônia de A
e para Cristó
óvão Paes Daaltro (ou D’Altero).
Logo,, acreditam
mos que é preciso rreconsiderarr a inform
mação ofereecida nos Anais
Pernaambucanos e reproduzid
da em várias narrativas so
obre o engen
nho da Madaalena.
Em 1647, enconttramos uma representaçção gráfica no mapa prod
duzido por CCornelis Golijath.26
p
divissar três estruturas
Nestee mapa, produzido com admirável pprecisão cartográfica, é possível
situad
das exatameente na área
a que circunnda do atual sobrado. A unidade é identificada como
“Engeenho von Ian
n de Mendonça”. As trêss estruturas não estão id
dentificadas e conforma
am um
pátio
o com um laado aberto para
p
o nortee‐noroeste. Uma estrutu
ura se situa bem próxim
ma da
marggem da estraada que ia pa
ara o engen ho de Marco
os André (attual Rua Reaal da Torre). Outra
retan
ngular se situ
ua na parte sul do pátioo. Esta não deixa
d
de evo
ocar as casa s de caldeira com
moen
nda tão frequentes nas pinturas
p
de PPost. O braço de rio que
e se conecta com o Capibaribe
cruzaa as terras do
o engenho, chegando
c
aoos canaviais de
d dois de se
eus lavradorres. Sua posição se
aproxxima bastantte de um can
nal hoje existtente na Ruaa Ricardo Salazar.

25

PEREIRA DA COSTA
A, F. A. Anais Pe
ernambucanos,, v. II, pp. 600‐6
602.
26
Co
ornelis Golijath
h (des.); Claes Ja
ansz. Visscher ((grav.). Amsterd
dã, 1648. Cartografia (mapa/pplanta/perspecttiva:
imp
pressos). Scheep
pvaartmuseum, Amsterdã, Paííses Baixos. A.3
3143(03).
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uando o engeenho da Mad
dalena permaneceu senddo proprieda
ade de
Não é possível afirmar até qu
João de Mendonçça ou se ele o deixou em
m herança.
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Novas notícias ap
parecem em 1764. Nestaa data o prop
prietário de fato do engeenho era o Doutor
D
João Rodrigues Colaço,
C
que foi
f ouvidor dda Paraíba, embora
e
oficia
almente perrtencesse aos seus
irmão
os. Em maio o goverrnador da ccapitania exxpediu orde
em de seq uestro dos bens
perteencentes ao ex‐oficial
e
réggio. Entre elees estava o engenho,
e
que
e se encontraava na ocasião em
mãoss do seu irm
mão Marcelin
no Rodriguess Colaço.27 A apreensão foi feita em
m 17 de maiio. Em
ofício
o de julho do
d mesmo ano
a de 17644, o govern
nador remete o auto dee apreensão
o com
detalhes a respeito da casa de vivenda e de outrass estruturas e bens do eengenho.28 Abaixo
A
apressentamos um
ma síntese da
as estruturass com as me
edidas convertidas de pa lmos para metros.
m
No an
nexo se enco
ontra uma transcrição ddo documentto com a descrição do innterior da ca
asa de
viven
nda.
Sínteese da descriçção das estrruturas físicaas do Engenh
ho em 1764
Contiinha as seguintes estrutu
uras:
‐ Cassa de vivend
da em pedra
a e cal, cobeerta em duaas águas em telha, com dois pavimentos,
largura de 21 metros, compriimento de 266 metros e altura
a
de 8,3 metros. A frrente voltada para
o sul,, com dois laances de escada de 9,4 m
metros de co
omprimento cada e 2,2 m
metros de la
argura,
que d
davam acesso a um patamar cobe rto em form
ma de varan
nda com a m
mesma largu
ura da
escad
da e 3 metros de com
mprimento. O pavimento
o térreo servia como ccasa de purrgar e
armazém. O pavimento supe
erior como m
morada. Esta
as medidas se aproximaam notavelm
mente
o.
do attual sobrado
‐ Igreeja [sic] (meio
o arruinada) com 6,2 meetros de largu
ura e 8,7 metros de compprimento.
‐ Cap
pela‐mor [sic] com 3,8 me
etros de com
mprimento e 4,8 metros de
d largura.
‐ Estrruturas exterriores separa
adas da casaa principal:
* uma carreira de casas em
m tijolos e call, coberta de
e telhas, com 68,3 metross de comprim
mento
d largura. Esta
E
estruturra acomodavva senzala com
c
15 céluulas, uma ca
asa de
e 110 metros de
cavvalariça, umaa de balança e outra “de despejo”.
*o
outra carreiraa de casas e uma olaria,, com 26,3 metros
m
de co
omprimento e 12,1 metros de
larggura. Levantada sobre 44
4 pilares de 00,36x0,36 metro, de tijolo e cal.

27
28

AHU
U_ACL_CU_015, Cx. 100, D. 7843.
AHU
U_ACL_CU_015, Cx. 101, D. 7865.
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* ccasa da moenda com 26
6 pilares, unss com 0,66 metro de co
omprimento,, outros com
m 0,55
meetro. A casa de
d moenda tinha cerca d e 19 metros de largura.
* caasa de caldeeiras, contígu
ua à da moennda. Tinha 23
3,3 metros de
d comprimeento e 12,8 metros
m
de largura. Con
ntava com um
u alpendree voltado paara o oeste com 5 metrros de largura e o
asa de caldeeiras. Este alp
pendre servia para armaazenar a lenh
ha. No
meesmo comprimento da ca
mo
omento da descrição esta
ava a ponto de ser demolida e substituída por ooutra, que já
á tinha
19 pilares erguiidos.
Someente quinze anos
a
depois do sequestrro dos bens de João Rodrigues Colaçço surge uma
a nova
notícia a respeito
o do engenh
ho. Trata‐see da contestação feita ao sequestroo por outro irmão
uel Rodriguees Colaço) que
q aparece nos registrros do Arquivo Históricoo Ultramarin
no em
(Migu
que o engennho foi adqu
1779. Ele tenta demonstrar
d
uirido por Marcelino
M
com
mo represen
ntante
dos iirmãos Migu
uel e Domin
ngos (residenntes em Lisboa) e que João não ttinha nada com
c
a
proprriedade. Ou
u seja, que o sequestroo tinha sido
o arbitrário.. Por isso, pedia de vo
olta a
proprriedade e oss rendimento
os embargaddos. Infelizme
ente o rol de
e documentoos anexados como
comp
provações daa alegação do
d suplicantee não acompanham o processo
p
connservado no
o AHU.
Entree eles estaria uma escritura de vennda, pela qu
ual Maria Manuela
M
Tavaares e Mendonça
oficiaalizava a com
mpra por Marrcelino Rodriigues Colaço
o de uma parrte do engen ho Madalena.29
O req
querimento parece ter sido deferiddo positivam
mente para o suplicantee. Em 1805
5, José
Marccelino Rodriggues Colaço (filho de Maarcelino e so
obrinho de Miguel,
M
Joãoo e José Rodrigues
Colaçço) solicita deemarcação de
d seu engennho da Madaalena. Quand
do da morte de José Marrcelino
(cercaa de 1824), as terras do
d engenho já se encontravam fracionadas em
m lotes pequenos
(sítios).30 Em daata que não
o podemos precisar o engenho, já praticam
mente sem terras
circun
ndantes, enttra em prop
priedade de José Joaquim da Cunha
a Rego Barroos, o 3º Barrão de
Goian
na. Em seguida passa ao
o seu genro,, João Alfred
do Correia de
d Oliveira, qque foi miniistro e
conseelheiro do Im
mpério. Seu nome
n
está inndelevelmen
nte ligado à lei que aboli u a escravidã
ão em
13 dee maio de 1888.
1
Inicialmente conhhecida como “Lei João Alfredo”,
A
de pois passou a ser
denominada com
mumente “Lei Áurea”.
obrado Gran
nde da Mad
dalena perm
maneceu na família passando para os herdeirros do
O So
Conseelheiro João
o Alfredo. Na
N primeira metade do
o século XX
X jazia em estado de quase
abandono e pésssimas condiçções de consservação. Fo
oi utilizado como garageem de ônibus pela
29
30

AHU
U_ACL_CU_015, Cx. 134, D. 10
0082.
Inveentário José Maarcelino Rodrigu
ues Colaço. IAH
HGP.
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Coop
perativa de Transportes
T
João Alfredoo e pela Com
mpanhia Perrnambucanaas Autoviária
a Ltda.
Duran
nte a II Gueerra Mundial uma unidaade do exército esteve acantonada no Sobrado
o, que
tamb
bém foi utilizado posterio
ormente paraa abrigar dessalojados de enchentes.331
Em 11961 os herd
deiros do Co
onselheiro Jooão Alfredo, representa
ados por Jossé Luís Corre
eia de
Oliveira, entraram
m em negociiação com a Prefeitura do
d Recife parra desaproprriação do imó
óvel.32
Pelo decreto mun
nicipal n. 451
11, de 30 de dezembro de
d 1961 e pe
ela lei municiipal 7.931, de 2 de
julho de 1962, a Prefeitura do Recife passsou a propriiedade do So
obrado ao IPPHAN, para fins
f de
useu da Abolição, criado pela lei fede
eral n. 3.357, de 22 de deezembro de 1957.
installação do Mu
3
Em 28 de novemb
bro de 1966 o Sobrado fooi tombado pelo IPHAN.33

UERRA HOLAN
NDESA
NOTÍÍCIAS DA GU
No eesforço de resistência
r
aos
a invasorees da Comp
panhia das Índias Ocideentais, Matiias de
Albuq
querque, locco‐tenente do
o donatário de Pernamb
buco, tratou de
d potenciallizar ao máximo os
pouco
os recursos humanos e materiais
m
dee que dispunha. Para tanto, procurouu dispor uma
a série
de unidades deffensivas cha
amadas de estâncias, estabelecidas
e
s de maneirra a bloque
ear os
camin
nhos entre a praça do Recife e a hinterlândia. As estân
ncias deveriaam proteger‐se e
socorrrer‐se mutu
uamente. Situ
uavam‐se dee Olinda até os Afogadoss. Uma delass era a estân
ncia da
Madaalena ou do Mendonça.
Em m
março de 163
33 a estância estava bem
m‐guarnecida e era coman
ndada por D . Antônio de
e Ortiz.
Na m
manhã de 21 de março fo
oi atacada dee surpresa po
or um número muito supperior de solldados
da Companhia das
d Índias Ocidentais
O
q ue marcharam a partirr de um aq uartelamentto em
ncia foi rendida. No com bate morrerram 26 defen
nsores. O com
mandante, por
p ser
Afogaados. E estân
italiano, foi levado prisioneiro. Os d efensores que
q
tentara
am fugir peelos alagado
os da
proximidade foraam caçados com a ajudda de cães. É possível que os moortos tenham
m sido
ópria localidade, pois Peereira da Cossta recolhe a notícia de qque João Quintela,
enterrrados na pró
comb
batente muitto ferido na refrega, esteeve a ponto de ser enterrado quandoo se percebe
eu que
aindaa estava vivo.34 Podemo
os supor, poortanto, que
e os enterra
amentos desstes combattentes
tenhaa sido realizzado nas pro
oximidades (ou no inte
erior) da cap
pela do engeenho. A fon
nte de
inform
mação utilizzada por Pereira da Co sta para esssa informação foi o rellato do don
natário
Duartte de Albuqu
uerque Coelh
ho em suas M
Memórias Diiárias da Gue
erra do Brasiil:
31
32

33
34

Histórico anexo ao processo relativo ao Museu dda Abolição. Arq
quivo do IPHAN
N.
Jorn
nal do Commerccio, 25/09/1961
1.

Histtórico anexo ao
a processo re
elativo ao Muuseu da Aboliçção. Arquivo do
d IPHAN.
PER
REIRA DA COSTTA, F. A. Anais Pernambuc anos, v. II, pp. 533, 599.
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“(...)) no dia seguuinte [21/3/1633], das 6 para
p
as 7 daa manhã, deram no
enge
enho de Joãoo de Mendon
nça, depois de
e ter o capitãão D. Antônio
o Ortiz
man
ndado descobbrir o campo
o, por lhe tocar antiguidaade, e como os da
desccoberta lhe asssegurassem que
q não havia
a indícios do iinimigo, encostaram
as armas, sobre aas quais estivveram toda a noite, e que agora lhe era
am tão
nece
essárias pelo que sucede
eu; porque apenas as tinnham largado
o, para
desccansar da viggília, rebentou
u de chofre o inimigo, e ttão perto, qu
ue mal
pude
eram retomá ‐las; pelo que
e pouca resisttência se opôôs, e nos dego
olaram
26 homens
h
(...). FFeriram‐nos 21,
2 em que en
ntrou o própriio capitão Orttiz (...).
Tam
mbém ficou ferrido João Quin
ntela, com 22 feridas, e deiixando‐o por morto,
indo
o enterrar os m
mais, disse ele
e que ainda não
n o pusesseem naquele nú
úmero,
e dissse bem, porqque curou‐se e viveu. Com este tão ruim
m sucesso, e vendo‐
v
se a vantagem quue o inimigo ia experimenttando com a pposse daquele novo
postto, foram os que viviam junto ao Rea
al [Arraial Veelho do Bom Jesus]
retirrando algum as coisas de
e mais preçço, desconfiaados já da defesa
daqu
uilo.”35

Duran
nte a Guerraa da Restaura
ação a estânncia entrou em
e combate duas vezes. A permanên
ncia da
localiidade como núcleo milita
arizado podee indicar que
e durante o período nasssoviano a esstância
tenhaa continuado a funcionar como poosto de vigilância ou aq
quartelamennto das trop
pas da
Comp
panhia das Índias
Í
Ociden
ntais. Essa ppossibilidade se torna ain
nda mais proovável em virtude
v
do faato de quee o engenho ficou abaandonado e só voltou a ser proddutivo depo
ois da
Restaauração. O primeiro
p
com
mbate ocorreeu em 25 de
e agosto de 1649 e o seegundo em 17 de
abril de 1651. Em
E ambos os
o casos, a coluna de soldados holandeses ffoi repelida pelos
comb
batentes com
mandados po
or Antônio B
Borges Uchôaa. No segund
do embate aas tropas inva
asoras
perdeeram 15 hom
mens.36

RUZILHADA DE
D CAMINHO
OS DESDE O PERÍODO CO
OLONIAL
ENCR
A cassa de vivendaa do engenh
ho Madalenaa – o Sobrado Grande – situa‐se
s
num
m local de co
onexão
de an
ntigas vias dee deslocame
ento que rem
montam ao início da colo
onização. Quuando observvamos
a cidaade do Reciffe na atualida
ade não con seguimos mais vislumbra
ar a quantidaade de manggues e
alagaados que reecobria gran
nde parte dde sua áreaa. Os aterro
os realizadoos modificarram a
paisagem. Vias e quarteirõess tomaram o espaço antes dominad
do pela águaa. A localida
ade da
35
36

COEELHO, Duarte dee Albuquerque.. Memórias Diáárias da Guerra
a do Brasil. Reciife: FCCR, 19811, pp. 140‐141.
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Madaalena era um
ma passagem
m seca que i nterligava a parte sul do
o Recife e oos Afogados com a
localiidade da Várrzea e outra
as áreas da m
margem dire
eita do Capib
baribe. Sua iimportância como
conecctor de camiinhos se evid
dencia pelo ffato de ter siido fortificad
da durante a guerra hola
andesa
e de contar com posto alfan
ndegário a p artir de 183
35, na ponte da Madalenna, criado pela lei
provincial n. 9, dee 10 de junho
o.37
As reepresentaçõees cartográficas dos sécuulos XVII, XIX
X e XX assina
alam claram
mente os cam
minhos
que cconvergiam para a Mada
alena, cruzanndo‐se naqu
uela localidad
de. Da área do Chora Menino
M
saía a estrada daa Madalena. A partir dee 1825 uma ponte passo
ou a interliggar as marge
ens do
Capib
baribe facilittando a circu
ulação. Em 11852 o Presidente da Província infoorma que a ponte
estavva muito esttragada e que
q se manttinha de pé
é graças aoss muitos repparos executados.
Julgavva que a obra não suportaria uma ccheia.38 Em 1855
1
essa po
onte foi recoonstruída.39 Seguia
S
pelo traçado da atual rua do
o Benfica. Naa altura do Sobrado
S
Gra
ande ela se bbifurcava. A Sul, a
Madaalena conecttava‐se à po
ovoação doss Afogados por
p um caminho alagadiiço, transitável na
maréé baixa. Em 1850 surgiu
u a Estrada dos Reméd
dios, cujo nome se devvia a uma capela
c
dediccada a Nossaa Senhora do
os Remédios.. Para o Nortte seguia a estrada que leevava ao engenho
e dep
pois povoaçãão da Torre. E para o oestte uma estraada levava à região da Váárzea e Caxangá.40
A esttrada para Caxangá
C
teve
e várias denoominações ao
a longo do tempo. Seuu curso foi alvo de
melhoramentos a partir de 1833, quandoo passa a se tornar efetivvamente carrroçável.41 To
ornou‐
se maais importan
nte a partir da inauguraçãão da ponte pênsil consttruída entre 1842 e 1845
5 sob a
superrvisão do en
ngenheiro francês Louis Vauthier, co
om materiais importadoos da Inglate
erra. A
passaagem seca agilizou as co
onexões com
m a zona ruraal de São Lourenço e Paaudalho. Esta
a foi a
primeeira ponte pênsil do Brasil. Posteriorrmente foi destruída
d
pellas enchentees do Capiba
aribe e
substtituída.42 Apesar de sua
a importânciia como via de comunicação, someente em 1940 foi
pavim
mentada. Naa obra fora
am usados paralelepípe
edos e cime
ento. Realizzou‐se tamb
bém a
consttrução de esttruturas de drenagem
d
e consolidação
o das laterais da via.
Em 11962, na gesstão Pelópidas da Silveirra a avenidaa foi alargad
da. Em 1966,
6, foi duplica
ada na
gestãão Augusto Lucena. A segunda faixa foi pavimentada
p
a em conccreto.43 Afirrma‐se

37

PEREIRA DA COSTA
A, VIII, 33.
Relaatório do Presid
dente da Provín
ncia de Pernambbuco. 1852, p. 23.
39
Relaatório do Presid
dente da Provín
ncia de Pernambbuco. 1855, p. 15.
40
PEREIRA DA COSTA
A, v. IV, p. 123; VII,
V 105; IX, 2188.
41
PEREIRA DA COSTA
A, IX, 509.
42
SOU
UTO MAIOR, Paulo Martin. Noss caminhos do ferro. Construçções e manufatturas no Recife (1830‐1920), pp.
p 60‐
62.
43
CAV
VALCANTI, Vanilldo Bezerra, CA
AVALCANTI, Carrlos Bezerra. O Recife e suas ru
uas. Se essas ruuas fossem min
nhas...,
p. 217.
38
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popularmente qu
ue é a avenid
da em linha rreta mais lon
nga do Brasil.. Hoje a avennida Caxangá
á é um
dos m
mais movimeentados corredores da ciidade do Reccife, por ond
de transitam dezenas de linhas
de ôn
nibus que co
onectam os bairros
b
da zoona oeste e os
o municípios vizinhos aoo centro da capital
c
pernaambucana. Mas
M nem sem
mpre foram os carros e ônibus que dominaram o cenário urrbano.
No sééculo XIX o arrabalde foi servido por linhas de bo
ondes e de trens a vapor.
Em 11855, Claudio Dubeux anunciava
a
um
ma linha de
e “ônibus” (bonde puxaado por s) para
p
a
passaagem da Maadalena. O bilhete
b
menssal custava 20
2 mil réis e o avulso 5000 réis. Em 22 de
setem
mbro de 187
71 inaugurou‐se a linha dda Pernambu
uco Street Ra
ailway Comppany conecta
ando a
Rua d
do Brum ao arrabalde. No dia da innauguração viajaram 2.6
695 pessoass. Um ramal até a
Torree foi criado a posteriori. Os passageeiros que se
e destinavam
m àquela loccalidade devveriam
fazer baldeação em frente ao
a Sobrado G
Grande. O trajeto
t
entre
e a praça M aciel Pinheirro e a
Madaalena incluíaa os seguinte
es logradourros: rua do Aragão,
A
rua do Rosário da Boa Vistta, rua
Barão
o de São Borrja, rua Visco
onde de Goiaana e Chora Menino.
M
Entrre o Brum e o Sobrado Grande
G
o deslocamento durava 36 minutos. Daa inauguraçãão até o fim
m de 1877 viajaram 60
01.939
passaageiros.44
Em 5 de janeiro
o de 1867 entrou em funcioname
ento a “maxambomba””, um sistem
ma de
transsportes movido a vapor contratado
c
ppelo Barão do Livramento
o e seus sóciios, José Berrnardo
Galvãão Alcoforado e Antônio Luís dos Sanntos. A emprresa chamava‐se Trilhos Urbanos do Recife
a Apiipucos, nom
me depois substituído poor Brazilian Street
S
Railway Companyy. A linha liggava o
Recifee ao arrabaalde de Doiss Irmãos. Dee lá saía um
m ramal até Caxangá. PPosteriormen
nte foi
consttruída uma liinha do Reciffe a Várzea e o ramal Do
ois Irmãos – Caxangá
C
foi ddesativado.
Em 1885 a linha Recife
R
– Várzzea passandoo pela Capunga e Madalena foi inau gurada, mass, para
preseervar a emp
presa que explorava
e
ass linhas puxxadas a bon
nde, a Trilh os Urbanos ficou
impedida de levaar passageiro
os até a Maddalena. Nas duas
d
linhas o ponto de ppartida era a Praça
da Reepública. Na praça do En
ntrocamentoo as linhas se
e separavam
m. A da Várzeea seguia pe
ela rua
das C
Crioulas, Quaatro Cantos, avenida Joaaquim Nabucco, rua Real da Torre, M
Madalena e Estrada
Nova (Caxangá). Com a intro
odução dos bondes elétricos a parttir de 1914,, tanto os bondes
b
puxad
dos a burro
os da Perna
ambuco Streeet Railway Company quanto
q
as m
maxambomb
bas da
Braziilian Street Railway Company
C
fooram substituídos e desaparecera
d
am da paissagem
recifeense.45

44
45

SETTTE, Mario. Arru
uar. História pito
oresca do Reciffe antigo, pp. 90 e 97.
SETTTE, Mario, p. 10
07.
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Confo
orme se pode ver na planta
p
do R
Recife de 19
906 de Doug
glas Fox, a linha dos bondes
b
(amarelo) chegavva pela rua do
d Benfica e seguia pela Real da Torrre, cruzando‐‐se com a lin
nha da
ue vindo da R
Real da Torre
e, desviava para
p
o oeste antes do So
obrado
maxaambomba (veermelha), qu
Grand
de (seta laraanja) e seguia
a pela Estradda Nova de Caxangá.
C

(Detalhe da
a Planta da CCidade do Recife de Doug
glas Fox, 19006)

A FÁB
BRICA DE TEECIDOS DA MADALENA
M

Em 11870, a lei provincial
p
n. 1.000, de 113 de junho,, autorizou a presidênci a da Província de
Pernaambuco a co
ontratar com
m Antônio Vaalentim da Silva Barroca a construçãoo de uma ou
u mais
fábriccas de fios e tecidos com
m uma sériee de incentivvos fiscais du
urante doze anos e faciliidades
para a comercialização intern
na e exportaação da prod
dução. A con
ntrapartida ddo empreen
ndedor
d
órfãos nna arte da fiaação e da teccelagem. Em
m 5 de fevere
eiro foi
seria a formação técnica de doze
d
comeeçou a ser in
nstalada uma fábrica nu m grande te
erreno
lavrad
do o contratto e pouco depois
situad
do na Madaalena. A inau
uguração se deu em 31
1 de maio de 1874. A uunidade prod
dutora
emprregava 35 op
perários capitaneados poor um técnico
o belga. O eq
quipamento era composto por
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50 teeares. Todo maquinário foi importaado da Bélgica. A fábricca especializzou‐se no po
opular
tecido conhecido
o como algod
dãozinho. Deez anos depois da fundação desta fábbrica uma outra foi
belecida na Torre.
T
A da Madalena
M
nãoo suportou a concorrênccia e foi fechaada.46
estab

46

PEREIRA DA COSTA
A, v. IX, p. 51.
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Traabalhos de
d Campo
A exeecução de Prospecção in
ntensiva de subsuperfície se fez através da rea lização de cortes‐
teste em cada unidade de área
á
disponívvel e em paarticular na chamada
c
Árrea 2, onde varias
casass de meadoss do século XX foram ddemolidas. Ali,
A uma zon
na que se m
mostrou com
m uma
espesssa capa dee aterro, se buscou ab aixo e conttíguo às fun
ndações, vesstígios de antigas
ocupaações. De fato,
f
naquelle trecho fo ram evidencciados entre
e outras as ffundações de
d um
prédiio, provavelm
mente da seggunda metadde do século XIX.
O mo
onitoramentto arqueológgico das obrras de escavvação para implantaçãoo do Túnel foram
f
inteirramente aco
ompanhadass e cada vesstígio localizzado avaliad
do e documeentado amtes do
prossseguimento da
d escavação
o.
O reesultado doss trabalhos de campo está sendo
o apresenta
ado de moddo sistemáttico e
sumaarizado, a segguir, por área, definidas ccom base naa dinâmica operacional ddas obras.
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Área de Abran
ngência
Buscando atender a dinâmica opeeracional das obraas foram considerradas 3 áreas, assim distribuídas:

Figura 8 ‐ Área 1 em Azul; Árrea 2 em magenta e Á
Área 3 em amarelo.
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Área 01 – Caalçada na Rua Real da To
orre (do Museeu da Aboliçã
ão seguindo no
n sentido daa Escola Estad
dual Joaquim
m
Távora)
Monitoramen
nto Arqueológico Vala 01
Projeto:
Contratante:
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogo Respo
onsável:
Arqueólogga de campo:
Taciana Tabo
M
Marcos Albuquerque
osa

Relatório Final
Período: 12/04/2013 à
19/04
4/2013

Localização:
Entroncamento das Avenida Caxangáá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ru
ua João Ivo da Silva..
o:
o:
o
Área N 01
Valaa N 01
Esttruturas N : 01 e 02
2
Situação:

Recife –
Pernambuco

Localização
o da Vala 01

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br

61

Ativid
dades ‐ mon
nitoramento
o arqueológicco abertura da vala 01 e cortes pa ra localizaçã
ão da
rede de esgoto.
Figura 18
8 ‐ Acompan
nhamento daa abertura da
d Vala 01 Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas.
Figura 19
9 ‐ Acompan
nhamento daa abertura da
d Vala 01. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas.
Figura 20
0 ‐ Acompanh
hamento do fechamento
o da Vala 01. Fonte: Acerrvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas.
Figura 21
1 ‐ Vistoria de
d superfíciee com identificação de material
m
arquueológico móvel.
m
Fonte: Accervo fotográ
áfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix
Respo
Locall – ao longo da calçada lateral do M
Museu da Ab
bolição n o s e n t i d o daa Escola Estadual
uim Távora lo
ocalizada Rua Real da Toorre.
Joaqu
Objettivo da Vala 01‐ embutimento da fiaação elétricaa da Celpe. Abertura
A
da vala 01 med
dindo
0,50ccm de largurra e 0,60cm de profunddidade. A attividade teve
e início no ddia 12‐04‐20
013 e
foi finalizada no dia 19‐04‐2013. A equippe de Arque
eologia monitorou todass as etapas até
a o
fechaamento da vala.
Aindaa nesta área (nos dias 22
2 e 23‐05‐20012), houve a abertura de 04 cortes próximo ao meio
fio paara localizaçção da rede de esgoto, onde a equ
uipe de Arqu
ueologia moonitorou todas as
etapaas até o fechamento dos cortes.
Resultados – Locaalização de duas
d
estruturras (ES 01 e ES
E 02)
 ES 01 – base
b
em alve
enaria de tijjolo maciço manual (31 cm de compprimento co
om 4,5
cm de esspessura e 17
1 cm de larrgura), assen
ntado com argamassa
a
d e cal. A estrutura
foi identiificada no início da aberttura da vala 01 e se este
ende por 7,22m, remanesscente
entre 40 e 60 cm aba
aixo da cotaa da calçadaa atual. Em momento aanterior estrutura
fora atin
ngida por uma
u
sequên cia de perfurações no solo, provaavelmente para
p
a
instalação
o de uma estrutura
e
dee andaime de
d madeira durante um
ma das reformas
empreendidas na área. Foram llocalizadas nove
n
perfura
ações, com ddiâmetro varriando
entre 11 e 22 cm, e com variaçãão na profun
ndidade entre 6 e 20 cm
m. Nas perfurrações
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numeradas como 03, 08 e 099 foram loccalizados fra
agmentos dee pedra calcária,
mente oriund
da demoliçõões por ocassião da reforma. Sua loocalização se
e deve
possivelm
provavelm
mente à esta
abilização doo andaime. Observou‐se
O
e ainda uma forte presen
nça de
pequenos fragmento
os de carvãoo (0,8 a 0,5
5 cm de diâ
âmetro e m
menores) alé
ém da
a
com m
marcas de co
orte (serrado
o).
presença de osso de animal
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.
Segue desenho esque
Erro! Fonte de referênciaa não enconttrada.
agmentos dee pedra calcáária presente
e na ES 01(peeça de canta
aria).
Figura 10 ‐ Fra
orrer da Valaa 01 (serrado, de
Figura 11 ‐ Frragmento dee osso localizzado no deco
P
animal). Fonte: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquisas.

 ES 02 – base em alvvenaria de ttijolo maciço
o manual (3
35 cm de coomprimento com
4,5 cm de espessurra e 17 cm de largura), assentado
o com arga massa de cal.
c A
ada no iníciio da calçad
da da Escola Estadual JJoaquim Távora,
estruturaa foi localiza
estenden
ndo‐se por 53
5 m. Localiizada sendo
o, em parte, aproveitad a como basse do
muro atu
ual da Escola
a. A estruturra segue perrpendicular ao
a muro atuual da Escola com
33 cm dee profundida
ade e estenndendo‐se a uma distânccia do muroo de até 1,1
16 m.
A estrutu
ura apresentta 21 cm dee largura co
om reboco dos dois ladoos e base com 40
cm de laargura. Foram localizadaas sequênciaa de 06 colu
unas sacadaas para fora com
intervalos de 2,20 m, com 40 cm
m de comprimento e 15 cm de larguura, o que su
ugere
ois momentoos o acabam
mento
se tratar de um murro (externo) . Foi identificado em do
n estrutura.
boleado na
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

onte: Acervo
o fotográficco da Arque
eolog
Figura 12 ‐ Panorâmicaa ES 02. Fo
Pesquisas.
nto boleado
o na ES 022. Fonte: Accervo
Figura 13 ‐ Detalhe doo acabamen
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 14 ‐ Co
oluna localizaada na ES 02
2. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arque
eolog
Pesquisas.
2 com rebocco. Fonte: Accervo
Figura 15 ‐ Detalhe da cooluna localizaada na ES 02
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
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Figura 16 ‐ Detalhe da ES 02 abaixo do murro da Escolaa. Fonte: Accervo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 17 ‐ Pa
anorâmica daa ES 02 dem
monstrando a distância coom o muro atual.
a
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fonte: Acervo
Durante a aberttura da vala
a 01, foi obsservada a occorrência de fragmentoss de faiança fina,
vidrro, grès, cerââmica, ostrass e mariscos, e uma moed
da do Impériio (sec. XIX).
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Docu
umento foto
ográfico da
as Estruturass

Figura 10 ‐ Fragmentos
F
dee pedra calcária
a
presente na
a ES 01(peça dee cantaria). Fon
nte:
Acervo foto
ográfico da Arquueolog Pesquissas.

Figgura 9 ‐ Panorââmica ES 01. Fo
onte: Acervo fottográfico da
Arrqueolog Pesqu
uisas.
Figura 11 ‐ Fragmento
F
de oosso localizado
o no
decorrer da Vala 01 (serra do, de animal).
Fonte: Acervo fotográfico da Arqueolog
Pesquisas.
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Figura 12 ‐ Panorâm
mica ES 02. Fon
nte: Acervo
foto
ográfico da Arqu
ueolog Pesquissas.

Figgura 14 ‐ Colunaa localizada na ES 02. Fonte: A
Acervo
fottográfico da Arq
queolog Pesquisas.

Figura 13 ‐ Detalhe do acabaamento boleado na ES 02.
Fonte: Acervo fotográfico daa Arqueolog Pesquisas.

Figura 15 ‐ Detalhe da colunaa localizada na ES 02 com
eolog
reboco. Fonte: Acervo fotogrráfico da Arque
i
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Figgura 16 ‐ Detalh
he da ES 02 aba
aixo do muro daa Escola.
Fon
nte: Acervo fottográfico da Arq
queolog Pesquuisas.

Figura 17 ‐ Pan
norâmica da ESS 02 demonstra
ando a
distância com o muro atual. Fonte: Acervo fotográfico
da Arqueolog Pesquisas.
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Docu
umento foto
ográfico mo
onitoramennto Arqueollógico

Figuraa 18 ‐ Acompan
nhamento da abertura
a
da Valla 01
Fontee: Acervo fotoggráfico da Arqueolog Pesquisaas.

Figura 19 ‐ Aco
ompanhamentoo da abertura da
d Vala 01.
Fonte: Acervo fotográfico daa Arqueolog Pesquisas.

Figuraa 20 ‐ Acompan
nhamento do fechamento
f
da Vala 01.
Fontee: Acervo fotoggráfico da Arqueolog Pesquisaas.

Figura 21 ‐ Visttoria de superfífície com identiificação de
material arque
eológico móvel . Fonte: Acervo
o fotográfico
da Arqueolog Pesquisas.
P
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Monitoramen
nto Arqueológico Vala 04
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO

Contratante:
Secretaria das C
Cidades, Governo d
de Pernambuco.

Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Arqueólogga de campo:
Taciana Tabo
osa

Relatório Final
Período: 27/06/2013 à
28/06
6/2013

Localização:
Entroncamento A
Avenida Caxangá, Ru
ua Real da Torre, Ru
ua Benfica e Rua Jo
oão Ivo da Silva.
o:
Área N 01
Situação:

Valaa N

o:

04

Recife –
Pernambuco

o
Esttruturas N : 08 e 09
9
o da Vala 04
Localização

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Ativid
dade ‐ moniitoramento arqueológico
a
o abertura da
d vala 04.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix
Locall – ao longgo da calçad
da lateral ddo Museu da
d Abolição no lado essquerdo (números
al, no lado essquerdo (números
ímpares) da Rua Real da Torrre n o s e n t i d o d a entrrada principa
B
ímpares) da Rua Benfica.
ertura da valaa 04 medind
do 45
Objettivo da Vala 04 ‐ embutimento da fiiação elétrica da OI. Abe
cm de largura e 60 cm de profundidad
p
de. A atividaade teve iníccio no dia 227‐06‐2013 e foi
finalizada no diaa 28‐06‐2013. A equipee de Arqueo
ologia monitorou todas as etapas até
a o
fechaamento da vala.
Resultados – Locaalizadas duas estruturas (ES 08 e ES 09)
0
 ES 08 – estrutura
e
loccaliza no iníccio da abertu
ura da vala, na
n calçada doo MAB paralelo a
Rua Real da Torre. Base
B
em alveenaria de tijo
olo maciço manual
m
(com
mprimento 37
3 cm
m largura e 6 cm espessura) assenta
ado com cal,, areia e cim
mento
comprimento, 18 cm
essura até a continuidad
de da
Portland.. Percebe‐se uma interr upção de 4 cm de espe
estruturaa paralela a base
b
atual doo MAB distante 90 cm. A estrutura eestende‐se por 27
m de com
mprimento, com 45 cm de largura e ‐40 cm de
e altura. Abaaixo da estrutura
presença de aterro. Após
A
a estruutura, já em frente à enttrada princippal do MAB (lado
esquerdo
o da Rua Benfica) prese nça de carvãão e concen
ntração de m
malacológico
os (20
cm), consstituído por carapaças
c
dee ostra e mariscos bivalve
es.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

Figgura 22 ‐ Pan
norâmica daa localização
o da ES 08. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arq
queolog Pesq
quisas.
Figgura 24 ‐ Deta
alhe da ES 088. Fonte: Ace
ervo fotográfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
Figgura 23 ‐ Pa
anorâmica dda ES 08. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da Arque
eolog
Pessquisas.
Figgura 25 ‐ Aterro abaixo da ES 08. Fonte: Acervvo fotográficco da Arque
eolog
Pessquisas.
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 ES 09 – trilho
t
da linh
ha d e b o n d e e d o r m e n t e localizzados na esqquina da Rua
a Real
da Torre com Rua Be
enfica, distannte 3,55 m da
d parede do
o MAB, estanndo há 304 graus
g
Noroestee sentido Rua
a Benfica – A
Av. Caxangá.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

ura 26 ‐ Pan
norâmica daa localização
o da ES 09. Fonte: Acerrvo fotográfico da
Figu
Arq
queolog Pesq
quisas.
Figu
ura 27 ‐ Limp
peza da ES 099. Fonte: Ace
ervo fotográfico da Arqu eolog Pesqu
uisas.
Figu
ura 28 ‐ De
etalhe da liinha do bonde e dorm
mente, ES 009. Fonte: Acervo
A
foto
ográfico da Arqueolog
A
Peesquisas.
Duran
nte a abertu
ura da vala 04,
0 foram loccalizados fragmentos de faiança grosssa, faiança fina
f e
uma fferradura dee burro.
No final da vala foram localizadas 02 baases de alven
naria, distan
ntes 2,10 m uma da outtra, de
tijolo
o maciço manual assenta
ado com arggamassa de cal.
c Trata‐se possivelmennte de colun
nas de
meira base aapresenta 50
0 cm de larrgura e 33 ccm de altura, e a
suporrte para portão. A prim
segun
nda com 55 cm
c de largurra e 36 de alttura.
Figgura 29 ‐ Panorâmica com
m a localizaçãão das 02 bases. Possivellmente colun
nas
de suporte para portão. Fo nte: Acervo fotográfico da
d Arqueologg Pesquisas.
alhe da prim
meira base. Fo
onte: Acervo
o fotográfico da Arqueolo
og
Figgura 30 ‐ Deta
Pessquisas.
Figgura 31 ‐ De
etalhe da seggunda base.. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqu
ueolog
Pessquisas.
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Docu
umento foto
ográfico da
as Estruturaas

Figu
ura 22 ‐ Panorââmica da localizzação da ES 08 . Fonte:
Acervo fotoggráfico da Arqu
ueolog Pesquisaas.

Figura 23 ‐ Panorâmica
P
da ES 08. Fonte: Acervo
A
fotográ
áfico da Arqueoolog Pesquisass.

Figu
ura 24 ‐ Detalhe
e da ES 08. Fon
nte: Acervo fotoográfico
da Arqueolog Pessquisas.

Figura 25 ‐ Atterro abaixo daa ES 08. Fonte: Acervo
fotográ
áfico da Arqueoolog Pesquisass.
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Figura
a 27 ‐ Limpeza da ES 09. Fonte: Acervo
fo
otográfico da A
Arqueolog Pesquisas.

Figu
ura 26 ‐ Panorâm
mica da localização da ES 09. Fonte: Acervo
fotogrráfico da Arque
eolog Pesquisa s.

Figura 28
8 ‐ Detalhe da liinha do bonde e dormente,
ES 09. Fonte: Acervo ffotográfico da Arqueolog
Pessquisas.
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Figura 29 ‐ Pano
orâmica com a localização dass 02 bases. Possivelmente colunas de suportte para portão.. Fonte:
Acervo fotoográfico da Arqueolog Pesquissas.

FFigura 30 ‐ Detaalhe da primeirra base. Fonte: Acervo
fotográffico da Arqueo
olog Pesquisas.

Figura 31 ‐ Deta
alhe da segundaa base. Fonte: Acervo
fotográffico da Arqueollog Pesquisas.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

74

Monitoramen
nto Arqueológiico Vala 05
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO
Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Contratante:
Secretaria das C
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Taciana Tabo
osa

Relatório Final

3
e
Período: 13/07/2013 à 30/09/2013
01/11
1/2013 à 26/11/2013

Localização:
Recife – Pernam
mbuco
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Área N 01 e 03
Valaa N 05 e Cortes 0
05, 06, 07 e 08.
Estrutu
uras: ES 09, ES 10, ES
E 11, ES 12, ES 13 e ES 14
Situação:

Localização
o da Vala 05
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7.362.648/0001‐57
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Ativid
dades –
 Monitoraamento arqu
ueológico daa abertura da vala 05 e ampliaçãoo nas laterais das
estacas cravadas na Vala
V 05.
Figura 55
5 ‐ Panorâmicca da Vala 055. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqueeolog Pesquisas.
Figura 56
6 ‐ Monitora
amento Arquueológico daa Vala 05. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas..
Figura 57
7 ‐ Monitora
amento Arquueológico daa Vala 05. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas..
Figura 58
8 ‐ Monitora
amento Arquueológico daa Vala 05. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas..
Figura 59
9 ‐ Panorâmica da amplliação nas laaterais das estacas
e
cravaadas na Vala 05.
Fonte: Accervo fotográ
áfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
Figura 60
0 ‐ Monitorramento Ar queológico da ampliaçã
ão nas lateerais das esttacas
cravadas na Vala 05. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueo
olog Pesquisaas.
 Monitoraamento arqu
ueológico dee 0 3 cortes para localização da a d u t o r a , e
 Monitoraamento arqu
ueológico dee 01 corte realizado
r
parra implantaçção de uma fossa
provisóriaa.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – tem iníciio na calçada
a do Museu da Abolição
o seguindo perpendicula r no sentid
do do
cruzaamento daa Rua Real da Torre com Av. C axangá no sentido dda Rua Joã o Ivo
da S ilva.
antação do gabarito para cravar ass estacas dee sustentaçã
ão do
Objettivo da Valaa 05 ‐ impla
Túnel. Abertura da
d vala med
dindo 1,20m de largura e 0,30cm de
e profundidaade. A aberrtura
da vvala teve in
nício no dia
a 13‐07‐20133 e foi finalizada no diia 30‐09‐20113. A equip
pe de
Arqueeologia se manteve
m
mo
onitorando todas as ettapas da ab
bertura da vala até o seu
fechaamento e fu
undação dass estacas.
Figurra 65 ‐ Gabarito para craavar as estacaas de sustentação do Túnnel.
Figurra 66 ‐ Gabarito para craavar as estacaas de sustentação do Túnnel.
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Figurra 68 ‐ Mon
nitoramento Arqueológicco da perfurração implanntação da estaca
secante. Fonte: Acervo
A
fotoggráfico da Arqueolog Pesquisas.
A partir do dia 06‐08‐2013
0
teve início à ampliação
o nas lateraiis das estacaas cravadas com
ustentação do
d Túnel, meedindo 80 cm de largura e 80 cm dde profundid
dade.
concrreto para su
Estan
ndo a vala a partir deste momento 22,20 m de largura. No dia 01‐11‐20113 foi retoma
ada à
ampliação nas laterais das estacas craavadas com concreto para
p
sustenntação do Túnel,
T
atingindo aproxim
madamente 1,80 m de prrofundidade.
Figurra 67 ‐ Ampliação nas laaterais das esstacas secan
nte na Vala 005. Fonte: Accervo
fotoggráfico da Arrqueolog Pessquisas.
Figurra 69 ‐ Mon
nitoramento Arqueológicco da amplia
ação nas lateerais das estacas
cravaadas na Vala
a 05. Fonte: A
Acervo fotoggráfico da Arq
queolog Pesqquisas.
13 teve início à armaçãoo para concrretar a coroa
a nas estaca s de sustenttação
No dia 12‐09‐201
cravaadas na Vala..
Figurra 70 – Armação em ferrro para concretar a coro
oa na Vala 005. Fonte: Accervo
fotoggráfico da Arrqueolog Pessquisas.
Obje tivo dos Co
ortes realiza
ados pela eqquipe do Co
onsórcio Me
endes Júnioor/Servix – C 05,
C 06 e C 07 paraa localização
o da adutorra para realizar o seccio
onamento. E C 08 realizado
ossa provisóória para ate
ender ao MA
AB.
para implantaçã o de uma fo
e realizado ppara localizarr a Adutora. Fonte: Acervvo fotográficco da
Figurra 61 ‐ Corte
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
Figurra 62 ‐ Localização da Addutora para ser
s seccionada. Fonte: A
Acervo fotogrráfico
da Arqueolog
A
Pesquisas.
Figurra 63 ‐ Monitoramentoo da abertura do corte para implaantação da fossa
provvisória. Fonte
e: Acervo fottográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.
Figurra 64 ‐ Finalização da abeertura do co
orte para imp
plantação daa fossa provissória.
Fontte: Acervo fo
otográfico daa Arqueolog Pesquisas.
P
queologia se manteve monitorando todas ass etapas atéé o fecham
mento
A eq uipe de Arq
dos ccortes.
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Resultados – Localização de
e 06 estruturas (ES 09, ES 10, ES 11,
1 ES 12, EES 13 e ES 14) e
eológico móvvel no decorrrer da Vala.
ocorrrência de maaterial arque
Duran
nte a abertura da vala 05, foi neccessário am
mpliar no decorrer
d
dde 8 metro s de
comp
primento a sua largu
ura para 2 ,40 m, com
m profundidade vari ando entr e de
1,02 m a 2,00 m, para re mover umaa “caixa de
e visita” da
a Oi e partee da tubul ação
da ad
dutora.
Há c erca de 1,7
70 m de pro
ofundidadee foi localizzado fragm
mentos de oossos huma
ano.
Figurra 33 ‐ Perrfil onde foii localização
o fragmentos de ossos humano. Fonte:
Acerrvo fotográficco da Arqueoolog Pesquissas.
o terreno apresenta naquuele local a seguinte seq
quencia: 15 ccm de asfaltto, 26
A esttratigrafia do
cm paralelepíped
do (pedra rejuntada com
m cimento Portland), e, na sequênciia, aterro ba
arro e
fragm
mentos de teelha (1,59 m até
a o final doo corte).
Figurra 34 ‐ Detallhe de fragm
mento de ossso humano medindo
m
aprooximadamen
nte 10
cm. Fonte: Acervvo fotográfic o da Arqueo
olog Pesquisa
as.
Na área da ampliação nas la
aterais, das estacas cravvadas com concreto
c
parra sustentaçção do
al arqueológgico móvel, constituído
c
por
p dois fraggmentos faia
ança e
Túnel, ocorrênciaa de materia
d
eem subsuperfície.
um frragmento dee cerâmica, depositados
Relaccionados ao subsistema alimentar, m
mais especificamente con
ncernente aoo serviço de
e mesa
(prato
o/travessa).
As peeças são em faiança branca apresen tando decorração executtada por pinntura com pincel a
mão livre, na superfície intern
na.
Visuaalizando a Figura 36 (Figura 36 ‐ FFragmentos de faiança localizado naa Vala 05. Fonte:
Acervvo fotográficco da Arque
eolog Pesquuisas..), o fraagmento da
a esquerda aapresenta padrão
p
decorrativo repressentando cena, nas core s azul e vinh
hosa, enquan
nto que o fraagmento da direita
d
apressenta decoraação em azu
ul. Ambos seeriam de oriigem portug
guesa, porém
m, considera
ando a
qualid
dade do maaterial utiliza
ado e de suaa elaboração
o, seriam prroduções disstintas. No que
q se
referee à cronologia de produção, o prim
meiro seria do século XVIII
X
e o seggundo, como não
ofereece maiores condições de
d identificaação, pode‐se afirmar se
er compatíveel com os sé
éculos
XVII e XVIII.
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Figurra 35 ‐ Mate
erial Arqueol ógico localizzado na Vala 05. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
da Arqueolog
A
Pesquisas.
Estru
uturas localizzadas durantte a aberturaa da Vala 05
5 na Rua João
o Ivo da Silvaa:
 ES 09 ‐ lo
ocalização de
e 03 trilhos da linha do Bonde, inicia
almente locaalizados dura
ante a
abertura da Vala 04.
Figura 37
7 ‐ Panorâmica da localiização da ESS 09 localizada na Vala 005. Fonte: Acervo
A
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.



ES 10 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n a d i a g o n a l d a v a l a c o m 5 2 c m
r e m a n e s c e n t e ab a i x o d a R u a J o ã o I v o d a S i lv a , a p r e s e n t a d o 2 m d e
c o m p r i m e n t o , 4 0 c m d e l a r g u r a e 1 , 1 0 m d e a l t u r a . B ase em alve
enaria
de tijolo maciço ind
dustrial (255 cm de com
mprimento com
c
7 cm dde espessura
a e 12
c
A
cm de largura), assentado co m argama ssa de ci mento Poortland e cal.
e local a seguinte sequuencia: 17 cm
c de
estratigraafia do terreno apresennta naquele
asfalto, 10
1 cm paralelepípedo (peedra rejuntad
da com cime
ento Portlandd), 25 cm de barro
vermelho
o, 1,10 m esttrutura, e, naa sequencia, areia lavada
a (18 cm até o final do co
orte).
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

norâmica daa ES 10. Fo
onte: Acervo fotográficco da Arque
eolog
Figurra 38 ‐ Pan
Pesq
quisas.
Figurra 39 ‐ Detalhe da ES 10. Fonte: Acerrvo fotográficco da Arqueoolog Pesquissas.

 ES 11 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n a d i a g o n a l d a v a l a d i s t a n t e 2 , 4 0 m
( l a d o d i r e i t o d a v a l a ) e 4 , 2 0 m ( l a d o e s q u er d o d a v a l a ) , d a E S 1 0 .
Identificada no primeiro momento com 48 cm e

no segundo

m o m e n t o c o m 5 8 c m r e m a n e s c e n t e a b a i x o da R u a J o ã o I v o d a S i l v a .
A estrutura possui forma to em “V” onde no prime iro momento
apresenta

38

cm

de

la rgura

e

1,36

m

de

alt ura

seguindo

perpendicular no segundo momento com 26 cm de lar gura e 50 cm
d e a l t u r a . B ase em alvennaria de tijolo maciçço industr ial (26 cm
m de
comprimento com 8 cm de espessura e 12 cm de
d largura),, assentado com
mento Porttland e cal. A estratigra
afia do terreeno apresen
nta no
argamasssa de cim
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primeiro momento a seguinte seqquencia: 7 cm
m de asfalto, 16 cm paraalelepípedo (pedra
nto Portlandd), 25 cm de barro verm
melho, 1,36 m estrutura, e, na
rejuntadaa com cimen
sequencia, barro ma
assapê (18 ccm até o fiinal do cortte). No seguundo mome
ento a
nte sequenccia: 7 cm dde asfalto, 16
1 cm
estratigraafia do terreno apresennta a seguin
paralelep
pípedo (pedra rejuntada com cimentto Portland), 35 cm de baarro vermelh
ho, 50
cm estruttura, e, na se
equencia, baarro massapê
ê (90 cm até o final do coorte).
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

F
Acervvo fotográficco da
Figurra 40 ‐ Panorâmica da localização da ES 11. Fonte:
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
Figurra 41 ‐ Documentaçãoo Gráfica daa ES 11. Fo
onte: Acervoo fotográficco da
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.

 ES 12 – e s t r u t u r a

localiz ada na diagonal da vala

com 45 cm

r e m a n e s c e n t e ab a i x o d a R u a J o ã o I v o d a S i lv a , d i s t a n t e 5 0 c m ( l a d o
direito da vala) e 3,20 m (lado esquerdo da vala), da ES 11. A
e s t r u t u r a a p r e s e n t a 4 0 c m d e l a r g u r a e 5 0 c m d e a l t u r a . B asse em
6 cm de comprimentoo com 8 cm
c de
alvenariaa de tijolo maciço inddustrial (26
espessuraa e 12 cm de largura), aassentado co
om argamasssa de cim ento Portl and e
cal. A esttratigrafia do
o terreno appresenta a se
eguinte sequ
uencia: 7 cm de asfalto, 16 cm
paralelep
pípedo (pedrra rejuntada com cimentto Portland), 22 cm de b arro vermelho, 50
cm estruttura, e, na se
equencia, baarro massapê
ê (1 m até o final
f
do cortee).
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

ocumentaçãoo gráfica daa ES 12. Fonte: Acervvo fotográfico da
Figurra 42 ‐ Do
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.

 ES 13 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n a d i a g o n a l d a v a l a

com 45 cm

r e m a n e s c e n t e ab a i x o d a R u a J o ã o I v o d a S i l va , d i s t a n t e 1 , 6 0 m ( l a d o
direito da vala) e 90 cm (lado esquerdo da vala), da ES 12. A
e s t r u t u r a a p r e s e n t a 4 6 c m d e l a r g u r a e 1 , 6 0 m d e a l t u r a . B asse em
m
manuual (28 cm de
d comprimento com 7 cm de espe
essura
alvenariaa de tijolo maciço
e 14 cm de largura)), assentadoo com argam
massa de cal com rebboco. Observvou‐se
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ainda qu
ue esta basse apresentta a mesmaa disposição
o dos tijoloss da ES 04,, esta
identificaada durante a execução dda escavação
o arqueológica na Área 002. A estratiigrafia
do terren
no apresenta a seguintee sequencia: 7 cm de asfalto,
a
16 c m paralelep
pípedo
(pedra reejuntada com
m cimento Poortland), 22 cm de barro
o vermelho, 1,60 m estrutura,
e, na sequencia, barro
o massapê (220 cm até o final do corte).
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

Figurra 43 ‐ Pan
norâmica daa ES 13. Fonte: Acervo
o fotográficoo da Arqueo
olog
Pesq
quisas.
Figurra 44 ‐ Detallhe da dispossição dos tijo
olos na ES 13
3. Fonte: Aceervo fotográ
áfico
da Arqueolog
A
Pesquisas.
Figurra 45 ‐ Detallhe do rebocco na ES 13. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueo
olog
Pesq
quisas.

 ES 14 – caacimba l o c a l i z a d a c o m 6 6 c m r e m a n e s c e n t e a b a i x o d a R u a J o ã o
Ivo da Silva. A cacimba a presenta 2,80 cm de altura e 1,10 m de
d i â m e t r o c o n s t r u í d a c o m a l v e n a r i a e m t i j o l o m a c i ç o m a n u a l ( 34
3 cm
de comp
primento co
om 7 cm dde espessuraa e 17 cm de largura)), assentado
o com
argamasssa de cim
mento Port land e cal, apresentand
do reboco naa parte externa. A
estratigraafia do terre
eno apresennta a seguin
nte sequencia: 19 cm dde asfalto, 11
1 cm
paralelep
pípedo (pedrra rejuntada com cimentto Portland), 19 cm de bbarro preto, 17 cm
barro verrmelho, e, na
a sequencia, cacimba (2,8
80 m até o fiinal do cortee).
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

7 ‐ Panorâmicca da ES 14. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueoolog Pesquisa
as.
Figura 47
Figura 48
8 ‐ Panorâmicca da ES 14. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueoolog Pesquisa
as.
Figura 49
9 ‐ Detalhe do
d reboco naa parte exterrna na ES 14. Fonte: Aceervo fotográffico da
Arqueolo
og Pesquisas..
Figura 50
0 ‐ Panorâm
mica do Perf il da ES 14. Fonte: Acervo fotográffico da Arqu
ueolog
Pesquisass.
Duran
nte a abertura da vala 05, próxim
ma a ES 13
3, foi loca lizado um fragmento
o de
faian
nça fina.
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Figura 46
6 ‐ Fragmentto de faiançaa fina localizada na Vala 05 próximoo a ES 13. Fonte:
Acervo fo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
Duran
nte à ampliação das laterais das eestacas cravaadas com co
oncreto paraa sustentaçã
ão do
Túnel foi localizad
do o segundo
o conjunto dde sepultame
entos, denom
minado Conj unto 02 (C 02).
0
Figura 53 ‐ Limpeza
a do sepultaamento para ser analisad
do. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
da Arqu
ueolog Pesquisas.
Figura 54 ‐ Detalhe
e das Vertebrras Lombare
es. Fonte: Ace
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog
Pesquissas.
Duran
nte a ampliaação nas laterais das estaacas cravadas com concreto para susstentação do Túnel
foi localizado o seegundo Conjunto de Sep ultamentos, denominado de C 02.
Os seepultamento
os estão dessarticulados e o estado de decompo
osição dos oossos é avan
nçado,
face a grande um
midade na áre
ea.
O C 002 foi localizado entre 1,,10 m à 1,800 m de profu
undidade em frente ao M
Museu da Ab
bolição
na Ru
ua Real da To
orre.
A estratigrafia do
o terreno aprresenta, nestte local, a se
eguinte seque
encia: 10 cm
m de asfalto, 10 cm
paralelepípedo, 10
1 cm de pedra (pedra rrejuntada co
om cimento Portland),
P
500 cm camada com
os (constituíído por carap
paças de ostra e mariscoos bivalves), 57 cm
incorporação de malacológico
o amarelo, naa sequencia, areia lavadaa até o final do
d corte.
barro
A equ
uipe de Arqueologia se manteve moonitorando todas
t
as ativvidades reaalizadas na Vala
05 atté a sua fin alização co m a implanttação das esttacas de susttentação do Túnel.
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Docum
mento fotográfico do mate
erial Arqueolóógico Móvel e Estruturas

Figura 32 ‐ Ampliação da V
Vala 05 para re
emoção de partte da
d adutora. Fonnte: Acervo fottográfico da Arqueolog
tubulação da
Pesquisas.

Figurra 34 ‐ Detalhe de fragmento de osso human
no
mediindo aproximadamente 10 cm
m. Fonte: Acervvo
fotoggráfico da Arqu
ueolog Pesquisaas.

Figu
ura 33 ‐ Perfil onde
o
foi localiza
ação fragmentoos
de o
ossos humano. Fonte: Acervo fotográfico daa
A
l P
i
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Figura 35 ‐ Material
M
Arqueo
ológico localizaado na Vala 05. Fonte: Acervo fotográfico daa Arqueolog
Pesquisas.

Figura 36 ‐ Frragmentos de faiança
f
localizaado na Vala 05. Fonte: Acervo
o fotográfico daa Arqueolog
Pesquisas.
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Figu
ura 37 ‐ Panorââmica da localizzação da ES 09 localizada na Vala
V 05. Fonte: Acervo fotográáfico da Arqueolog
Pessquisas.
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Figura
F
38 ‐ Pano
orâmica da ES 10. Fonte: Acervo
fotográfico
f
da Arqueolog
A
Pesqquisas.

Figura 39 ‐ Detalhe da
d ES 10. Fonte:: Acervo
eolog Pesquisass.
fotogrráfico da Arque
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Figu
ura 40 ‐ Panorâmica da localizzação da ES 11. Fonte: Acervo
o fotográfico da
a Arqueolog Pessquisas.

Figu
ura 41 ‐ Docum
mentação Gráficca da ES 11.
Fon
nte: Acervo foto
ográfico da Arq
queolog
Pesquisas.
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Figura 42 ‐ Documenttação gráfica d a ES 12. Fonte:: Acervo fotográfico da Arqueeolog Pesquisass.
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Figura 43 ‐ Panorâmica daa ES 13. Fonte: Acervo fotográ
áfico da

Figura 44 ‐ Detalhe
D
da dispo
osição dos tijollos na ES 13. Fo
onte: Acervo fo
otográfico da Arrqueolog
P
i
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Figura 45
5 ‐ Detalhe do reboco
r
na ES 133. Fonte: Acervvo fotográfico da
d Arqueolog PPesquisas.

Figura 46 ‐ Fragmento
F
de faiança
f
fina loccalizada na Vala 05 próximo a ES 13. Fonte: A
Acervo
fotográfico da Arqueolog Pesquisas.
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Figura 47 ‐ Pan
norâmica da ESS 14. Fonte: Aceervo fotográfico da Arqueolog
g Pesquisas.

Figura 48 ‐ Pano
orâmica da ES 14.
1 Fonte: Acerrvo fotográfico da Arqueolog Pesquisas.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

91

Figura 49 ‐ De
etalhe do rebocco na parte extterna na ES 14. Fonte: Acervo fotográfico daa Arqueolog
Pesquisas.

Figura 50 ‐ Paanorâmica do Perfil
P
da ES 14. Fonte: Acervo fotográfico da Arqueolog Pessquisas.
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Figu
ura 51 ‐ Panorââmica da Vala 05
0 com ES 10, EES 11, ES 12 e ES
E 13. Fonte: Accervo fotográficco da Arqueolo
og
P
i
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Figurra 52 – Visualização das
d Estruturas localizaadas na Vala 05 na im
magem de Satélite do
o Google.
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Figgura 53 ‐ Limpe
eza do sepultam
mento para serr analisado. Fonte: Acervo fottográfico da Arrqueolog

Figgura 54 ‐ Detalhe das Vertebrras Lombares. FFonte: Acervo fotográfico
f
da Arqueolog
A
Pesqquisas.
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Docum
mento fotográfico monitorramento Arquueológico

Figura 555 ‐ Panorâmica da Vala 05. Fonte: Acervo footográfico da Arqueolog
A
Pesq
quisas.
Figurra 56 ‐ Monitorramento Arqueológico da
Vala 05. Fonte: Acervo fotográfico
o da
Arqueolog Pesquisaas.
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Figura 57 ‐ Monitoramentto Arqueológicco da Vala 05. Fonte:
F
Acervo fotográfico da A
Arqueolog

Figura 58 ‐ Monitoramento
M
o Arqueológico da Vala 05. Fonte: Acervo fottográfico da Arrqueolog
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Figurra 59 ‐ Panorâm
mica da ampliaçção nas lateraiss das estacas crravadas na Vala 05. Fonte: Accervo fotográficco da
Arqueolog Pesquisaas.

Fiigura 60 ‐ Moniitoramento Arq
queológico da aampliação nas laterais das estacas cravadass na Vala 05. Fo
onte:
Acervo fotográfiico da Arqueolo
og Pesquisas.
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Figu
ura 61 ‐ Corte realizad
do para localizar a Ad
dutora. Fonte: Acervo
o
foto
ográfico da Arqueolog Pesquisas.

Figu
ura 63 ‐ Monitoramen
nto da abertura do co
orte para implantaçãão
da ffossa provisória. Fontte: Acervo fotográfico da Arqueolog
Pesquisas.

Figura
a 62 ‐ Localização da Adutora para ser secccionada. Fonte: Acerrvo
fotográfico da Arqueolog Pesquisas.
P

Figu
ura 64 ‐ Finalização daa abertura do corte para
p
implantação da fossa
f
prov
visória. Fonte: Acervo
o fotográfico da Arqu
ueolog Pesquisas.
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Figura 65 ‐ Gabarito para crravar as estacass de sustentaçã
ão do Túnel.

Figura 66 ‐ Gabarito para crravar as estacass de sustentaçã
ão do Túnel.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

100

Figura 67 ‐ Ampliação naas laterais das estacas secante na Vala 05.
onte: Acervo footográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.
Fo

FFigura 68 ‐ Mon
nitoramento Arqueológico daa perfuração im
mplantação da estaca
e
secantee. Fonte: Acervo
o
fotográficoo da Arqueologg Pesquisas.
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Figura 69 ‐ Monitoramento Arque
eológico da am
mpliação nas latterais das estaccas cravadas naa Vala 05. Fonte: Acervo
foto
ográfico da Arqu
ueolog Pesquissas.
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Figgura 70 – Arma
ação em ferro ppara concretar a coroa na Vala 05. Fonte: Accervo
fo
otográfico da Arqueolog Pesquuisas.
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Monitoramen
nto Arqueológico Vala 06
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO

Contratante:
Secretaria daas Cidades, Governo de Pernambuco.
Arqueóloga de campo:
Taciana Tabosa
T

Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Relatório Final
Período: 16/08/20
013 à 20/08/2013

Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
Área N 01
Situação:

Vala N

o:

06

Reecife – Pernambuco
o

Estruturas:
Localização da Vala 06

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Ativid
dade – moniitoramento arqueológico
a
o da abertura da vala 06.
0
Figura 71 ‐ Monitoramentto Arqueológico da Vala 06. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
da Arqueologg Pesquisas.
da Vala 06. Fonte: Acervo fotográffico da Arqu
P
ueolog
Figura 72 ‐ Panorâmica
Pesquisas.
M
nto Arqueoló
ógico da Vala
a 06, no moomento em que
q se
Figura 73 ‐ Monitoramen
orna perpendicular. Fontte: Acervo fo
otográfico da
a Arqueolog PPesquisas.
to
Figura 74 ‐ Implantação na tubulaçãão de esgotto na Vala 006. Fonte: Acervo
A
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – tem início na calçad
da da Escolaa Joaquim Távora
T
esten
ndendo‐se p or 80 metro
os em
mento da Rua Real da Toorre com a Ru
ua José Osórrio.
direçãão ao cruzam
Objettivo da Vala 06 – Implan
ntação tubul ação de esgoto para ate
ender a Esco la Joaquim Távora
T
e ao
o Museu daa Abolição. Abertura dda vala med
dindo 40 cm de larguura e 80 cm
c de
profu
undidade. A vala segue paralela à b ase do muro
o da Escola Joaquim Távvora por 73,,5 m e
perpeendicular por 6,5 m perpendicula
p
ar em direçção à caixa de esgotoo da Compe
esa. A
ativid
dade teve iníício no dia 16‐08‐2013 e foi finalizad
da no dia 20‐08‐2013.
Resultados – Nãão foi localizzada a preseença de matterial arqueo
ológico móvvel e qualqu
uer
evidêência de estrutura constrrutiva / arquiitetônica.
A equ
uipe de Arqu
ueologia mon
nitorou todaas as etapas até o fecham
mento da va la.
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Figura 71 ‐ Monitoramento
M
Arqueológico da
Vala 06. Fontte: Acervo fotoográfico da
Arqueolog Pe
esquisas.

Figu
ura 72 ‐ Panorâmica da Vala 06. Fonte:
Acervo fotográfico
o da Arqueolog
quisas.
Pesq
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Figura 73 ‐ Monitoramento
M
o Arqueológico da Vala 06, no momento em que se
torna perpen
ndicular. Fonte : Acervo fotogrráfico da Arque
eolog Pesquisass.

Figura 74 ‐ Implantação naa tubulação de
e esgoto na Vala
a 06. Fonte:
Acervo foto
ográfico da Arqqueolog Pesquissas.
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Área 02 – Áreea das casas demolidas,
d
ap
pós o cruzameento da Av. Ca
axangá com a Rua Real da Torre.
T
Monitoramen
nto Arqueológiico Vala 02
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO
Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Contratante:
Secretaria das Cidades, Governo de Pernambuco.
Arqueólo
oga de campo:
Taciana Tab
bosa

Relatório Final
Perríodo: 17/04/2013 à 04/06/2013

Localização:
Entroncamento das Avenida Caxangáá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ru
ua João Ivo da Silva..
o:
o:
o
Área N 02
Vala N 02
Estruturas N :
Situação:
Localizaçção da Vala 02

Recife –
Pernambuco

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Atividad
de ‐ monitoraamento arqu
ueológico abeertura da valla 02 e corte/terraplanaggem.
Figurra 75 ‐ Me
edição da pprofundidade
e da Vala 02.
0 Fonte: A
Acervo foto
ográfico da
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
Figurra 76 ‐ Aco
ompanhamennto do cortte/terraplana
agem na Árrea 02. Fonte: Acervo
fotoggráfico da Arrqueolog Pessquisas.
Figurra 77 ‐ Acom
mpanhamennto da Aberttura da Vala 02. Fonte: Acervo foto
ográfico da
Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
Figurra 78 ‐ Vistoria de ssuperfície após
a
o cortte/terraplanaagem. Fontte: Acervo
fotoggráfico da Arrqueolog Pessquisas.
Responssável pela esscavação – equipe do Connsórcio Men
ndes Júnior/S
Servix (referiddo como Valas).
Local – Parte da quadra (casass demolidass) ao lado direito
d
(núm
meros pares) da Rua Joã
ão Ivo da
Silva, após o cruzamento da Rua Real da Torrre e a Av. Caxxangá.
Objetivo
o da Vala 02 – implantaçção dos tuboos para dren
nagem na áre
ea da vala e corte/terraplanagem
para pavvimentação.
Detalham
mento das Atividades
A
 A
Abertura da Vala: Início 17‐04‐2013
1
‐ Finalização 10‐05‐2013.
A equipee de Arqueollogia monitorou todas ass etapas de escavação,
e
atté o fechameento da vala..
 Monitorameento Corte/Terraplanage m: Início 21‐‐05‐2013 ‐ Finalização 100‐07‐2013.
A equipee de Arqueollogia monitorou todas ass etapas, até a sua conclu
usão.
Resultad
dos obtidos:
No moniitoramento da
d abertura da vala 02 e durante o monitorame
m
nto do cortee/terraplanaggem foram
localizad
dos alicerces de construções recentess conforme documentaçã
d
ão fotográficca

Arqueolog Pesquuisas LTDA ‐ CNP
PJ: 07.362.648/00
001‐57
End. Correspondência: Rua Maarechal Rondon, 146
1 ‐ CxPS 284 ‐ Casa
C
Forte, Recifee‐PE
Fon
ne: (81) 3459.355
54 | Fone/Fax: (811) 3459.3340 | Em
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Docu
umento foto
ográfico mo
onitoramennto Arqueollógico

Figgura 75 ‐ Mediçção da profundidade da Vala 002.
Fon
nte: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquuisas.

Figu
ura 76 ‐ Acomp
panhamento doo
corte/terraplanag
gem na Área 022. Fonte: Acervo
o
foto
ográfico da Arq
queolog Pesquiisas.

Figgura 77 ‐ Acompanhamento da Abertura da Vala
02. Fonte: Acervo
o fotográfico da
a Arqueolog
Pesquisas.

Figu
ura 78 ‐ Vistoria de superfíciee após o
corrte/terraplanag
gem. Fonte: Aceervo fotográficco da
Arq
queolog Pesquisas.

Arqueolog
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Monitoramen
nto Arqueológico Abertura dee Cortes
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO
Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Contratante:
Secretaria das C
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Taciana Tabo
osa

Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Área N 02
Valaa N
Estrutu
uras:
Situação:

Relatório Final

Período: 18/11/2013
Recife – Pernam
mbuco

Localização
o dos cortes

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Ativid
dade – m o nitoramento
n
o arqueológicco da reali zação de c ortes na áárea 02.
Figura 79 ‐ Pa
anorâmica doos cortes reaalizados para
a o plantio d as mudas. Fo
onte:
A
Acervo
fotogrráfico da Arqqueolog Pesq
quisas.
Figura 80 ‐ Accompanham
mento do plantio da Palm
meira Imperiaal. Fonte: Accervo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 81 ‐ Acompanham
A
mento do plaatio de espé
écie nativa dda Região. Fo
onte:
A
Acervo
fotogrráfico da Arqqueolog Pesq
quisas.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – parte da quadra (cassas demolid as) ao lado direito (núm
meros pares ) da Rua Joã
ão Ivo
c
da
d Rua Real dda Torre e a Av. Caxangá.
da Silva, após o cruzamento
o de mudas rrealizado no dia 18‐11‐20
013.
Objettivo dos Cortes – plantio
Resultados – Não
o foi localiza
ada, neste p eríodo, a presença de material
m
arquueológico móvel e
quer evidênccia de estrutu
ura construtiiva / arquitetônica.
qualq
A equ
uipe de Arqueologia se manteve moonitorando todas
t
as eta
apas da abe rtura dos co
ortes
até o seu fecham
mento.
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mento fotográfico monitorramento Arquueológico
Docum

Figura 79 ‐ Panorâmicca dos cortes realizados para o plantio das mudas.
m
Fonte: Acervo
A
fotográáfico da

Figu
ura 80 ‐ Acomp
panhamento do
o plantio da Pallmeira Imperial. Fonte: Acervo fotográfico dda Arqueolog
P
i
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Figuraa 81 ‐ Acompan
nhamento do platio
p
de espéccie nativa da Re
egião. Fonte: Accervo fotográfiico da Arqueolo
og
P
i
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Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
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Área 02 – Áreea das casas demolidas,
d
ap
pós o cruzameento da Av. Ca
axangá com a Rua Real da Torre.
T
Escavação Arq
queológica
Projeto:
Contratante:
Relatório Final
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo: Tacia
ana
Arqueólogo Respo
onsável:
odo: 17/04/2013 à 04/06/2013
0
Perío
Tabosa
M
Marcos Albuquerque
Localização:
Recife –
Entroncamento das Avenida Caxangáá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ru
Pernambuco
ua João Ivo da Silva..
o:
o
o
Área N 02
Trincheira N 0
01, 02, 03,
Estruturas N : 03 e 04
04, 05, 06, 07, 0
08, 09 e 10.
Situação:
Localizaçã
ão das Trincheiras

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Ativid
dade – Escavvação Arqueo
ológica.
Respo
onsável pella escavação
o – equipe de Arqueo
ologia da Arqueolog Peesquisas (referido
como
o Trincheirass).
Locall – Parte da quadra (cassas demolidaas) ao lado direito (núm
meros pares)) da Rua Joã
ão Ivo
d Rua Real dda Torre e a Av.
A Caxangá.
da Sillva, após o crruzamento da
Objettivo – localizzar, em subssuperfície q uaisquer vestígios arqueológicos evventualmentte
preseentes no inteerior das cam
madas do terrreno.
Detallhamento daa Atividade de
d Escavaçãoo Arqueológgica –
A ativvidade teve início:
i
02‐05
5‐2013 até 008‐05‐2013 e 14‐05‐201
13 até 16‐055‐2013.
Foram
m escavadoss 242 cortes de 2 x 0.66 metros disstribuídos em 10 trinchheiras, totalizando
484 m
m2 de escavação. Os cortes realizaados atingiraam até 1,85
5m de profuundidade, qu
uando
chegaaram à camaada natural de
d massapê.. Cada corte foi documentado fotoggraficamente
e, bem
como
o o conjunto das trincheiras (documeentação foto
ográfica está apresentad a no Apêndiice II).
Cada trincheira foi
f avaliada em termos estratigráficcos, e analissadas as est ruturas pressentes
n banco de dados), de modo a sele
ecionar aqueelas associad
das às
(inforrmações quee constam no
casass demolidas recentement
r
te pela obra daquelas cronologicame
ente mais reccuadas.
Após a documenttação fotográ
áfica e analisse estratigráffica toda a escavação foii fechada.
Resultados obtidos:
ueológica tro
ouxe à most ra duas estrruturas (ES 03 e ES 04), dde cronologia
a mais
A esccavação arqu
recuaada (século XIX,
X provavelmente). Foi coletada am
mostra para coleção
c
de reeferência.
Os reesultados obtidos reve
elaram uma distribuição
o se não homogênea,
h
difusa, onde se
mistu
uravam elem
mentos doss séculos XXIX, XX e mesmo
m
atua
ais. Contínuuas interferê
ências
recentes r ealizadas naa área, sobretudo a ppartir da seggunda
subsu
uperfíciais, construções
c
metaade do século
o XX.
As trrincheiras fo
ormadas porr conjunto dde cortes fo
oram escava
adas no senntido NO‐SE,, com
exten
nsão variand
do entre 10 e 97 metroos, largura de
d 0,60 cm, com profu ndidade varriando
entree 0,60 cm e 1,85
1
m, (subdivididas em
m cortes a caada 2 metross, para um m
melhor contro
ole da
escavvação).
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A escavação foi dividida em dois connjuntos, com
m 07 trinch
heiras no coonjunto 01 e 03
heiras no conjunto 02. Em todo conjjunto abaixo
o da primeira
a camada, foormada por aterro
a
trinch
com entulhos pro
oveniente da
as demoliçõees, foi revelaado em diverrsos momen tos à presen
nça de
o de barro vermelho.
aterro
Figura 91
1 ‐ Panorâm
mica das Trrincheiras 1, 2, 3 e 4, conjunto 001. Fonte: Acervo
A
fotográficco da Arqueo
olog Pesquis as.
Figura 92
2 ‐ Panorâm
mica da Trinccheira 8, co
onjunto 02. Fonte: Acervvo fotográfico da
Arqueolo
og Pesquisas.
Figura 93
3 ‐ Panorâmicca das Trinchheiras 06 e 07,
0 conjunto 01. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
da Arqueolog Pesquissas.
4 ‐ Panorâmica da Trinccheira 07, co
onjunto 01. Fonte: Acerrvo fotográfiico da
Figura 94
Arqueolo
og Pesquisas.
No cconjunto geral observa‐se grande variedade de alicerces, associadoos a constrruções
recen
ntes. São aliccerces consttruídos com pedra rachãão, tijolo ma
aciço industrrial, tijolo co
om 06
fuross circular, tijo
olo com 06 furos quadra do, tijolo com 08 furos quadrado,
q
e concreto arm
mado,
em su
ua grande maioria
m
situad
dos entre a m
metade e o fiinal do século XX.
Duran
nte a escavaação, foi registrada a ocoorrência de fragmentos
f
de
d exemplarees de faiança
a fina,
vidro
o, grès, cerâm
mica vitrificada, cerâmicaa vermelha, além de um fragmento de fornilho e dois
mentos de tubo de cachimbo coom cerâmicca vermelha
a. Foi aindaa registrada
a, em
fragm
baixísssima densid
dade, a prese
ença de carappaças de osttras e mariscos.
Avaliaando‐se o conjunto
c
01
1, a escavaçção revelou uma estrutura, com ccaracterísticas do
século XIX. Onde se observa a presença dde tijolo maciço manual assentando
a
ccom argamasssa de
cal.
 ES 03 – e strutura lo
ocalizada naa Trincheira 07 do corte 01 até coorte 06. Basse em
alvenaria de tijolo maciço maanual (18 cm
c
de com
mprimento com 06 cm
m de
o com argam
massa de caal sem rebo
oco. A
espessuraa e 14 cm de larguraa), assentado
estruturaa se estende
e por 10 meetros com 1,30 m de profundidade. O perfil, do
o lado
direito (n
números parres), da estrrutura é com
mposta por batentes coom profundidades
distintas variando en
ntre 25 e 57 cm. Foram localizados alguns tijoloos com marcca em
alguns treechos da esttrutura. Foi aainda localizzado a presença de areniito medindo
o 1,80
Arqueolog
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m de comprimento e 0,76 cm dde largura, possivelmen
p
te, em outrrora, pode te
er sido
e de casas. No perfil do
d lado esquerdo (núm
meros ímpares), a
utilizado como base
posta por areeia com mettralha,
primeira camada posssui 30 cm dee espessura sendo comp
e
seeguindo porr uma
em seguida camada preta e enntulho com 30 cm de espessura,
d areia lava
ada com 20 cm de espesssura, chegando na últim
ma com espe
essura
camada de
de 50 cm composta por
p areia pretta sem entullho.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

P
da ES 03. Fonte: Acerrvo fotográfiico da Arqu
ueolog
Figura 82 ‐ Panorâmica
Pesquisas.
etalhe do tijoolo com marrca na ES 03. Fonte: Ace rvo fotográfico da
Figura 83 ‐ De
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 84 ‐ De
etalhe do Areenito na T‐07. Fonte: Ace
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog
Pesquisas.

 ES 04 – estrutura
e
loca
alizada a parrtir do corte 06 na Trinch
heira 07 e seggue no sentiido da
Rua João Ivo da Silva
a. Foi possívvel observar a continuid
dade da estrrutura a parrtir da
aria de
abertura das Trincheiiras 01, 02, 003, 04, 05 e 06. Trata‐se de uma bas e em alvena
c de
tijolo maciço manual (28,5 cm dee comprimento com 06 cm de espeessura e 13 cm
a
com
c
argama ssa de cal e com reboco
o, e se estennde por 23 metros
m
largura) assentando
com largura variando
o entre 50 e 66 cm. Ap
pós a abertu
ura da vala 02 realizada
a pela
o Consórcio Mendes Jún ior/Servix en
ntre as Trincheiras 04 e 005 foi observvada a
equipe do
profundid
dade e característica daa base da esstrutura. Tan
nto no lado direito (núm
meros
pares) quanto no la
ado esquerddo (número
os ímpares) apresenta 1,65 metro
os de
dade sendo 80 cm de espessura de
d base. No decorrer daa estrutura foram
profundid
localizadaas algumas interrupções na estrutura, se deve provavelmentte as constrruções
recentes;; Observou‐se ainda quue a base apresenta uma
u
disposiçção dos tijollos de
forma differenciada.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

etalhe do rebboco na ES 04. Fonte: Acervo fotográáfico da Arqu
ueolog
Figura 85 ‐ De
Pesquisas.
ocalização daa profundidaade da ES 04. Fonte: Ace rvo fotográfico da
Figura 86 ‐ Lo
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
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Figura 87 ‐ Detalhe daa disposição
o dos tijolos na ES 044. Fonte: Acervo
A
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 88 ‐ Panorâmicaa ES 04. Fo
onte: Acervvo fotográficco da Arqu
ueolog
Pesquisas.
ncontro da eestrutura com
m o meio fio
o com a Rua João Ivo da Silva.
Figura 89 ‐ En
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fonte: Acervo
M
dee interrupção
o na ES 04. Fonte: Acerrvo fotográfiico da
Figura 90 ‐ Momento
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
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Docu
umento foto
ográfico da
as Estruturaas localizada
as na Escav
vação Arqueeológica

Figura 83 ‐ Detalhe do tijjolo com marca
a na ES
03. Fonte: Acervo fotográáfico da Arque
eolog
Pesquisas..

Figuraa 82 ‐ Panorâmica da ES 03. Fo
onte: Acervo footográfico
da Arq
queolog Pesquisas.

Figura 84 ‐ Detalhe do Arrenito na T‐07. Fonte:
Acervo fottográfico da Arrqueolog Pesqu
uisas.
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Figura 86 ‐ Localização da pprofundidade da
d ES 04.
Fonte: Acerv
vo fotográfico dda Arqueolog Pesquisas.
P

Figurra 85 ‐ Detalhe do reboco na ES
E 04. Fonte: A
Acervo
fotoggráfico da Arqu
ueolog Pesquisa
as.
Figura 87 ‐ Detalhe
D
da dispposição dos tijo
olos na ES
04. Fonte: Acervo fotográfiico da Arqueolog
Pesquisas
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Figura 89 ‐ Encontro da esstrutura com o meio fio
com a Rua João Ivo da Silvva. Fonte: Acerrvo
fotográfico
o da Arqueolog Pesquisas.

Figu
ura 88 ‐ Panorâm
mica ES 04. Fon
nte: Acervo fottográfico da
Arqu
ueolog Pesquissas.

Figura 90 ‐ Momento de i nterrupção na ES 04. Fonte:
Acervo foto
ográfico da Arqqueolog Pesquiisas.
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Docu
umento foto
ográfico da
a Escavaçãoo Arqueológ
gica

Figuraa 91 ‐ Panorâmica das Trinche
eiras 1, 2, 3 e 4,,
conjun
áfico da Arqueoolog
nto 01. Fonte: Acervo fotográ
Pesqu
uisas.

Figu
ura 92 ‐ Panorâmica da Trinchheira 8, conjuntto 02.
Fontte: Acervo foto
ográfico da Arqqueolog Pesquissas.

Figuraa 93 ‐ Panorâmiica das Trinche
eiras 06 e 07,
conjun
nto 01. Fonte: Acervo
A
fotográ
áfico da Arqueoolog
Pesqu
uisas.

Figu
ura 94 ‐ Panorâmica da Trinchheira 07, conjun
nto 01.
Fontte: Acervo foto
ográfico da Arqqueolog Pesquissas.
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Área 03 – Meeio fio do lado
o direito da Ru
ua Real da Torre.
Monitoramen
nto Arqueológiico Vala 03
Projeto:
Contratante:
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo: Tacian
na
Arqueólogo Respo
onsável:
Tabosa
M
Marcos Albuquerque
Localização:
Entroncamento das Avenida Caxangáá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ru
ua João Ivo da Silva..
o:
o:
Área N 03
Valaa N 03
Esttruturas: ES 05, ES 06
0 e ES 07
Situação:

Relatório Final
Período: 25/05/2013 à 19/07/2013
Recife –
Pernambuco

Área da Va
ala 03

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br

124

Ativid
dades ‐ monitoramento arqueológico
a
o abertura da vala 03.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – ao longo da
d calçada do lado direitoo (números pares) da Ru
ua Real da Toorre.
d vala com 0,50 de larggura e
Objettivo da Valaa 03 ‐ embuttimento da ffiação da OI. Abertura da
profu
undidade varriando entre 1,60 e 1,70 metros. Ativvidade teve início no diaa 25‐05‐2013
3 e foi
finalizada no diaa 09‐07‐2013. A equipee de Arqueo
ologia monittorou todas as etapas até o
fechaamento da vala.
Resultados – Loccalização de três estrut uras (ES 05,, ES 06 e ES 07).
 ES 05 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n o p e r f i l d o l a d o e s q u e r d o ( n ú m e r o s
í m p a r e s ) d a v a l a a b a i x o d o a n t i g o e l e t r o d u to d a O I , e s t e n d e n d o ‐ s e
por 3,30 m em direção à Av. Caxangá. Base em alven aria de tijolo
m a c i ç o m a n u a l (30 cm de coomprimento, 15 cm de largura e 5 cm de espe
essura)
assentado com cimen
nto Portland . No decorre
er da vala foii localizada uuma caixa de
e visita
de esgotto medindo 60 cm de altura a partir da cota atual da ccalçada, por baixo
observou
u‐se a contin
nuidade da estrutura co
om 30 cm de altura e 880 cm de la
argura.
Abaixo da estrutura presença dee areia lavad
da com 04 cm
c de espesssura, seguid
do por
barro maassapê atingindo a cota innferior da vaala, com 86 cm.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

Figura 95 ‐ De
etalhe do An tigo Eletroduto da OI aciima da ES 055. Fonte: Aqu
ueolog
Pesquisas.
D
da EES 05 visualizando areia
a lavada abaaixo da estrrutura.
Figura 96 ‐ Detalhe
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fonte: Acervo
d Vala 04 com a ES 005. Fonte: Acervo
A
Figura 97 ‐ Panorâmica do Perfil da
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo

 ES 06 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n o p e r f i l d o l a d o d i r e i t o ( n ú m e r o s p a r e s )
d a v a l a , n a c a l ça d a d o E d f . A s a B r a n c a , e s t en d e n d o ‐ s e p o r 7 m e m
d i r e ç ã o à A v . C a x a n g á . B asse em alven
naria de tijolo maciço m
manual (30 cm de
comprimento com 6 cm de espessura e 15 cm de
d largura), assentado com
ento Portlaand e cal. A estrutura mede 0,775 cm de altura
a
argamasssa de cime
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compostaa por três batentes, sendo o primeiro
p
com profundiidade de 8 cm
(apresenttando reboco de ciment o Portland dos
d dois lado
os), o segunddo com 29 cm
meo
terceiro com
c
38 cm de altura. CCompondo a estrutura fo
oi identificadda a presençça de
arenito medindo
m
36 cm
c de altura,, 46 cm de laargura e 05 cm de espesssura.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

Figura 98 ‐ Panorâmica
P
da ES 06. Fonte:
F
Acervvo fotográficco da Arque
eolog
Pesquisas.
m reboco. Fo
onte: Acervoo fotográficco da
Figura 99 ‐ Detalhe da ES 06 com
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 100 ‐ Detalhe
D
do A
Arenito localizado na ES 06.
0 Fonte: A
Acervo fotogrráfico
da Arqueologg Pesquisas.
P
da ES 0 6. Fonte: Acervo fotográ
áfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
Figura 101 ‐ Perfil

 ES 07 – L o c a l i z a ç ã o d u r a n t e o m o n i t o r a m e n t o d a a b e r t u r a d a v a l a d e
0 6 t r i l h o s d a l i n h a d e b o n d e , que foi utilizado
o até séculoo 20 (meado
os da
década de
d 50/60). Estão distriibuídos em dois locaiss distintos; constituindo no
conjunto duas linhas.
O p r i m e i r o p o n t o i d e n t i f i c a d o n a v a l a atravessou a Ruaa Real da Torre.
T
Localizaçãão de dois trrilhos de linhha do Bonde. A primeira linha do bonnde está a 8,,40 m
de distân
ncia da pared
de da Lanch onete localizada no lado
o direito (núúmeros pare
es) da
Rua Real da Torre, co
om 26º NO ssentindo Torre, em segu
uida aparecee a segunda linha
do bondee distante 2,6
uma bitola de
60 da primeiira linha. As duas linhas apresentam
a
d 90
cm de disstância dentrro a dentro e 1,12m fora a fora.
A partir deste
d
ponto
o a vala pas sou a ser aberta com 1,10
1
m de laargura e 2 m de
profundid
dade. A esstratigrafia do terreno apresenta naquele loocal a seguinte
sequenciaa: 15 cm de
e asfalto, 266 cm paralellepípedo (pe
edra rejuntaada com cim
mento
Portland)), uma cama
ada de 74 cm
m (macadam
me?) composto por peddra e areia, e, na
sequênciaa, barro masssapê (85 cm
m até o final do
d corte).
O segund
do p o n t o f o i i d e n t i f i c a d o n a v a l a aberta na curva quue segue no
o lado
direito (n
números parres) da Rua Real da Torrre seguindo
o em direçãoo ao cruzam
mento
com Av. Caxangá.
C
Foram loccalizados quatro linhas ddo bonde. A primeira linh
ha distante 44,83 m da pa
arede
da loja naa esquina lo
ocalizada no lado direito (números pares)
p
no cruuzamento da
a Rua
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Real da Torre com Avv. Caxangá. A segunda e a terceira linhas distam 22,5 m da prim
meira
q
linha dista 2 m daa terceira lin
nha. Todas elas com umaa bitola de 90
9 cm
linha. A quarta
(distânciaa dentro a de
entro) e 1,122 m fora a fo
ora. Abaixo dos
d trilhos dda linha do Bonde
B
repousa uma
u
camada
a de areia lavvada, associaada à tubulaçção da Comppesa.

Figura 102 ‐ Panorâmica
P
ddo primeiro ponto da loccalização dass linhas do bonde
b
na Rua Real da Torre, ES 07. Fo
onte: Acervo
o fotográficco da Arque
eolog
Pesquisas.
b
ES 077. Fonte: Accervo
Figura 103 ‐ Detalhe da s primeiras linhas do bonde,
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 104 ‐ Perfil da valla 03 no local das prime
eiras linhas ddo bonde, ES
E 07.
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fonte: Acervo
P
ddo segundo ponto da loccalização dass linhas do bonde
b
Figura 105 ‐ Panorâmica
onte: Acervo
o fotográficco da Arque
eolog
na Rua Real da Torre, ES 07. Fo
Pesquisas.
T
Figura 106 ‐ Primeiras linnhas do bonde no cruzamento da RRua Real da Torre
om Av. Caxangá, ES 07. FFonte: Acervo fotográfico
o da Arqueollog Pesquisas.
co
Figura 107 ‐ Panorâmica
P
dda localizaçãão das linhas do bonde nno cruzamento da
R Real da Torre com Av. Caxanggá, ES 07. Fonte: Acervvo fotográficco da
Rua
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 108 ‐ Panorâmica
P
dda localizaçãão das 03 linhas do bondde no cruzam
mento
ngá, ES 07. Fonte: Acervvo fotográficco da
da Rua Real da Torre co m Av. Caxan
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 109 ‐ Detalhe
D
da tterceira linhaa do bonde localizada n o cruzamentto da
R Real da Torre com Av. Caxanggá, ES 07. Fonte: Acervvo fotográficco da
Rua
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 110 ‐ Tubulação
T
dda Compesa abaixo da linha do bondde, ES 07. Fonte:
A
Acervo
fotogrráfico da Arqqueolog Pesq
quisas.
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Docu
umento foto
ográfico da
as Estruturass

Figura 95
9 ‐ Detalhe do
o Antigo Eletrodduto da OI acim
ma da ES 05. Fo
onte: Aqueologg Pesquisas.

Figu
ura 96 ‐ Detalhe
e da ES 05 visualizando areia lavada
ab
baixo da estruttura. Fonte: Acervo fotográficco da
Arrqueolog Pesqu
uisas.

Figgura 97 ‐ Panorrâmica do Perfiil da Vala 04 co
om a ES
05. Fonte: Acervo
A
fotográfifico da Arqueolog
Pesquisas..
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Figura 99
9 ‐ Detalhe da EES 06 com rebo
oco. Fonte:
Acervo
o fotográfico daa Arqueolog Pe
esquisas.

Figura 98 ‐ Panorâmica da
a ES 06. Fonte: Acervo
fotográfico da Arque
eolog Pesquisaas.
Figura 100
0 ‐ Detalhe do A
Arenito localiza
ado na ES 06.
Fonte: Acervo fotográficco da Arqueolo
og Pesquisas.

Figura 101 ‐ Perfil da ES 066. Fonte: Acervo
o fotográfico da Arqueolog Peesquisas.
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FFigura 102 ‐ Pan
norâmica do prrimeiro ponto dda localização das
d linhas do bonde na Rua Re
Real da Torre, ES 07.
Fo
onte: Acervo footográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.

Figu
ura 103 ‐ Detalh
he das primeira
as linhas do boonde,
ES 007. Fonte: Acervo fotográfico da Arqueolog
Pesq
quisas.

Figgura 104 ‐ Perfil da vala 03 noo local das primeiras
linhas do bonde, ES 07. Fonte: A
Acervo fotográffico da
Arq
queolog Pesquisas.

FFigura 105 ‐ Pan
norâmica do se
egundo ponto dda localização das
d linhas do bonde na Rua Reeal da Torre, ES 07.
Fo
onte: Acervo footográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.
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Fiigura 106 ‐ Prim
meiras linhas do bonde no cruuzamento da Rua Real da Torrre com Av. Caxxangá, ES 07. Fo
onte:
Acervo fotog ráfico da Arque
eolog Pesquisas.

FFigura 107 ‐ Panorâmica da lo
ocalização das llinhas do bonde no cruzamen
nto da Rua Reall da Torre com Av.
Caxangá, ES
E 07. Fonte: A
Acervo fotográfico da Arqueolog Pesquisas.
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Figura 108 ‐ Panorâmica da
a localização daas 03 linhas do
o bonde no cruzzamento da Ruua Real da Torre
e com Av.
Caxan
ngá, ES 07. Fontte: Acervo foto
ográfico da Arqueolog Pesquissas.

Figura 109 ‐ Dettalhe da terceirra linha do bonnde
ocalizada no cruzamento da Rua
R Real da Torrre com
lo
A
Av. Caxangá, ESS 07. Fonte: Ace
ervo fotográficoo da
A
Arqueolog Pesq
quisas.

Figura 110 ‐ Tubulação
T
da Coompesa abaixo
o da linha do
bonde, ES 07.. Fonte: Acervoo fotográfico da
a Arqueolog
Pesquisas.
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Monitoramen
nto Arqueológiico Cortes 09 e 10
Contratante:
Secretaria das C
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Projeto:
Arqueólogga de campo:
Arqueólogo Respo
onsável:
Taciana Tabo
osa
M
Marcos Albuquerque
Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Área N 03
Cortes N 09 e 10
Esttruturas: SEP 01
Situação:

Relatório Final
do: 25/05/2013 à 19
9/07/2013
Períod
Recife – Pernambuco
P

Cortes na Área
Á
03

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br

133

Ativid
dade – moniitoramento arqueológico
a
o dos corte 09 e 10 realizado
os para localizaação da aduto
ora da
Comp
pesa.
nto Arqueoló
M
ógico do C 09 para localiização da adutora.
Figura 129 ‐ Monitoramen
onte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fo
Figura 130 ‐ Monitoramen
M
nto Arqueoló
ógico do C 10 para localiização da adutora.
onte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fo
Figura 131 ‐ Monitorame
M
ento Arqueológico da am
mpliação doss C 09 e C 10
0 para
F
Acervvo fotográfico da
reemoção de parte da tuubulação daa adutora. Fonte:
A
Arqueolog
Pesquisas.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – ao longo
o da calçada
a do lado ddireito (números pares) da Rua Reaal da Torre até o
á.
cruzaamento com Av. Caxangá
Objettivo dos corttes – Seccion
nar a adutoraa da Compessa. A atividad
de teve inícioo no dia 25‐0
05‐
2013 e foi finalizzada no dia 19‐07‐20133. A equipe de Arqueologia monitoorou todas as
etapaas até o fech
hamento doss cortes.
Resultados – Loccalização de sepultame nto (SEP 01) no Corte 09.
0
 SEP 01 – s e p u l t a m e n t o , p o s s i v e l m e n t e d o s é c u l o X V I d e o r i g e m
judaica, localizado no fin al do corte a 1,60 m de pro fundidade na
c o o r d e n a d a ( U TM D A T U M S A D 6 9 ) 9 1 0 8 9 7 3 ,3 5 1 N e 2 8 9 6 1 4 , 83 8 O ,
na altitude 3,797direciona da a 275°O.
A p r e s e n ç a d e j u d e u s e c r i s t ã o s ‐ n o v o s (c o n v e r t i d o s ) n o R e c i f e
r e m o n t a a o s s éc u l o s X V I e i n í c i o d o X V I I. D u r a n t e a o c u p a ç ã o
h o l a n d e s a n o No r d e s t e d o B r a s i l ( 1 6 3 0 ‐ 1 65 4 ) h a v i a u m c e m it é r i o
j u d a i c o n o a t u al b a i r r o d o s C o e l h o s . É p os s í v e l q u e o c e m it é r i o
a i n d a n ã o e x i s t i s s e , q u a n d o e s t e s e p u l t a m e nt o f o i r e a l i z a d o .
D i f e r e n t e d a t r a d i ç ã o j u d a i c a , n o s e p u l t a m e nt o c r i s t ã o n o r m a l m e n t e
os braços são cruzados

sobre o tórax ou sobre

a bacia; no

s e p u l t a m e n t o j ud a i c o , a n t e s q u e s e j a i n i c i a do o p r o c e s s o d e r ig i d e z
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cadavérica, o corpo estend ido com o s braço s também estendido s ao
l a d o d o c o r p o , qu e é e n v o l t o e m t e c i d o n a t u ra l d e l i n h o o u a l g o d ã o .
O s e p u l t a m e n t o n ã o e s t á c o m p l e t o ; p a rt e d e l e f o i r e m o v i d o ,
p r o v a v e l m e n t e d e f o r m a a c i d e n t a l , p o s s i v e lm e n t e n o m o m e n to d a
i n s t a l a ç ã o d a ad u t o r a . O e s t a d o d e d e c om p o s i ç ã o d o s o s so s é
avançado, face a grande u midade na área.
N a s p r o x i m i d a d es d o l o c a l o n d e f o i l o c a l i z ad o o s e p u l t a m e n t o s e r á
i n s t a l a d a u m a e s c a d a d e a c e s s o a o f u t u r o t ún e l . O r e s p o n s á v e l p e l o
levantamento

topográfic o,

Sr.

José

F el i x ,

afir mou

que

o

sepultamento encontra‐se fora da área a ser atingida p elas obras do
T ú n e l , p o d e n d o , p o r t a n t o s e r p r e s e r v a d o i n si t u .
Figura 116 ‐ Levantament
L
to topográfico confirmando que o ssepultamento esta
ora da área do Túnel dda Abolição. Fonte: Acervo fotográffico da Arqu
ueolog
fo
Pesquisas.
Figura 119 ‐ Avaliação
A
da planta topo
ográfica do Túnel da Aboolição confirm
mando
que o sepulta
amento esta fora da áreaa. Fonte: Ace
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog
Pesquisas.
Em respeito à tradição r eligiosa judaica, e conside rando que as
o b r a s n ã o a t i n g i r ã o a s e p u l t u r a , a p ó s a do c u m e n t a ç ã o g r á f i c a e
fotográfica, o sepultamen to foi mantido no local cob erto com um
lençol de algodão branco.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.
Figura 111 ‐ Detalhes doo Sepultamen
nto Judaico. Fonte: Acerrvo fotográffico da
A
Arqueolog
Pe
esquisas.
Figura 112 ‐ Detalhe d o Fêmur. Fonte:
F
Acervvo fotográfiico da Arqu
ueolog
Pesquisas.
Figura 113 ‐ Detalhe
D
do Íliio. Fonte: Accervo fotográ
áfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
Figura 114 ‐ Detalhe dass Vertebras Lombares. Fonte: Acerrvo fotográfiico da
A
Arqueolog
Pe
esquisas.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

135

Figura 115 ‐ Limpeza d o sepultamento para ser
s analisaddo. Fonte: Acervo
A
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 117 ‐ Documentaçã
D
ão gráfica do
o sepultamento. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
da Arqueologg Pesquisas.
D
ão gráfica do
o sepultamento. Fonte: A
Acervo fotoggráfico
Figura 118 ‐ Documentaçã
da Arqueologg Pesquisas.
A
Figura 120 ‐ Entrevista p ara Rede Globo e Jornal do Comérccio. Fonte: Acervo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 121 ‐ Vistoria
V
do D
Dr. Marcelo representant
r
te do IPHAN‐‐PE. Fonte: Acervo
A
fo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
Figura 122 ‐ Curiosos em
m busca de informações
i
a respeito do sepultam
mento.
Fonte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Figura 123 ‐ Curiosos em
a respeito do sepultam
m busca de informações
i
mento.
Fonte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Figura 124 ‐ Preparaçãoo para manter preserva
ado o sepulltamento ju
udaico.
Fonte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Figura 125 – Tecido de a lgodão branco, assim prreservando a tradição ju
udaica.
Fonte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Figura 126 ‐ Panorâmicaa do sepultamento judaico com o ttecido de algodão
branco. Fonte
e: Acervo fottográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.
Figura 127 ‐ Panorâmica visualizando
o o fechamento da área do sepultam
mento
ju
udaico. Fonte
e: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquisas.
P
Figura 128 ‐ Panorâmica após o fech
hamento do sepultamennto judaico. Fonte:
A
Acervo
fotogrráfico da Arqqueolog Pesq
quisas.
A equ
uipe de Arqu
ueologia mon
nitorou todaas as etapas até o fecham
mento do co rte.
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Docum
mento fotográfico – Sepulttamento (SEPP 01)

Figgura 111 ‐ Detaalhes do Sepulttamento Judaicco. Fonte: Acervvo fotográfico da Arqueolog PPesquisas.

Figura 112 ‐ Detalhe do Fê
êmur. Fonte: Accervo fotográfiico da Arqueolo
og Pesquisas.
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Figura 113 ‐ De
etalhe do Ílio. Fonte:
F
Acervo ffotográfico da Arqueolog Pesquisas.

Figura 114 ‐ Detalhe
D
das Vertebras Lombarres. Fonte: Acervo fotográfico
o da Arqueolog Pesquisas.
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Figu
ura 115 ‐ Limpe
eza do sepultam
mento para serr
anaalisado. Fonte: Acervo
A
fotográ
áfico da Arqueoolog
Pesquisas

Figu
ura 116 ‐ Levantamento topoggráfico confirm
mando
que
e o sepultamento esta fora daa área do Túnel da
Abo
olição. Fonte: Acervo
A
fotográffico da Arqueollog
Pesq
quisas

Figu
ura 117 ‐ Docum
mentação gráfica do sepultam
mento.
Fon
nte: Acervo foto
ográfico da Arq
queolog Pesqui sas.

Figu
ura 118 ‐ Docum
mentação gráficca do sepultam
mento.
Fonte: Acervo foto
ográfico da Arqqueolog Pesquisas.
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Figura 119 ‐ Avaliaçção da planta ttopográfica do Túnel da Abolição
á
Fonte: Ace
ervo
conffirmando que o sepultamentoo esta fora da área.

Figu
ura 120 ‐ Entrevvista para Rede
e Globo e Jornaal do
Com
mércio. Fonte: Acervo
A
fotográ
áfico da Arqueoolog
Pesquisas.

Figura 121 ‐ Vistoria do Dr. Marccelo representa
ante
nte: Acervo fotoográfico da
do IPHAN‐PE. Fon
Arq
queolog Pesquiisas.

Figu
ura 122 ‐ Curiossos em busca de
d informaçõess a
resp
peito do sepulttamento. Fonte
e: Acervo fotoggráfico
da A
Arqueolog Pesq
quisas.

Figu
ura 123 ‐ Curiosos em busca dde informaçõess a
respeito do sepulttamento. Fontee: Acervo fotog
gráfico
da Arqueolog
A
Pesq
quisas.
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Figura 124 ‐ Preparação para manter preserrvado o sepulta
amento
j
judaico.
Fonte: Acervo fotogrráfico da Arque
eolog Pesquisass.

Figu
ura 125 – Tecido de algodão branco,
b
assim
presservando a trad
dição judaica. Fonte:
F
Acervo
foto
ográfico da Arq
queolog Pesquissas.

Figura 126 ‐ Panorâmica do sepuultamento juda
aico
m o tecido de algodão
a
brancoo. Fonte: Acervo
o
com
fotográfico da Arq
queolog Pesquiisas.

Figu
ura 127 ‐ Panorrâmica visualiza
ando o fecham ento
da áárea do sepultaamento judaico
o. Fonte: Acervvo
foto
ográfico da Arq
queolog Pesquissas.

Figgura 128 ‐ Pano
orâmica após o fechamento do
sep
pultamento jud
daico. Fonte: A
Acervo fotográffico da
Arqueolog Pesquisas.
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Docum
mento fotográfico monitorramento Arquueológico

Figu
ura 129 ‐ Monitoramento Arqu
ueológico do C 09
paraa localização daa adutora. Fontte: Acervo
foto
ográfico da Arqu
ueolog Pesquissas.

Figura 130 ‐ Monito
oramento Arquueológico do C 10
a localização da
a adutora. Fontte: Acervo
para
foto
ográfico da Arqu
ueolog Pesquissas.

Figura 131 ‐ Monitoramento
M
Arqueológico da ampliação dos
d C 09 e C 10
para remoção de parte da tuubulação da adu
utora. Fonte: Acervo
A
fotográffico
da Arqueolog Pesquisas.
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Monitoramen
nto Arqueológiico Demolição Praça João Alffredo
Projeto:
Contratante:
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Arqueólogo Respo
onsável:
Taciana Tabo
osa
M
Marcos Albuquerque

Relatório Final
do: 06/08/2013 à 07
7/08/2013
Períod

Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
Área N 03
Estrruturas
Situação:

Recife – Pernambuco
P

Localização
o da Praça João Alfrredo

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br
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Ativid
dade – monitoramento arqueológico
a
o da demolição
o da Praça João
o Alfredo.
Figura 132 ‐ Monitoramen
M
nto arqueoló
ógico da dem
molição da PPraça João Alfredo.
onte: Acervo
o fotográficoo da Arqueolo
og Pesquisass.
Fo
Figura 133 ‐ Panorâmica após a pavvimentação na
n área da antiga Praça
a João
A
Alfredo.
Fonte
e: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquisas.
P
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – Praça João
o Alfredo, localizada no llado direito (números
(
pa
ares) da Rua Real da Torrre com
o cruzamento com
m Av. Caxanggá.
e teve início no dia 06‐0
08‐
Objettivo – Corte/terraplanaggem para paavimentação. A atividade
2013 e foi finalizzada no dia 07‐08‐20133. A equipe de Arqueologia monitoorou todas as
etapaas até a concclusão do corte/terraplannagem.
Resultados – Nãão foi localizzada a preseença de matterial arqueo
ológico móvvel e qualqu
uer
evidêência de estrutura constrrutiva / arquiitetônica.
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Docum
mento fotográfico monitorramento Arquueológico

FFigura 132 ‐ Mo
onitoramento arqueológico
a
dda demolição da Praça João Alfredo. Fonte: A
Acervo
ffotográfico da Arqueolog
A
Pesquisas.

Figura 133 ‐ Paanorâmica apóss a pavimentaçção na área da antiga
a
Praça Jo
oão Alfredo. Fo nte: Acervo
ffotográfico da Arqueolog Pessquisas.
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01‐57
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Monitoramen
nto Arqueológiico Vala 07
Projeto:
Contratante:
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Arqueólogo Respo
onsável:
Taciana Tabo
osa
M
Marcos Albuquerque

Relatório Final
do: 21/08/2013 à 29
9/12/2013
Períod

Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Área N 03
Valaa N 07
Esttrutura: ES 07, ES 13, ES 15 e ES 16
Situação:

Recife – Pernambuco
P

Localização
o da Vala 07

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br
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Ativid
dade – m onitoramento
o arqueológiico da aberrtura e a m p l i a ç ã o n a s l a t e r a i s d a s
esta cas cravadas da vala 07.
Figura 143 ‐ In
nício da aberrtura da Valaa 07. Fonte:A
Arqueolog Peesquisas.
Figura 144 ‐ Monitoram
mento Arqu
ueológico da
d Vala 07.. Fonte: Accervo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
Figura 145 ‐ Trilho
T
da linhha do Bonde
e e dormentte localizadoo durante o início
i
d Vala 07. Foonte: Acervo
o fotográfico da Arqueoloog Pesquisass.
da abertura da
mento Arqu
ueológico na
n Vala 07.. Fonte: Accervo
Figura 146 ‐ Monitoram
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
fo
mento Arqu
Figura 147 ‐ Monitoram
ueológico na
n Vala 07.. Fonte: Accervo
fo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
Figura 148 ‐ Ampliação nnas laterais das estacas cravadas naa Vala 07. Fo
onte:
A
Acervo
fotogrráfico da Arqqueolog Pesq
quisas.
Figura 149 ‐ Monitoramen
M
nto Arqueoló
ógico da continuação da abertura da
a Vala
07. Fonte: Ace
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
Figura 150 ‐ Monitoram
mento Arque
eológico da ampliação nas lateraiss das
estacas cravadas na Vaala 07. Fon
nte: Acervo fotográficoo da Arque
eolog
Pesquisas.
M
nto Arqueoló
ógico da continuação da abertura da
a Vala
Figura 151 ‐ Monitoramen
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
07. Fonte: Ace
M
nto Arqueoló
ógico da continuação da abertura da
a Vala
Figura 152 ‐ Monitoramen
ervo fotográáfico da Arqu
ueolog Pesqu
uisas.
07. Fonte: Ace
Figura 153 ‐ Monitoram
mento Arque
eológico da ampliação nas lateraiss das
estacas cravadas na Vaala 07. Fon
nte: Acervo fotográficoo da Arque
eolog
Pesquisas.
as na
Figura 154 ‐ Panorâmica da ampliaçção nas laterrais das estaacas cravada
V 07. Fonte
Vala
e: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquisas.
P
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Figura 155 ‐ Monitorameento Arqueológico da co
ontinuação dda ampliação
o das
ográfico da Arqueolog
A
Peesquisas.
laaterais da Vala 07. Fonte : Acervo foto
Figura 156 ‐ Monitorameento Arqueológico da co
ontinuação dda ampliação
o das
ográfico da Arqueolog
A
Peesquisas.
laaterais da Vala 07. Fonte : Acervo foto
Figura 157 ‐ Panorâmica da ampliaçção nas laterrais das estaacas cravada
as na
V 07. Fonte
Vala
e: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquisas.
P
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – tem iníício do lado
o direito (nnúmeros pares) da Rua
a Real da TTorre, no mesmo
m
eguindo perrpendicular no sentid o do
alinhaamento da Vala 5 localizada na Área 01, se
cruzaamento daa Rua Real da Torre c om Av. Caxxangá.
Objettivo da Valaa 07 ‐ impla
antação do gabarito para cravar ass estacas dee sustentaçã
ão do
Túnel. Abertura da
d vala medindo 1 m dee largura e 80
8 cm de pro
ofundidade. A atividade teve
o no dia 21‐08‐2013 e foi
f finalizadda no dia 2 9‐12‐2013. A equipe d e Arqueologgia se
início
mantteve monito
orando todas as etapass da abertu
ura da vala
a, fundaçãoo das estaccas e
amplliação nas laaterais das estacas
e
cravvadas.
A partir do dia 23‐09‐2013
2
teve início à ampliação
o nas lateraiis das estacaas cravadas com
concrreto para susstentação do
o Túnel, meddindo 1 m de
e largura em
m cada lado. A largura fin
nal da
vala ffoi de 3 m.
Resultados – Locaalização de 04
0 estruturass (ES 07, ES 13, ES 15 e ES
S 16).
 ES 07 ‐ Localização no perfil esquuerdo (núme
eros ímparess) do trilho dda linha do Bonde,
B
7, inicialmentte localizada durante a ab
bertura da Vaala 03.
denominaada de ES 07
Figura 13
36 ‐ Panorâm
mica da locaalização da ES
E 07 localizzada inicialm
mente na Va
ala 03.
Fonte: Accervo fotográ
áfico da Arquueolog Pesqu
uisas.
A estratiggrafia do terrreno da valaa apresenta a seguinte se
equencia: 144 cm de asfallto, 12
cm paraleelepípedo (p
pedra rejuntaada com cim
mento Portland), 28 cm ddormente e trilho,
e, na sequ
uência, 26 cm
m aterro com
m barro e me
etralha.
 ES 13 – e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
0 5 . R e m a n e s c e n t e 4 5 c m a b a i x o d a R u a J o ã o I v o d a S i l v a . B ase em
alvenariaa de tijolo maciço maanual (28 cm de com
mprimento ccom 7 cm de
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
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espessuraa e 14 cm de largura),, assentado com argam
massa de ccal com rebo
oco.
Observou
u‐se ainda que
q esta basse apresentaa a mesma disposição ddos tijolos da
a ES
04, esta identificada durante a eexecução da escavação arqueológicaa na Área 02
2. A
eno apresennta a seguin
nte sequencia: 7 cm de asfalto, 16 cm
estratigraafia do terre
paralelep
pípedo (pedrra rejuntada com cimentto Portland),, 25 cm de bbarro verme
elho,
1,60 m esstrutura, e, na
n sequênciaa, barro masssapê (27 cm até o final d o corte).

Figura 13
37 ‐ Detalhe do reboco na ES 13. Fonte:
F
Acervo fotográficoo da Arqueo
olog
Pesquisass.
Figura 13
38 ‐ Documen
ntação gráficca da ES 13. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueo
olog
Pesquisass.

 ES 15 ‐ e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n a d i a g o n a l d a v a l a .

A estrutura

a p r e s e n t a 3 5 cm d e l a r g u r a , 2 , 6 0 m d e c om p r i m e n t o e 1 , 3 0 m d e
a l t u r a . B ase em alvenaria de ttijolo maciço
o manual (31
1 cm de com
mprimento com
c
6
cm de espessura
e
e 16 cm de largura), assentado com
m argamasssa de cim
mento
Portland
d e cal.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

Figura 13
39 ‐ Limpezza manual dda ES 15. Fonte:
F
Acervo fotográfiico da Arqu
ueolog
Pesquisass.
Figura 14
40 ‐ Panorâm
mica da ES 15 . Fonte: Acervo fotográfiico da Arqueeolog Pesquissas.

 ES 16 – e s t r u t u r a l o c a l i z a d a n a d i a g o n a l d a v a l a , r e m a n e s c e n t e 1 m
a b a i x o d a R u a Jo ã o I v o d a S i l v a . A e s t r u t ur a a p r e s e n t a 4 0 cm d e
m alvenaria de tijolo maciço
m
l a r g u r a e 2 , 5 0 m d e c o m p r i m e n t o . B ase em
(
cm de comprimennto com 5 cm de espe
essura e 133 cm de larrgura),
manual (27
assentado com arga massa de ccimento Po
ortland e ca
al.
Segue desenho esque
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.

41 – Limpeza manual da ES 16. Fonte: Acervo fotográfiico da Arqu
ueolog
Figura 14
Pesquisass.
Figura 14
42 ‐ Panorâm
mica da ES 166. Fonte: Acervo fotográfico da Arqueeolog Pesquisas.
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Duran
nte a abertu
ura da vala 07
0 foi localiizado fragm
mentos de cerâmica hhistórica.
Figura 134 ‐ Fragmentos de cerâm
mica históricaa localizadoss na Vala 07. Fonte: Acervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquis as.
Figura 135 ‐ Fragmentos de cerâm
mica históricaa localizadoss na Vala 07. Fonte: Acervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquis as.
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Docum
mento fotográfico do mate
erial Arqueolóógico Móvel e Estruturas

Figura 134 ‐ Fraggmentos de cerâmica históricca localizados na
n Vala 07. Fonte: Acervo fotoográfico da

Figura 135 ‐ Fraggmentos de cerâmica históricca localizados na
n Vala 07. Fonte: Acervo fotoográfico da
A
l P
i
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Figura 136 ‐ Panorâmica da
a localização daa ES 07 localizada inicialmente
e na Vala 03. Foonte:
Acervo fotoggráfico da Arqu
ueolog Pesquisaas.
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Fiigura 137 ‐ Dettalhe do reboco
o na ES 13. Fon te: Acervo foto
ográfico da Arqueolog Pesquissas.
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Figu
ura 138 ‐ Docum
mentação gráfica da ES 13. Foonte: Acervo fotográfico da Arrqueolog Pesquuisas.
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Figurra 139 ‐ Limpeza manual da ESS 15. Fonte: Aceervo fotográficco da Arqueolog Pesquisas.

Figu
ura 140 ‐ Panorrâmica da ES 15. Fonte: Acervvo fotográfico da
d Arqueolog Pesquisas.
P
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Figu
ura 141 – Limpe
eza manual da ES 16. Fonte: A
Acervo fotográffico da Arqueolog Pesquisas.
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Figu
ura 142 ‐ Panorrâmica da ES 16
6. Fonte: Acervoo fotográfico da
d Arqueolog Pe
esquisas.
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Docum
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Figura 143 ‐ In
nício da aberturra da Vala 07.
Fonte:Arqueolog Pesquisas.

Figura 1144 ‐ Monitoramento Arqueo
ológico da Vala
07. Fonte: Acervo foto
ográfico da Arq
queolog
Pesquissas.
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Figu
ura 145 ‐ Trilho
o da linha do Bo
onde e dormennte localizado durante
d
o início
o da abertura daa Vala 07. Fontte:
Aceervo fotográfico
o da Arqueolog
g Pesquisas.
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FFigura 146 ‐ Mo
onitoramento Arqueológico
A
nna Vala 07. Fontte: Acervo foto
ográfico da Arquueolog

FFigura 147 ‐ Mo
onitoramento Arqueológico
A
n a Vala 07. Fontte: Acervo foto
ográfico da Arquueolog Pesquissas.
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Figu
ura 148 ‐ Amplliação nas laterais das estacaas cravadas na Vala 07. Fonte: Acervo fotoográfico da Arq
queolog
Pesq
quisas.
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Figu
ura 149 ‐ Monittoramento Arqueológico da coontinuação da abertura da Va
ala 07. Fonte: A
Acervo
foto
ográfico da Arq
queolog Pesquissas.

Figu
ura 150 ‐ Monittoramento Arqueológico da aampliação nas laterais das estacas cravadas nna Vala 07.
Fonte: Acervo foto
ográfico da Arq
queolog Pesquissas.
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Figura 151 ‐ Monitorramento Arqueológico da con tinuação da ab
bertura da Vala 07. Fonte: Aceervo fotográfico

Figura 152 ‐ Monitorramento Arqueológico da con tinuação da ab
bertura da Vala 07. Fonte: Aceervo fotográfico
d
l
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Figura 153 ‐ Monito
oramento Arqu
ueológico da am
mpliação nas la
aterais das esta
acas cravadas nna Vala 07.
Fontte: Acervo foto
ográfico da Arqu
ueolog Pesquissas.
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Figuraa 154 ‐ Panorâm
mica da ampliaçção nas lateraiss das estacas cravadas na Vala 07. Fonte: Accervo fotográfico da
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Figura 155 ‐ Monitoraamento Arqueo
ológico da conttinuação da am
mpliação das latterais da Vala 007. Fonte:
Acervo
o fotográfico daa Arqueolog Pesquisas.

Figu
ura 156 ‐ Monittoramento Arq
queológico da ccontinuação da
a ampliação dass laterais da Vaala 07. Fonte:
Aceervo fotográfico
o da Arqueolog
g Pesquisas.
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Figura 157 ‐ Panorââmica da ampliiação nas lateraais das estacass cravadas na Vala 07. Fonte: A
Acervo fotográ
áfico
da A
Arqueolog Pesq
quisas.
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M
Monitoramento
o Arqueológico
o Vala 08
Projeto:
Contratante:
TÚNEL DA ABOLIÇ
Secretaria das C
ÇÃO
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Arqueólogo Respo
onsável:
Taciana Tabo
osa
M
Marcos Albuquerque
Localização:
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Área N 03
Valaa N 08
Esttrutura:
Situação:

Relatório Final
do: 30/09/2013 à 02
2/10/2013
Períod
Recife – Pernambuco
P

Localização
o da Vala 08

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
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Ativid
dade – monitoramento arqueológico
a
o da abertura da vala 08.
Erro! Fonte de
d referênciaa não encon
ntrada.
Figura 159 ‐ Vistoria de superfície na
n Vala 08. Fonte: Acerrvo fotográfiico da
A
Arqueolog
Pesquisas.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – tem início
o no lado esq
querdo (núm
meros ímpare
es) da Rua Jo
oão Ivo da Sillva estenden
ndo‐se
m
em
m que dobra à esquerda na Rua Herccílio Cunha eestendendo‐se por
por 1127 metros momento
mais 52,9 metross, totalizando
o 179,8 metrros.
a
to de água para atender as
Objettivo da Valaa 08 – Implantação tubbulação de abastecimen
residêências da Ru
ua João Ivo da
d Silva e o B
Banco Bradesco. Aberturra da vala m edindo 44 cm de
largura e 90 cm de
d profundid
dade. A ativi dade teve in
nício no dia 30‐092013
3
e foi finalizad
da no
d Arqueoloogia se man
nteve monitorando todaas as etapa
as da
dia 002‐10‐2013. A equipe de
aberttura da valaa até o seu fechamento
f
.
Resultados – Nãão foi localizada a preesença de material
m
arqueológico m
móvel e qua
alquer
evidêência de estrutura constrrutiva / arquiitetônica.
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Docum
mento fotográfico monitorramento Arquueológico

Figura 158‐ Monitoramento
M
o Arqueológico início da aberttura da Vala 08
8. Fonte: Acervoo fotográfico da
Arrqueolog Pesqu
uisas.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

170

Figu
ura 159 ‐ Vistoria de superfíciie na Vala 08. FFonte: Acervo fotográfico
f
da Arqueolog
A
Pesqquisas.
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Área 01 e Árrea 03 – Calçaada l a d o e s q u e r d o ( n ú m e r o s í m p a r e s ) da Rua
R Real da Torre
T
estende
endo‐se até a
Rua João Ivo
o da Silva
Monitoramen
nto Arqueológico Abertura Tú
únel da Aboliçãão
Projeto:
TÚNEL DA ABOLIÇ
ÇÃO
Arqueólogo Respo
onsável:
M
Marcos Albuquerque

Contratante:
Secretaria das C
Cidades, Governo d
de Pernambuco.
Arqueólogga de campo:
Taciana Tabo
osa

Relatório Final

1
Período: 17/10/2013 à 18/01/2014

Localização:
Recife – Pernam
mbuco
Entroncamento da Avenida Caxangá, Rua Real da Torree, Rua Benfica e Ruaa João Ivo da Silva.
o:
o:
Áreas N 01 e 03
3
Valaa N
Estrutu
uras: ES 07, ES 10, ES
E 11, ES 12, ES 13, ES 15 e ES 17.
Situação:

Localização
o da Abertura Túneel da Abolição

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
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dade – mon
nitoramento arqueológicco da abertu
ura do Túnel da Aboliçãoo.
Ativid
Figura 16
69 ‐ Panorâm
mica da Escavvação do Tún
nel da Aboliçã
ão. Fonte: A
Acervo fotogrráfico
da Arqueeolog Pesquissas.
Figura 17
70 ‐ Monitorramento Arqqueológico na
n abertura do
d Túnel da Abolição. Fo
onte:
Acervo fo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
Figura 17
71 ‐ Vistoria de
d Superfíciee. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqueeolog Pesquiisas.
Figura 17
72 ‐ Panorâm
mica da Escavvação do Tún
nel da Aboliçã
ão. Fonte: A
Acervo fotogrráfico
da Arqueeolog Pesquissas.
Figura 17
73 ‐ Monitorramento Arqqueológico na
n abertura do
d Túnel da Abolição. Fo
onte:
Acervo fo
otográfico da
a Arqueolog Pesquisas.
Erro! Fon
nte de referê
ência não enncontrada.
Erro! Fon
nte de referê
ência não enncontrada.
Erro! Fon
nte de referê
ência não enncontrada.
Figura 17
77 ‐ Monito
oramento Arrqueológico da escavaçã
ão e instalaçção do Túne
el da
Abolição no Cruzame
ento da Ruaa Real da To
orre com a Av. Caxangáá. Fonte: Accervo
olog Pesquissas.
fotográficco da Arqueo
Figura 17
78 ‐ Monito
oramento Arrqueológico da escavaçã
ão e instalaçção do Túne
el da
Abolição no Cruzame
ento da Ruaa Real da To
orre com a Av. Caxangáá. Fonte: Accervo
olog Pesquissas.
fotográficco da Arqueo
Figura 17
79 ‐ Monito
oramento Arrqueológico da escavaçã
ão e instalaçção do Túne
el da
Abolição no cruzamento da Ruua Real da Torre
T
com Av.
A Caxangáá. Fonte: Accervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.
Figura 18
80 ‐ Monito
oramento Arrqueológico da escavaçã
ão e instalaçção do Túne
el da
Abolição no cruzamento da Ruua Real da Torre
T
com Av.
A Caxangáá. Fonte: Accervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.
Figura 18
81 ‐ Monito
oramento Arrqueológico da escavaçã
ão e instalaçção do Túne
el da
Abolição no Cruzame
ento da Ruaa Real da To
orre com a Av. Caxangáá. Fonte: Accervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.
Figura 182 ‐ Monittoramento A
Arqueológico
o da remoçção da lam
ma após período
chuvoso, na área de implantaçãoo do Túnel da
d Abolição. Fonte: Acervvo fotográficco da
Arqueolo
og Pesquisas..
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Figura 18
83 ‐ Armaçã
ão das Vigaas de sustentação da futura
f
praçaa. Fonte: Accervo
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.
Respo
onsável pelaa escavação – equipe do Consórcio Mendes
M
Júnio
or/Servix.
Locall – e n t r e a V a l a 0 5 e V a l a 0 7 , i n i c i a n d o n a R u a R e a l d a T o r r e
s e g u i n d o n o s e n t i d o do
d cruzameento da R ua Real da
a Torre coom Av. Caxxangá
este ndendo‐see até a Rua João Ivo dda Silva.
ura e instalaçção do Túneel da Abolição
o. A escava ção teve innício no dia 17‐10‐
1
Objettivo – abertu
2013 e foi finali zada no dia
a 18‐01‐20114. A equipe
e de Arqueologia se mantteve monito
orando
d abertura do Túnel daa Abolição.
todass as etapas da
Resultados – Loc alização de sete estrutturas (ES 07, ES 10, ES 11, ES 12, ES 113, ES 15 e ES
E 17).
 ES 07 ‐ Lo
ocalização de
e 08 trilhos dda linha do Bonde,
B
denominada de EES 07, inicialm
mente
localizadaa durante a abertura da Vala 03. A estratigrafia do terrenoo apresenta, neste
local, a seguinte sequ
uencia: 16 ccm de asfalto
o, 14 cm parralelepípedoo (pedra reju
untada
com cimeento Portland), 30 cm doormente e triilho, 0,50 cm
m barro com metralha, 0,60 cm
barro preeto, e, na seq
quência, barrro massapê (1,80
(
m até o final do corrte).

Figura 16
60 ‐ Panorâ
âmica da loocalização da
d ES 07. Fonte:
F
Acervvo fotográfico da
Arqueolo
og Pesquisas..

 ES 10 – e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
05, realizada para implan tação do gabarito para crav ar as estacas
d e s u s t e n t a ç ã o d o T ú n e l . B ase em alvenaria de tijolo
t
maciçoo industria l (25
omprimento
o com 7 cm
m de espessu
ura e 12 cm de largura)), assentado com
cm de co
argamasssa de cim ento Portl and e cal.

61 ‐ Panorâm
mica da ES 100. Fonte: Acervo fotográfico da Arqueeolog Pesquisas.
Figura 16

 ES 11 – e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
05, realizada para implan tação do gabarito para crav ar as estacas
d e s u s t e n t a ç ã o d o T ú n e l . D i s t a m 2 , 4 0 m ( la d o d i r e i t o d a v a l a ) e
4 , 2 0 m ( l a d o e s q u e r d o d a v a l a ) , d a E S 1 0 . I de n t i f i c a d a n o p r i me i r o
momento

com

48

cm

e

no

segundo

momento

com
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cm

174

r e m a n e s c e n t e ab a i x o d a R u a J o ã o I v o d a S i lv a . A e s t r u t u r a p o s s u i
f o r m a t o e m “ V ” o n d e n o p r i m e i r o m o m e n to a p r e s e n t a 3 8 cm d e
l a r g u r a e 1 , 3 6 m d e a l t u r a s e g u i n d o p e r p e nd i c u l a r i n t e r l i g a d a c o m
o segundo momento que apresenta 26 cm de largura e 50 cm d e
a l t u r a . B ase em alvenaria de tijolo maciçço industri al (26 cm dde comprim
mento
com 8 cm
c de espe
essura e 12 cm de larrgura), assen
ntado com argamassa
a de
cimento
o Portland e cal.

62 ‐ Panorâm
mica da ES 111 no momentto do contato com a ES 110. Fonte: Accervo
Figura 16
fotográficco da Arqueo
olog Pesquissas.Figura 16
62 ‐ Panorâm
mica da ES 111 no momento do
contato com
c
a ES 10. Fonte: Acervvo fotográficco da Arqueo
olog Pesquis as.

 ES 12 ‐ e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
0 5 , r e a l i z a d a p a r a i m p l a n t a ç ã o d o g a b a r i t o pa r a c r a v a r a s e s t a ca s d e
s u s t e n t a ç ã o d o T ú n e l . E s t r u t u r a l o c a l i z a d a na d i a g o n a l d a v a l a c o m
45 cm remanescente abaix o da Rua João Ivo da Silva, d istante 50 cm
( l a d o d i r e i t o d a v a l a ) e 3 , 2 0 m ( l a d o e s q u e rd o d a v a l a ) , d a E S 1 1 . A
e s t r u t u r a a p r e s e n t a 4 0 c m d e l a r g u r a e n es t e m o m e n t o a p r es e n t a
d tijolo ma
aciço indusstrial (26 cm
c de
1 , 2 0 m d e a l t u r a . B ase em alvenaria de
d largura),, assentado
o com
comprimento com 8 cm de espessura e 12 cm de
argamasssa de cim ento Portl and e cal.

Figura 16
63 ‐ Panorâm
mica e limpeeza da ES 12
2. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqu
ueolog
Pesquisass.
Figura 16
64 ‐ Panorâm
mica das ES 12 e ES 13. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqu
ueolog
Pesquisass.

 ES 13 – e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
0 5 , r e a l i z a d a p a r a i m p l a n t a ç ã o d o g a b a r i t o pa r a c r a v a r a s e s t a ca s d e
s u s t e n t a ç ã o d o T ú n e l . E s t r u t u r a l o c a l i z a d a na d i a g o n a l d a v a l a c o m
45 cm remanescente abaix o da Rua João Ivo da Silva, distante 1,60
m ( l a d o d i r e i t o d a v a l a ) e 9 0 c m ( l a d o e s q u e rd o d a v a l a ) , d a E S 1 2 . A
e s t r u t u r a a p r e s e n t a 4 6 c m d e l a r g u r a e 1 , 6 0 m d e a l t u r a . Foi po
ossível
observar que tra ta ‐ s e da

mes ma es tr utura , lo ca li za dda d ur a n t e a
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e x e cu çãã o

da

Es
E c avação

A rq ueo l ó g i c a

re a li za da

na

Á rea

02 ,

identi fi ca d a a partir da abbertura das Trincheirass 01, 02, 003, 04, 05 e 06,
denominada de ES 04
4.

65 ‐ Panorâm
mica e limpeeza da ES 13
3. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqu
ueolog
Figura 16
Pesquisass.
Figura 16
66 ‐ Panorâm
mica e limpeeza da ES 13
3. Fonte: Ace
ervo fotográffico da Arqu
ueolog
Pesquisass.

 ES 15 ‐ e s t r u t u r a i n i c i a l m e n t e l o c a l i z a d a d u r a n t e a a b e r t u r a d a V a l a
0 7 , r e a l i z a d a p a r a i m p l a n t a ç ã o d o g a b a r i t o pa r a c r a v a r a s e s t a ca s d e
sustentação do Túnel. Du rante a escavação para aber tura do Túnel
f o i p o s s í v e l o b s er v a r a c o n t i n u i d a d e d a E S 15 . A e s t r u t u r a a p r es e n t a
a s m e s m a s d i m en s õ e s , c o m 3 5 c m d e l a r g ur a e 1 , 3 0 m d e a lt u r a .
m alvenaria de
d tijolo maaciço manual (31 cm de comprimennto com 6 cm
c de
B ase em
espessuraa e 16 cm de largura), aassentado co
om argamasssa de cim ento Portl and e
cal.

67 ‐ Panorâm
mica da ES 15 e ES 17. Fonte: Acervo fotográffico da Arqu
ueolog
Figura 16
Pesquisass.

 ES 17 – durante
d
o mo
onitoramentto arqueológgico da escavvação da abeertura e insta
alação
do Túnel da Abolição
o foi possívell observar um
ma nova estrutura, denoominada de ES 16.
Localizada entre a Va
ala 05 e a Vaala 07. Distan
nte 3,70 m da
d Vala 07, m
medindo 95 cm de
5 cm de larggura. Base em
m alvenaria de tijolo maciço industriial com dime
ensões
altura e 53
de 95 cm
m de altura e 53 cm de la rgura, assen
ntado com arrgamassa dee cimento Po
ortland
e cal.
emático com a localização
o da estruturra no Apêndiice II.
Segue desenho esque

68 ‐ Limpeza da ES 17. Foonte: Acervo fotográfico da
d Arqueologg Pesquisas.
Figura 16
Docum
mento fotográfico das Estruturas
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Figu
ura 160 ‐ Panorrâmica da localização da ES 077. Fonte: Acervvo fotográfico da
d Arqueolog Peesquisas.
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Figu
ura 161 ‐ Panorrâmica da ES 10
0. Fonte: Acervoo fotográfico da
d Arqueolog Pe
esquisas.
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Figu
ura 162 ‐ Panorrâmica da ES 11
1 no momento do contato com
m a ES 10. Fontte: Acervo fotoográfico da Arqueolog

Figu
ura 163 ‐ Panorrâmica e limpezza da ES 12. Fonnte: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquuisas.
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Figu
ura 164 ‐ Panorrâmica das ES 12
1 e ES 13. Fontte: Acervo foto
ográfico da Arqueolog Pesquissas.

Figu
ura 165 ‐ Panorrâmica e limpezza da ES 13. Fonnte: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquuisas.
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Figu
ura 166 ‐ Panorrâmica e limpezza da ES 13. Fonnte: Acervo fottográfico da Arqueolog Pesquuisas.

Figu
ura 167 ‐ Panorrâmica da ES 15
5 e ES 17. Fontee: Acervo fotoggráfico da Arqueolog Pesquisaas.
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Figu
ura 168 ‐ Limpe
eza da ES 17. Fo
onte: Acervo footográfico da Arqueolog Pesqu
uisas.
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Docum
mento fotográfico monitorramento Arquueológico

Figu
ura 169 ‐ Panorrâmica da Escavvação do Túnell da Abolição. Fonte:
F
Acervo fotográfico
f
da A
Arqueolog Pesq
quisas.
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Figu
ura 170 ‐ Monitoramento Arq
queológico na aabertura do Túnel da Abolição
o. Fonte: Acervvo fotográfico da
d
A
l P
i

FFigura 171 ‐ Visstoria de Superrfície. Fonte: Accervo fotográfico da Arqueolo
og Pesquisas.
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Figura 172 ‐ Panorââmica da Escavvação do Túnel da Abolição. Fo
onte: Acervo fo
otográfico da A
Arqueolog Pesq
quisas.

Figu
ura 173 ‐ Monitoramento Arqu
ueológico na abbertura do Tún
nel da Abolição. Fonte: Acervoo fotográfico da

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

185

Figgura 174 ‐ Mon
nitoramento Arrqueológico da escavação e in
nstalação do Tú
únel da Aboliçãão na Rua João Ivo
daa Silva. Fonte: Acervo
A
fotográfico da Arqueoolog Pesquisas.

Figura 175 ‐ Monitoramento
M
Arqueológico nna abertura do
o Túnel da Abollição. Fonte: Accervo fotográfico da
Arqueolog Pessquisas.
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FFigura 176 ‐ Mo
onitoramento Arqueológico
A
d a escavação e instalação do Túnel
T
da Aboliçção na Rua João
o
Ivvo da Silva. Fon
nte: Acervo fottográfico da Arqqueolog Pesqu
uisas.

Figurra 177 ‐ Monito
oramento Arqueológico da esccavação e insta
alação do Túne
el da Abolição nno Cruzamento
o
da Ru
ua Real da Torrre com a Av. Ca
axangá. Fonte: Acervo fotográ
áfico da Arqueo
olog Pesquisas..
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Figgura 178 ‐ Mon
nitoramento Arrqueológico da escavação e in
nstalação do Tú
únel da Aboliçã o no Cruzamen
nto da
Ru
ua Real da Torre
e com a Av. Caxangá. Fonte: A
Acervo fotográ
áfico da Arqueo
olog Pesquisas.

Figuraa 179 ‐ Monitoramento Arque
eológico da esccavação e insta
alação do Túnel da Abolição nno cruzamento da
Rua R
Real da Torre co
om Av. Caxangá. Fonte: Acervvo fotográfico da
d Arqueolog Pesquisas.
P
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Figurra 180 ‐ Monito
oramento Arqueológico da esccavação e insta
alação do Túne
el da Abolição nno
cruzaamento da Rua Real da Torre com Av. Caxanngá. Fonte: Ace
ervo fotográfico
o da Arqueologg Pesquisas.

Figurra 181 ‐ Monito
oramento Arqueológico da esccavação e insta
alação do Túne
el da Abolição nno
Cruzaamento da Ruaa Real da Torre com a Av. Caxaangá. Fonte: Acervo fotográfiico da Arqueoloog
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Figura 182 ‐ Monitorramento Arqueológico da rem
moção da lama após período chuvoso,
c
na áreea de implantação do
Túnel da Abolição. Fo
onte: Acervo fo
otográfico da A
Arqueolog Pesq
quisas.

Figgura 183 ‐ Arm
mação das Vigass de sustentaçãão da futura pra
aça. Fonte: Ace
ervo fotográficoo da Arqueolog
g
Peesquisas.
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An
nálise do Material
M
Arqueológ
A
gico.

Na área aberta para a construção do Túúnel da Abolição, no Bairrro da Mada lena Recife, foram
reggistradas e reesgatadas divversas peçass e fragmenttos de peças relacionadaas, principalm
mente,
à estruturas dee moradia e transporte.
t
A
Além das esttruturas consstrutivas conntemporânea
as que
foram demolid
das na fase
e inicial da s obras, alicerces de estruturas anteriores foram
doccumentadas no local.
A aanálise do material arque
eológico móóvel, ou seja,, aquele que
e se encontraa desvincula
ado de
um
ma estrutura construtiva//arquitetônicca, provenien
nte dos traba
alhos arqueoológicos realizados
na área onde estava
e
sendo
o aberto o TTúnel da Abo
olição seguiu
u a metodoloogia adotada pelo
Lab
boratório de Arqueologia
a da UFPE paara a análise de sítios arq
queológicos. Metodologiia esta
quee inclui, aind
da em campo
o, uma avaliaação prévia do
d material arqueológico
a
o resgatado, tendo
em
m vista a iden
ntificação de
e indicadorees funcionaiss e cronológiicos. Esta prrática, associada a
um
ma avaliação geoarqueoló
g
ógica possibi lita uma maiior segurança na interpreetação da área em
estudo.
Asssim sendo, o material re
esgatado du rante os traabalhos arqueológicos é submetido, ainda
em
m campo, a um
u processo
o preliminar de identificcação, e classificado em macro cate
egorias
viabilizando a retroaliment
r
tação gabineete/campo/laaboratório. A Presença dda unidade móvel
o junto ao local de ttrabalho forrnece as co
ondições neecessárias para
p
o
do Laboratório
p
Naa unidade mó
óvel, o
dessenvolvimento do trabalho com maioor rapidez, segurança e precisão.
trabalho prelim
minar de identificação e classificação do matterial arqueeológico pod
de ser
nsulta à basse de dado
os de referê
ência criadaa pela equip
pe do
reaalizada a paartir da con
Lab
boratório de Arqueologia
a da UFPE, qque são mantidos em constante atuaalização. Esta
a base
inclui bancos de
d dados qu
ue abrangem
m informações textuais quanto à orrigem, crono
ologia,
disp
persão, de elementos
e
materiais
m
daa cultura, em
m especial aqueles
a
recoorrentes em sítios
arq
queológicos brasileiros. Inclui aindaa imagens de peças arq
queológicas pré‐histórica
as, do
perríodo históricco e mesmo etnográficass.
No caso especíífico deste projeto,
p
om
material arqu
ueológico móvel resgataado, após te
er sido
bmetido a uma
u
identifficação preliiminar ainda em camp
po, foi encaaminhado para
p
o
sub
Lab
boratório Base, na Unive
ersidade Fed eral de Pern
nambuco, pa
ara ser subm
metido à sequ
uência
de procedimentos padrão do
d Laboratórrio de Arqueologia da UF
FPE.
Loccalizou‐se taambém, durrante as esccavações, um
ma área de
e sepultame nto, ou seja, um
cem
mitério do peeríodo histórrico. Os sepuultamentos realizados
r
na
a área que fooi escavada para a
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con
nstrução do Túnel, foram
m removidoss para estud
do em labora
atório, tendoo permaneciido no
local, intocado,, o primeiro dos sepulta mentos, que
e se encontrrava mais afaastado da árrea do
Tún
nel e que perrtencia, nitid
damente a um
m outro contexto histórico, em relaçção aos dema
ais.
Alggumas ressalvas, no entanto, deveem ser feitaas no que se
s refere aoos procedim
mentos
aplicados a alggumas categgorias especcíficas de material,
m
com
mo é o casoo do materrial de
nstrução e material
m
conttemporâneo.. Exemplaress destas cate
egorias foram
m trabalhados em
con
cam
mpo e, após sua documentação, foram seleccionados rep
presentantess de cada “tipo”
obsservado parra a coleção
o de referêência da categoria. O restante doo material destas
d
categorias perm
maneceu in loco.
Outtro procedim
mento adota
ado ainda em
m campo consiste na coleta de mateerial para an
nálises
esp
pecíficas, que não serão
o realizadas na Unidade
e Base do La
aboratório dde Arqueologgia da
UFP
PE. No caso do Túnel da
a Abolição, aamostras de
e tijolos que integravam o que resta
ava de
estruturas antigas, localizadas durantees os trabalh
hos realizado
os na área d urante a abertura
do túnel, foram
m coletadas e encaminha das para dattação por Termoluninesccência (TL).
No laboratório base, o material recebiido, após ter sido conferido com baase na planilha de
con
ntrole e situ
uação, seguiu
u para a annálise propriamente dita
a e documenntação.

Esstando

enttão o material pronto para
p
a análisse, já devidaamente limp
po, numeraddo e separad
do por
categoria, iniciialmente de
e matéria p rima, iniciou‐se o pree
enchimento das planilh
has de
anáálise, por número de registro, ouu seja, pelo número de referênciaa que indicca sua
localização esp
pacial tridime
ensional, noo sítio. Planillhas essas montadas
m
dee modo a pe
ermitir
não
o apenas a coleta das informaçõess, mas, sobrretudo o seu
u processam
mento e ava
aliação
estatística. Con
nvém ressalttar, nesta ooportunidade
e, que, apessar da primeeira separaçção do
e prosseguiu
u, prioritariaamente, med
diante
material ter sido por mattéria prima, sua análise
crittérios funcionais.

Busscou‐se, atrravés da an
nálise do m
material inse
erido em se
eu contextoo arqueológico, a
identificação e compreensã
ão das atividdades realizaadas no espa
aço estudadoo, no cotidia
ano de
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seu
us ocupantess; na vida que transcorriaa no local. No caso dos fragmentos qque não forn
neciam
elementos seguros para a identificaçãão de seu uso
u e função, utilizou‐sse outros critérios
anaalíticos para sua classifica
ação.
Durrante a anáálise, todas as ocorrên cias constattadas, quer fossem téccnicas, funciionais,
mo
orfológicas, estilísticas
e
ou mesmo prrovocadas por
p intemperrismo pós‐deeposicional foram
reggistradas e documentada
as em planilhhas específiccas. Um reprresentante dde cada ocorrência
reggistrada foi separado para integgrar uma “Coleção de
d Referênccia” que deverá
d
rep
presentar/reffletir, qualittativamente,, o sítio47. Ao final do
d trabalhoo, procedeu
u‐se a
digitalização e//ou fotograffia de todo o material que
q constitui a Coleção de Referência do
Sítio, no caso,, do Túnel da Aboliçãoo. Estas imaagens consttituem o invventário do sítio,
jun
ntamente com
m seus respe
ectivos dado s.
ncluídas entãão todas as etapas
e
do prrocesso analíítico e sua do
ocumentaçãão, todo o ma
aterial
Con
arq
queológico do sítio foi acondicionadoo por número
o de registro e categoria de matéria prima.
p
Os exemplaress da “Coleçã
ão de Referrência”, no entanto, nã
ão foram accondicionado
os por
reggistro, constituindo uma
a categoria a parte, de
entre o material do sítiio. É interesssante
obsservar que, alguns
a
exemp
plares dessa coleção, ao final do trab
balho, vieram
m a contribuiir para
a ampliação do
os bancos de referência ddo Laboratório de Arqueo
ologia da UFPPE.

Maaterial arqueológico móvel ressgatado

No Laboratório
o Base, con
nforme já sse menciono
ou anteriorm
mente, busccou‐se analisar o
material arqueológico resgatado durannte os traballhos de campo prioritariiamente med
diante
onais. Consid
derando, enttretanto, o estado
e
de fra
agmentaçãoo em que a grande
g
crittérios funcio
maioria do matterial se enccontra, não sse dispõe, muitas
m
vezes, de elementtos seguros para
p
a
identificação dee sua morfo
ologia e, con sequenteme
ente, de seu uso e funçãão. E, també
ém, na
maioria dos casos, dificulta
a a identificaação da origem e cronologia das peçças represen
ntadas
mitação com
m a qual o peesquisador que
q se
pelos fragmenttos resgatados. Esta dificculdade e lim
dica ao estu
udo de evid
dências arq ueológicas se depara, requer umaa adequação dos
ded
pro
ocedimentoss analíticos. Neste conteexto, o mate
erial arqueológico móveel resgatado neste
pro
ojeto, foi classificado me
ediante outrros critérios analíticos, sempre
s
que a sua abord
dagem
fun
ncional não se
s apresentou viável.

47

O In
nventário da “Coleção
“
de Referência”
R
doo Túnel da Abo
olição seguirá como apêndiice V no final deste
Relató
ório Final da pesquisa.
p
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No que se refeere ao estado de fragm
mentação do
o material, vale
v
ressaltaar que este é um
pro
oblema comum em sítio
os arqueolóógicos histórricos, princip
palmente, n aqueles que
e vêm
soffrendo a interferência humana
h
des de o início do processo
o de colonizzação até os
o dias
atu
uais. A dinâm
mica na ocup
pação de um
m espaço como a área em
e estudo, iinicialmente rural,
com
mo sede de uma unidad
de produtivaa colonial, o Engenho Madalena,
M
e atualmente
e uma
mo
ovimentada área urbana
a, resultou eem uma esttratigrafia perturbada nna qual o re
egistro
arq
queológico se
s encontra fragmentárrio e fragme
entado, em um contextto cada vezz mais
disttante de seu
u contexto orriginal. Nesttes sítios o grau de integridade das ppeças compro
omete
a id
dentificação de muitos elementos im
mportantes no processo de
d identificaçção e classificação
do material arrqueológico. Entretantoo atributos observáveis
o
passíveis d e resgate podem
p
con
nduzir à ideentificação do
d objeto e , muitas ve
ezes, sua utilidade. Ressultados ana
alíticos
satisfatórios po
odem, portan
nto, serem oobtidos atravvés da utiliza
ação de outrros procedim
mentos
anaalíticos e dee outras cla
assificações. Ciente das limitações de seu objjeto de estudo e
meediante a utillização dos procediment
p
tos adequados, o estado de fragmenntação do ma
aterial
não
o compromeete o entendiimento da árrea em estud
do.
Con
nsiderando, portanto, o exposto, o material arq
queológico re
esgatado na área do Túnel da
Maadalena foi inicialmente organizado nas seguinttes categoria
as de materrial relaciona
ado a:
Con
nstrução; Sisstema Hídricco e sanitárioo, Iluminaçã
ão, Fixação e Articulaçãoo, Instrumentos de
Tra
abalho; Escrritório; Moe
eda; Meios de Transpo
orte; Alimen
ntação; Saúúde; e Cuida
ado e
Hig
giene Pessoa
al.
No caso do material que não ofereci a indicadore
es contunde
entes no quee se refere à sua
fun
ncionalidade,, optou‐se por
p agrupá‐ lo conforme
e sua composição, ou seja, sua matéria
m
prim
ma. Assim seendo, algumas peças e frragmentos de peças foram registradoos como Cerrâmica
Utiilitária, Faia
ança, Faiança Fina, Porccelana, Gréss e Vidro, na
n categoria de Materia
al não
Ideentificado. Todas as categorias foram sub
bdivididas, tendo‐se uutilizado critérios
teccnológicos, morfológicos,
m
, cronológicoos e de proce
edência.
O material relacionado à construçãoo inclui o material
m
construtivo prropriamente
e dito,
rep
presentado por exemp
plares e frragmentos de
d tijolo e argamassaa, de peça
as de
cob
bertura/telhaado, e peças de revestim
mento.
Os tijolos resggatados na área são toodos batidoss, em argila
a vermelha. Consideran
ndo as
mensões doss exemplare
es resgatadoos, estabele
eceu‐se três conjuntos distintos. Outras
O
dim
obsservações fo
oram registra
adas no quee se refere a esta catego
oria de mateerial. Registrou‐se,
porr exemplo, um
u conjunto
o oriundo daa mesma fon
nte produtorra, pois apreesentam imp
presso
em
m baixo relevo
o um monoggrama, em leetra cursiva e bem elaborrada: “FM”. U
Um outro detalhe
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quee chamou a atenção no
n que se rrefere aos tijolos
t
consiste no fatoo de que um
m dos
exeemplares reccolhidos se apresenta
a
altterado intencionalmente
e por um abrrasamento em
e sua
sup
perfície supeerior, que deixou seus bbordos rampados, form
mando, no ceentro preservado,
um
ma cruz.

Exeemplares distiintos de tijolos de argila vermelha resgatados na área de aberrtura do Tún
nel da
Abo
olição. Os tijo
olos abaixo ap
presentam alt erações inten
ncionais na su
uperfície supeerior. O prime
eiro, à
esq
querda, apressenta o mono
ograma “FM””, como iden
ntificação do oleiro e o ssegundo, à direita,
aprresenta o entaalhamento de uma cruz.

As peças de cobertura/te
c
lhado estãoo representaadas por fra
agmentos dee telha, ten
ndo‐se
identificado um
m fragmento
o de telha doo tipo france
esa, em cerâmica vermeelha moldada
a. Esta
serria uma produção francessa, século XIXX ou brasileira, século XX
X.
Com
mo peças dee revestimen
nto, foram reegistrados frragmentos de
d azulejos ddo século XIX
X e do
sécculo XX, além
m de fragmen
nto de rebocco de cal com
m vestígio de branco e dee vermelho.
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Exeemplares de peças
p
de reve
estimento de parede dos séculos
s
XIX e XX. O conjunnto de azulejjos nas
cores verde, azu
ul e amarelo,, acima, à essquerda, é do século XIX e do da direeita, bem co
omo os
exeemplares abaixo, do século XX. A peeça abaixo, à esquerda, é uma peça do tipo faixa para
acabamento.

Fraagmentos dee vidro plan
no apresenttando decorração molda
ada em baiixo relevo, foram
identificados como fragme
entos de jannela, mais especificame
e
ente de bassculante. Por esta
razão foi incluíído no conju
unto de matterial de construção. Po
or outro laddo, fragmenttos de
vidro plano ressgatados no local, emboora se possa considerar a possibilidaade de também se
trattar de vidro
o de janela,, não se poode afirmar com segura
ança por faalta de elem
mentos
con
ntundente. Neste caso, então, o m
material foi incluído na
a categoria de materia
al não
identificado.
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Aléém do materrial de consttrução, registtrou‐se, nesste sítio, uma
a peça de addorno de telhado,
em
m cerâmica vermelha
v
moldada.
m
Traata‐se de uma peça que aparece em telhados de
insp
piração fran
ncesa, no sé
éculo XIX. É possível qu
ue tenha sid
do importad a da França
a para
com
mpor o telhaado de um ca
asarão perte ncente a um
ma família aba
astada da éppoca.

Exeemplares de peças de telhado do século XIX em argila vermelha ressgatadas na á rea de abertu
ura do
Tún
nel da Aboliçãão. A primeira peça é um a dorno de telh
hado francês e a segunda é um fragmen
nto de
telh
ha do “tipo fraancesa”.

O material dee construção
o inclui
tam
mbém um representan
nte de
piso
o.

Trata‐see

de

uma
a peça

preensada e pin
ntada de verrmelho,
na

superfíciee

sup
perfície

superior..

pintura.
aprresenta

apresenta

se

inteemperizada,
A

Esta

afetand
do

s
superfície

a

inferior

impregnação
o

de

arggamassa de cal.
c Trata‐se de uma

EExemplar de piso vermelho
o resgatado nna área de ab
bertura

pro
odução locaal, com cronologia

ddo Túnel da Abolição.
A

não
o identificada.
No material arqueológicco do Túnnel estão representad
das peças relacionada
as ao
abaastecimento,, esgoto e também drenaagem de águ
uas pluviais do
d telhado.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

197

Fraagmentos reepresentante
es da rede hidráulica: um fragmento de caano em cerrâmica
verrmelha; fragm
mentos de manilha;
m
e um
m joelho em
m ferro. O Cano apresentta impregnaçção de
arggamassa de cal,
c no bordo
o da emendaa. Os fragme
entos de man
nilha são maais recentes, tendo
sido
o produzidass no século XX.
X

Exeemplares da reede hidráulica
a em cerâmicaa e ferro resgaatados na área
a do Túnel da Abolição.

Nessta categorria, registro
ou‐se uma
outtra

peça

relacionada

à

rede

hidráulica, maiis especifica
amente, ao
sisttema de esscoamento pluvial de
telh
hado.
cerrâmico,

Tratta‐se

de

vittrificado

um

cano

interna

e

extternamente cuja finalid
dade seria
discciplinar o esscoamento de
d água das
chu
uvas do teelhado, pro
ojetando‐as
parra um ponto
o distante da
a estrutura
dass paredes, co
omo uma gárrgula

Tubulaação de telh
hado, para disciplinamen
nto de
águas pluviais.

Rep
presentantess do materia
al de iluminaação foram também
t
regiistrados no m
material do Túnel.
Nessta categoriaa, foram resgatados um suporte parra vela em ágata,
á
na corr branca, do início
do século XX e um isolante elétrico em porcelana branca, de me
eados do meesmo século.
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Exeemplares do sistema
s
de iluminação reppresentados, na área por suporte paraa vela em ággata, à
esq
querda e isolan
nte elétrico frragmentado, eem porcelana, à direita,

Peçças de fixaçção como pregos e parrafusos, assiim como pe
eças de arti culação são
o duas
categorias funcionais que incluem ppeças compo
onentes que
e podem inntegrar diferentes
bsistemas e por
p esta razã
ão foram trattados como categorias específicas.
sub

Acim
ma, à esquerda, prego de secção quad rada e, à dire
eita, pregos mais
m recentess de secção circular.
Abaaixo, à esquerrda, parafuso com
c
rosca parra porca e à direita
d
com rossca soberba.
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À esquerda, placa de fixação com
c
dois para fusos com rossca para porca
a e, à direita, cinturão de fe
erro.

Na área do Tún
nel da Aboliçã
ão, peças e ffragmentos de
d peças que
e integram eestas categorrias de
material são todas em ferro
o e se enconttram oxidadas.
Preegos de secçãão quadrada
a, retangularr e circular, cravo
c
para do
ormente, pa rafusos com
m rosca
parra porca e um
m cinturão de ferro são ppeças de fixaação resgatad
das no local.
Um
ma única peça foi ide
entificada
com
mo representante da categoria
fun
ncional de arrticulação. Trrata‐se de
um
ma dobradiçaa em ferro oxidado.
Mu
uitas vezes, como ocorrre neste
casso, as peças de articulaçção estão
relaacionadas à categoria de trancas
e feechaduras.

Dobradiçaa em ferro oxidado, represeentando a cattegoria
de articulaação.

Na categoria de Instrumen
ntos de trabaalho foram identificadoss um instrum
mento agríco
ola em
etamente soobre as brasa
as. Em
ferro oxidado e um ferro de passar do tipo que se aquecia dire
mentos perduuraram ao lo
ongo do tempo, sobretuddo o primeiro, que
ambos os casoss, os instrum
cheega aos diaas atuais, dificultando a identificaçção de sua cronologia de produçção e,
prin
ncipalmentee, uso. No caso
c
do ferrro, algumass observações merecem
m ser ressaltadas.
Prim
meiramente, peças como
o estas, nem
m sempre esttão relaciona
adas ao cuidaado com peçças do
vesstuário. Peçaas similares já foram reggistradas em atividades como
c
a man ufatura de queijo,
q
com
mo acabameento da supe
erfície superrior do queiijo na fôrma
a. Uma outraa observação que
meerece ressalvva se refere à longevidadde do uso de
este tipo de ferro, que ddiferentemen
nte do
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outtro instrumeento, foi sub
bstituído peelo ferro mo
oderno. Natu
uralmente, ppode ainda haver
lugares em quee ele esteja em uso, um
ma vez que ainda existe
em lugares, no Brasil, onde
o
a
eneergia elétricaa ainda não está
e instalad a.

Insttrumento agrrícola e ferro de passar eem ferro oxid
dado são os representanttes da catego
oria de
insttrumentos de trabalho, loca
alizados durannte as obras de
d abertura do
o Túnel da Abbolição.

Aléém dos instrumentos de trabal ho,
resgatou‐se tam
mbém duran
nte os trabalhhos
reaalizados na área do Túnell um resíduoo de
trabalho,

maais

especifiicamente

um

borro de fun
ndição. Este
e resíduo poode
esb
serr a evidência uma possívvel execuçãoo da
ativvidade de fundição na árrea.

Tinteiros e potees de tinta em
m grés e em vidro são oss representantes da cateegoria de matterial
de escritório.
Em grés, foram resgatados potes para ttinta nankin e pequenos tinteiros prooduzidos na
Eurropa. Um po
ote maior, pa
ara tinta, foi resgatado in
nteiro e apresenta referêência do
fab
bricante imprressa em baixo relevo naa porção infe
erior do bojo da garrafa qque apresentta um
bico
o para facilittar o despejo
o da tinta no tinteiro.
Em vidro, resgaatou‐se um tinteiro molddado com o nome
n
em Mo
oncrieff, em alto relevo no
n
bojjo da peça. Convém
C
ressa
alta que, nesste caso, o no
ome Moncrieff se referee ao fabrican
nte de
artigos para esccrita. Em tod
dos os casos o material foi
f identificad
do como proodução britânica
do final do sécu
ulo XIX, início
o do XX.
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Material de escriitório resgatado na área doo Túnel da Abo
olição: à esquerda, garrafa para tinta nankin e,
o em vidro. Am
mbos apresen tando referên
ncia do fabrica
ante.
à diireita, tinteiro

Trêês moedas, uma do Bra
asil Império,
no valor de 20
0 réis, e duas do século
XX em aço inoxx, que já não está mais
circculando, a primeira no valor
v
de CR$
20,00, cunhadaa em 1985, e a segunda
0, cunhada em 1987,
de Cz$ 10,00
das na área. Esta é uma
foram registrad
categoria

d
de

norrmalmente

é

material

que

encontrada

em

con
ntexto de perda. Eventualmente
pod
de aconteceer o descarte de uma
mo
oeda, quando ela já pe
erdeu o

Moeda brasileira do
o Período Im
mperial, em cobre
e 20,00 réis.
oxidado,, no valor de

valo
or, enquanto material circulante,
c
qquer seja po
or estar desvalorizada oou por ter havido
h
mu
udança moneetária.
Na área do Túnel foram ta
ambém resggatados fragmentos de cachimbos
c
ddistintos em argila
verrmelha: trecho de encaixxe do tubo de fornilho do tipo "tub
bo de encaixxe", apresen
ntando
deccoração plástica incisa e local para p assar um cordão para pe
endurar; e d ois fragmentos de
tub
bo em cerâm
mica, do tipo
o "peça únicaa", sem evid
dência de decoração. Or igem e cronologia
de produção nãão identificad
das.
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Esstes

cachimbos

de
evidamente

aindda

não

estudaados.

estão
Alguns
A

pe
esquisadores têm procu rando estabelecer
uma associaçção entre os
paadrões

de
ecorativos

motivos e

registrados

em

caachimbos co
omo esses, e escareaçõ
ões ou
piinturas corp
porais de ggrupos africcanos,
en
nquanto que outros pprocuram asssociar
ao
os indígenass americanoos. O fato é que
pe
eças como estas,
e
têm siddo uma constante
em
m sítios arqueológicos oonde se regiistra a
Fraggmento de fornilho de “peça de tuubo de

presença de lu
uso‐brasileirros.

enccaixe“ e de tub
bos de “peça única”.

Asssociadas aos meios de tra
ansporte forram registrad
das ferradura
as em ferro ooxidado, um cravo
de dormente, que foi inccluído na caategoria de material de fixação. N
Neste sítio foram
umas peças em
e ferro quee se supões tratar de ma
aterial relacioonado aos bondes
b
resgatadas algu
er uma ident ificação segu
ura, as
quee circularam na área, porrém o fato dde não se terr podido faze
refeeridas peçass foram incluídas na categgoria de matterial não ide
entificado.

Exeemplares dee ferradura sem evidênccia de ramp
pão, em ferro oxidado, representando a
categoria de material relaciionado aos m
meios de tran
nsporte.
maioria do material re
esgatado na área do Túnel
T
da Ab
bolição conssiste em pe
eças e
A m
fraggmentos de peças relacio
onadas à alim
mentação.
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No tocante a esta categoria
a de materiaal, foram ide
entificadas peças relacionnadas ao pre
eparo,
aco
ondicionameento, transporte e servviço de alim
mentos sólidos e líquidoos, em cerâ
âmica,
faiaança, faiançaa fina, porcellana, grés, viidro e plásticco.
Observou‐se, neste
n
sítio, a presença dee algumas bases e fragm
mentos de boojo de recipientes
graandes em cerâmica,
c
su
ugerindo a possibilidade de també
ém se trataar de recipientes
relaacionados à alimentaçção, mais eespecificame
ente voltado
os para o armazenam
mento.
Con
nsiderando, no entanto
o, a ausênccia de elem
mentos suficientes paraa a identificação
mo
orfofuncional de tais peças,
p
foi inevitável inclui‐la na categoria de material não
identificado.

Fraggmento de baase e de bojo de recipientess grandes em cerâmica utilitária vermelhha.

Om
material arqueológico móvel
m
em cerrâmica resgaatado no loccal e associaado à alimen
ntação
con
nsiste em fraagmentos de
e peças distiintas, técnicca e morfologicamente. Constatou‐se, por
exeemplo, difereenças macroscopicamentte observadaas, na pasta dos fragmenntos.

Con
njunto de fraggmentos de borda
b
de reciipientes distin
ntos em cerâmica vermelhha não vitrificcada, à
esq
querda e fragm
mentos de reccipientes distinntos em cerâm
mica vermelha
a e creme vitrrificadas, à dirreita.
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Exeemplares da chamada cerâmica
c
verrmelha fina e uma equ
uivalente em
m argila crem
me ou
praaticamente branca,
b
foram
m registradass nesta coleçção.

Reccipientes distiintos em cerâ
âmica vermel ha e em cerââmica creme resgatadas nna área do Tú
únel da
Abo
olição.

No tocante à morfologia
m
funcional do m
material que integra este
e conjunto, ppode‐se obse
ervar a
preesença de reecipientes fe
echados com
mo panelas e recipiente
es mais aberrtos; potes, taças,
reccipientes com
m alça e um puxador de tampa foram tamb
bém registraados como peças
relaacionadas à alimentação
o.

Fraggmento de alça de recipien
ntes, à esqueerda e puxado
or de tampa de
d peça em ceerâmica vermelha, à
direeita.

O aacabamento das peças, observada
o
noos fragmentos que as representam, evidenciou alguns
a
cuid
q a peça te
eria sido desstinada. Obse
ervou‐
dados relacionados direttamente ao uso para o qual
se que a grande maioria da
as peças foi alisada, algu
umas aprese
entando vesttígio de verm
melho.
Evid
o
na
a coleção deeste sítio.
dência de deecoração plástica incisa ffoi também observada
Ap
presença de vitrificação impermeabillizando a sup
perfície interrna de algum
mas peças ch
hamou
a aatenção paraa a sua utilização voltadaa para o pre
eparo ou consumo de a limento líquido. A
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práática de imp
permeabilizar recipientess cerâmicos chega até os dias atuaais, a despeito da
com
mprovada to
oxidade dos vernizes
v
utili zados.
Oss recipientes cerâmicos relacionados à alimentação foram utiilizados e ainnda continua
am em
uso
o, no Brasil desde
d
antes da
d chegada ddos primeiro
os europeus até os dias aatuais. Recipientes
parra transportte e armaze
enamento dee alimentoss sólidos e líquidos, asssim como para
p
o
preeparo e o serviço de alimentos sempre estiveram pressentes em nossa vida. Esta
con
nstância, tan
nto no que
e se refere à presençaa e uso, qu
uanto à circcunstâncias sócio
eco
onômicas sofreu alteraçõ
ões ao longoo do tempo. Com o passsar do temppo, os recipientes
cerrâmicos foraam sendo substituídoss. Inicialmente, foram se restringgindo à co
ozinha.
Natturalmente este processso não ocoorreu de fo
orma uniform
me, podenddo‐se afirma
ar que
prim
meiramente começaram
m a ser subsstituídos nass mesas de famílias maais abastadas, nos
cen
ntros urbano
os. Com o passar do ttempo, o processo foi se expandi ndo atingindo os
arredores e po
osteriormente prosseguinndo para áre
eas mais disstantes. Na vverdade, o que
q se
pod
de observar é que os re
ecipientes e m cerâmica vêm desapa
arecendo, caada vez maiis, das
cozzinhas e meesas do brasileiro, prin cipalmente nas áreas urbanas. Peeças em cerrâmica
desstinadas à alimentação,
a
, atualmentee, têm sido registradass, normalmeente, no con
ntexto
urb
bano, em baares e restau
urantes que procuram apresentar
a
um caráter m
mais rústico. Estes
reccipientes passsaram entã
ão a serem indicadoress de rusticid
dade, certo retorno às raízes
inteerioranas, principalmentte de áreas mais afastad
das, como o agreste e ssertão e devveriam
refletir também
m um certo re
ecuo temporral.
A p
presença constante de recipientes cerâmicos nas
n áreas de
e moradia e convívio de
e uma
com
munidade e até mesm
mo de um indivíduo issolado, se reflete no fato de qu
ue em
norrmalmente nos sítios arqueológico
a
os do períod
do histórico e até mes mo nos sítiios de
ocu
upação de grrupos pré‐hisstóricos ceraamistas, peçaas em cerâm
mica estejam sempre pressentes
no contexto arq
queológico.
ecnologia tra
azida pelos eeuropeus no
o início
No caso da cerâmica histórrica, a manu tenção da te
c
a conttinuidade morfológica
m
e estilística ddas peças dificulta
do período colonial, bem como
m e cronologiia.
suaa identificaçãão de origem
Aléém das peças em cerâmica relacionaadas à alime
entação, fora
am também registradas peças
em
m faiança. Estta é uma cate
egoria de maaterial que, de
d acordo co
om o conhec imento histó
órico a
aterial
respeito de suaa produção e dispersão, não foi produzido no Brasil. Trata‐sse de um ma
imp
portado, prin
ncipalmente de Portugal , entre os sé
éculos XVII, quiçá
q
final doo XVI, até o século
s
XIX
X. E que conttinua sendo produzida n os dias atuaais, mais com
mo peças deccorativas ou peças
parra coleção.
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Acim
ma e abaixo: fragmentos
f
de peças, em ssua grande maaioria relacion
nada ao serviçço de mesa. Trata‐se
de um material compatível co
om os séculoos XVII e XVIII, exceto do último
ú
conjuntto, acima, à direita,
d
ologicamente, mas que pod
deria ser, inclu
usive do séculoo XX ou XXI.
quee não foi identtificado crono

Nessta categoriaa de matéria
a prima, a deespeito do esstado de frag
gmentação eem que o ma
aterial
se eencontra, fo
oram identificcadas algum
mas peças do serviço de mesa,
m
no casso, alguns pratos e
um
m pote. Estas peças já reflletem um maaior refinamento da messa.
Um
ma informaçãão interessa
ante resgataada
no local foi a presença
p
de uma especiaaria
uito apreciad
da: a mostarrda. Tratava‐‐se,
mu
mais

especifiicamente

de

mostarrda

aro
omática. Estee produto ch
hegou ao Braasil,
no século XIX embalado em um pote de
faiaança branca com inscriçção em franccês
imp
pressa

em

preto

de
d

no

boojo,

identificando o produto e seu
s produtoor e
dereço, em Paris.
P
end

Pote de mostarda francesa, sséculo XIX.

Am
maioria dos fragmentos de peças reelacionadas à alimentaçã
ão é de peçaas relacionad
das ao
serrviço de messa em faiança fina. A divversidade de
e peças desta
a categoria rresgatada no
o local
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pod
de ser constatada atravé
és de diferennças macrosscopicamente
e observadaas nos fragmentos,
prin
ncipalmentee no tocante
e às técnicass, motivos e padrões decorativos. Muitas diferrenças
mo
orfológicas taambém foram
m observadaas. Muito em
mbora o estad
do de fragmeentação das peças
rep
presentadas pelos fragmentos resgattados comprometa a identificação dde sua morffologia
fun
ncional, podee‐se identificar, pratos, travessa, pires, xícara e bule. Os exemplares desta
louça de mesa chegaram ao
a Brasil, pri ncipalmente
e, a partir do
o início do sééculo XIX, quando
em
m 1808 a Fam
mília Real Porrtuguesa e ssua Corte che
egou e se esstabeleceu nno Brasil. Foi neste
con
ntexto, quan
ndo os nosso
os portos fo ram “aberto
os para as na
ações amigaas”, e os pro
odutos
brittânicos entrraram intensivamente nno Brasil. A partir de então, os pprodutos ingleses
dom
minaram o mercado
m
bra
asileiro, de ccerta forma,, impondo e modificanddo necessida
ades e
gosstos.
Nesste novo con
ntexto, o uso
o da cerâmic a se torna mais
m restrito à cozinha e ááreas de servviço, e
a ffaiança fina vai se firma
ando e se ddifundindo nas
n salas e copas, iniciaalmente doss mais
abaastados entrando posteriormente naa casa de uma população com menorr poder aquissitivo.
Pod
de‐se observvar, na área do Túnel, a presença de
e fragmentoss de peças doo serviço de
e mesa
em
m faiança fina com diferença de quaalidade dos produtos. Neste conjuunto, tanto foram
identificados frragmentos de
d peças prooduzidas para atender a uma popuulação com maior
pod
der aquisitivo quanto de
e peças para ocupara a mesa
m
de uma populaçãoo menos abastada.
O rrefinamento
o das mesas,, pode ser cconstatado através, porr exemplo, dde fragmenttos de
peçças do conjunto de chá ou
o café.
Nessta categoria de louça foram regisstrados peçaas decoradas e não deecoradas. Alggumas
aprresentando decoração
d
plástica
p
molddada e outras apresentando decoraação pintada
a com
pincel à mão liivre e fixo no torno, com
m esponja, carimbo
c
e molde
m
vazadoo. Também foram
resgatadas peças conhecida
as como Mo chaware e Bandedware,
B
devido à té cnica de aplicação
da decoração. Também foram registraadas peças decoradas
d
attravés da téécnica do tra
ansfer,
quee inclui a deccoração conhecida comoo Flow Blue ou Azul Borrrão. A presennça de peçass Flow
Blu
ue na área reflete também
m a presençaa de uma ou
u mais família
as mais abasstadas na áre
ea, por
se tratar de uma
u
louça cara
c
no sécuulo XIX. Atu
ualmente, essta ainda é uma louça cara,
aprreciada por colecionador
c
res e que sãoo comercializzadas, muita
as vezes atra vés de leilõe
es. Por
outtro lado, outtras peças de
ecoradas atrravés da técnica do transfer, azul ouu em outras cores,
passsaram por um
u momento
o em que ateendiam a um
ma elite e dep
pois vieram a se popularizar. O
meesmo aconteceu com outtras categorrias de faiançça fina. Toda
as tiveram o seu momen
nto de
maior popularidade. As lou
uças que appresentam a decoração conhecida ccomo Shell Edged,
E
porr exemplo, por
p não sere
em tão carass quanto a Flow Blue, difundiram‐see de tal form
ma que
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foram localizad
da na grande maioria doss sítios histórricos e até mesmos
m
em ááreas de peq
quenas
orrências dee material arqueológicco, trabalhados pela equipe doo Laboratório de
oco
Arq
queologia da UFPE, ao longo de seus 49 anos de existência.
e

Acim
ma: conjunto
os de peças do
d serviço dee mesa apressentando a decoração connhecida como
o Shell
Edgged, em suas variações, nas cores azu l e verde. Ass peças azuis são as mais populares. Abaixo:
A
Exeemplares de Fllow Blue uma louça cara, nno século XIX.

Aléém da cerâm
mica, da fa
aiança e da faiança fin
na, fragmentos de peçças em porccelana
asssociadas à allimentação também
t
foraam resgatad
dos no local. São fragmeentos de peçças do
serrviço de mesa em porcelana branca, alguns apresentando de
ecoração. Ideentificou‐se prato,
oração
pirees e xícara, apresentando decoraçãão plástica moldada. Prrato apresenntando deco
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pintada caracteerizada por um
u friso na borda e um
m deles apressentando um
m decalque de
d um
otivo infantil, na aba, ab
baixo do frisoo. Também foram identtificados fraggmentos de prato
mo
sem
m decoração
o.

Con
njunto de fraggmentos de pe
eças do serviçço de mesa em
m porcelana branca.

Um
m fragmento de base de
e um pires
não
o

decoraado

aprresentando

refeerência do fabricante em sua
sup
perfície exterma/inferiorr, impressa
na cor verde. Trata‐se
T
do fragmento
de um pires prroduzido no Brasil pela
dro II S/A
A, Rio de
Porrcelana Ped
Jan
neiro‐RJ, du
urante a década
d
de
19550, do século
o XX.

Peçças relacionaadas à alime
entação em grés também
m foram reg
gistradas na área do Túnel da
Abo
olição. Em grés,
g
no entanto, as peeças identificadas estão
o relacionaddas ao serviiço de
alim
mento líquid
do. São garrafas, princiipalmente do
d “tipo ale
emão” e doo “tipo britâ
ânico”.
Ressgatou‐se também uma garrafa frag mentada que não apresenta a mesm
ma morfologgia das
garrrafas alemãães nem britânicas, em bora todas sejam do mesmo
m
conttexto cronológico:
sécculo XIX‐XX.. Em term
mos funcion ais, as garrrafas produzidas na Alemanha estão
norrmalmente associadas
a
à contenção de água, en
nquanto que as outras eestão associa
adas a
beb
bidas fermen
ntadas ou de
estiladas. Háá uma possib
bilidade dessas garrafas tterem chega
ado ao
Braasil vazias, teendo seu con
nteúdo sido cconsumido, por exemplo
o, durante a ttravessia oce
eânica
e aaqui terem sido reutilizzadas para a contenção
o de um prroduto diferrente do orriginal.
Tam
mbém é posssível que ass garrafas teenham sido comercializa
adas e não ttenha vindo como
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em
mbalagem de um produto
o adquirido, nno caso, imp
portado. Iden
ntificou‐se neeste conjuntto, por
“
alemãoo”, cujo fabriicante, forne
eceu durantee vários anos para
exeemplo, uma garrafa do “tipo
um
ma companhiia de bebida
a destilada nnorte americcana, que a utilizava paara engarrafa
ar seu
pro
oduto. Tem‐sse registro bibliográfico dde que a me
esma garrafa também foii exportada para a
Ingglaterra.

Acim
ma, fragmenttos de garrafa
as alemães, sééculo XIX e, ab
baixo, à esque
erda, conjuntto de fragmen
ntos de
garrafas britânicas, século XIX
X‐XX. A Garraffa que aparecce abaixo, à direita
d
é uma garrafa portu
uguesa,
século XIX.

As garrafas em
m grés enco
ontradas du rante as ob
bras de abe
ertura do Túúnel da Abo
olição,
porrtanto, classsificadas com
mo peças reelacionadas ao subsistem
ma alimentaar, levando‐sse em
con
nsideração a finalidade primária
p
paraa a qual foi produzida.
O sserviço de líq
quidos também foi registtrado em garrafas e frag
gmentos de ggarrafas em vidro.
Um
ma diversidad
de de garraffas relacionaadas princip
palmente à contenção
c
e serviço de vinho
con
nstitui esta coleção.
c
Dife
erenças no pprocesso de manufatura das peças fforam observvadas.
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Estas diferençaas, embora tenham im
mplicações cronológicas,
c
, a coexistêência de té
écnicas
e elemento como indiccador cronológico. Podee‐se, no entanto,
difiiculta a utilização deste
identificar com
mo mais antigas as ga rrafas escurras, pesadass, com ou sem decantador,
c
referêência do fab
bricante impressa em baaixo relevo. Nesta
aprresentando, em alguns casos,
coleção foram identificadass peças sopraadas, peças sopradas em
m molde e peeças moldadas por
parrte, podendo
o‐se ver marca horizontaal no ombro da garrafa e o desenconntro entre a marca
verrtical do bojo e a do ga
argalo. Tambbém foram identificadass garrafas pproduzidas em um
mo
olde completto. A morfolo
ogia das peçaas apresentaa alguma dife
erença, princcipalmente no
n que
se rrefere ao garrgalo e à bocca. Também foram registtradas difere
enças na cor do vidro.

Con
njuntos de basses de garrafa
as de vinho, dde fabrico arte
esanal. E, abaixo, detalhe d a irregularida
ade das
basses de garrafas artesanais.
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Con
njunto de garrgalos de garrrafas distintass. A diferençaa na morfologia e na mannufatura se re
evelam
evid
dentes no con
njunto, à esqu
uerda e, à dir eita, é possível observar, em
e ângulos diiferentes do mesmo
m
garggalo, o desencontro na marca do molde,, no gargalo e na boca.

Em termos de conteúdo,
c
fo
oram identificcadas garraffas de vinho, cerveja e dee refrigerante.

Fraggmentos de garrafas
g
de vin
nho, cerveja (A
Antartica) e re
efrigerante (Coca Cola).

Aléém das garrafas, que constituem a m
maioria das pe
eças em vidrro relacionaddas à alimentação,
foram resgatad
dos também fragmentos de taça e copo, como pe
eças do servi ço de mesa.
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Fraggmentos de peças
p
do serviço de mesa. À esquerda, baase de taça e, à direita, basse de copo.

Um
ma única peçça do serviçço de mesa em
plástico rígido decorado
d
co
om padrão fl oral
o no local. Trata‐se
T
de uuma
foi encontrado
odução brasileira da segu
unda metadee do
pro
sécculo XX, mas que chega aos
a dias de hhoje.
Atu
ualmente, peças
p
como
o essas es tão,
mu
uitas

vezzes,

pre
esentes

estabelecimenttos

comerciais

pop
pulares,

lancchonetes,

c
como

em
m
mais
por

exeemplo.

O m
material resgatado na área
á
de abeertura
do Túnel daa Abolição relacionaddo à
mentação in
nclui ainda, como peçaa do
alim
serrviço de messa, exemplar de talher. TTrata‐
se de uma colher em latão, quee se
aprresenta inteeira, porém com a cooncha
dan
nificada.
Duaas facas em
m ferro oxid
dado foram também id
dentificadas como peçaas relaciona
adas à
alim
mentação, en
ntretanto, allgumas ressaalvas precisaam ser feitas no que se reefere a estas duas
peçças. Primeiraamente, não se pode esqquecer que a faca é uma
a arma brancca. Durante muito
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tem
mpo, principaalmente em áreas ruraiss, a populaçãão masculina
a, a partir dee uma certa idade,
fazia‐se sempree acompanh
har de uma faca, à cintura. Atualmente esta p rática não é mais
com
da, do locaal em que vive
mum, entrettanto, dependendo da atividade desempenha
d
v
e
circcula, a faca ainda
a
faz parte da indum
mentária do indivíduo. Convém,
C
no entanto, resssaltar
quee o uso da faaca na cintura não será necessariam
mente como arma. Ela pooderá ser utilizada
com
mo arma parra ataque ou
u defesa, maas também poderá
p
ser utilizada
u
paraa matar ou limpar
um
m animal que será consum
mido na alim
mentação, para cortar ou descascar uuma fruta ao longo
do caminho; po
oderá ser utilizada para ppreparar e atté servir o alimento em uum acampam
mento
m caminho ssem ponto de
e apoio, entrre outras posssibilidades.
durrante uma viiagem por um
Em
mesmo se co
onsiderando a faca comoo uma peça relacionada
a à alimentaçção, é importante
lem
mbrar que ella poderá esstar relacion ada tanto ao serviço de
e mesa quannto ao prepa
aro de
alim
mentos.

Muito embora a faca, à esque
erda praticam
mente só apresente a lâmin
na e a da direiita pouco aprresente
ervado melh or o lado do
d cabo, é possível
p
obseervar as dife
erenças
da lâmina mas tenha prese
morfológicas exisstentes entre elas.

Um
ma outra cateegoria funcio
onal registra da na área do
d Túnel da Abolição
A
coonsiste no ma
aterial
relaacionado à saúde.
Nessta categoriaa, registrou‐se uma peçaa de
bottica em faian
nça, branca internamentte e
verrde na superffície externa
a.
A ggrande maiorria do material que consttitui
esta categoriaa funcional, no enta nto,
con
nsiste em em
mbalagens de
e medicamenntos
em
m vidro.
Forram

iden
ntificados

meedicamentos

frascos

injetáve
eis

e

de
de

adm
ministração oral, tanto líquido quaanto
com
mprimido.
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Recipiente

utilizado

em

bo
otica/

farmácia, em faiança.

Embalagens de diferentes
d
med
dicamentos eem vidro mold
dado. São todo
os produtos d o século XX.

r
de
e medicamenntos distintos. O primeiro, à esquerda, é um fragmento do
Fraggmentos de recipientes
frassco de VINO
OL, medicame
ento norte a mericano paara uso oral. O segundo,, no centro, é um
med
dicamento taambém de ad
dministração oral, de origem provavelm
mente franceesa: é o Irodo
one. O
Terceiro, à direita, não apre
esenta indicaadores quanto ao medica
amento, poréém se assemelha à
embalagem do Leite de Magnésia Phillips.

Na área de abeertura do Tún
nel da Aboliçção, foram taambém regisstrados peçaas e fragmentos de
dados e higieene pessoal.. Nesta categ
goria foram incluídas peças de
peçças relacionaadas aos cuid
toaalete. Consistte em peças em faiança ffina, ágata e vidro.
Um
m urinol em faiança
f
fina branca
b
e out ro em ágata branca foram localizadoos na área.
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Peçças relacionad
das à higiene pessoal: urinnol em faiança fina branca, não decoradda, à esquerd
da e, à
direeita, urinol em
m ferro esmalttado branco, oou seja, em ággata.

Op
primeiro não
o foi identificcado quantoo à origem e quanto à cronologia poode‐se afirm
mar ser
um
ma peça comp
patível com os
o séculos XIIX e XX. O urrinol em ágatta foi identifficado como sendo
um
ma produção brasileira do
o século XX. EEstas duas peças poderia
am ser conteemporâneas..
Peçças de perffumaria e outros
o
pro
odutos

cossméticos

foram

resgatados naa área, ten
ndo‐se
identificado
pro
oduto
americana,

de

fragmentos

de

origem

norte

produzido

pela

nman & Kem
mp‐Barclay & Co.,
Lan
em
m funcionameento desde 1808.
Os produtos norte
n
ameriicanos
devvem ter entrrado no Brasil, na
prim
meira metad
de do século XX.

Fragmento de
e embalagem de produto dda Lanman & Kemp‐
Barclay & Co..

Mu
uitos fragmeentos de peçças, mesmo quando mo
orfologicame
ente identificcáveis, não foram
asssociados a uma
u
categorria funcionall, por não fornecer elem
mentos sufi cientes para
a uma
classsificação seegura. Nesta categoria foram incluídos fragm
mentos de ccerâmica, fa
aiança,
faiaança fina, porcelana,
p
grés,
g
vidro, madeira e ferro, além
m de tigelas em faiança fina
con
nhecidas com
mo Mochawa
are, Bandedw
ware e apresentando de
ecoração espponjada, tam
mpa de
posssível pote em faiança fina apreseentando decoração aplicada atravéés da técnica do
transfer, estilette em madeira que a um a primeira im
mpressão sugere se trataar de uma pe
eça de
uso
o feminino para
p
prenderr os cabelos e adornar a cabeça, alçças de peçass não identificadas
em
m ferro e peq
quena tubulação, mais eespecificame
ente um joelho em latã o, cuja bitola não
devverá ser uma peça da rede
r
hidrául ica. Outras peças em fe
erro não forram identificadas,
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porrém se su
upõe que estivessem relacionadas aos sisstema de transporte, mais
esp
pecificamentte aos bonde
es que circul avam na áre
ea. Um grand
de fragmentoo de bojo de
e peça
não
o identificad
da quanto à sua morfollogia funcion
nal poderia ser uma foorma do enggenho,
enttretanto o fraagmento não
o apresenta os elemento
os necessário
os para esclaarecer esta dúvida.

Co
onsideraçõ
ões quantto ao Matterial arqu
ueológico
o móvel
Con
nsiderando então
e
o acervvo arqueológgico constitu
uído a partir da realizaçãoo das obras para a
abeertura do Tú
únel da Abolição, pode‐sse afirmar que o materia
al corresponndente ao pe
eríodo
iniccial de ocupaação do espaço, quandoo no local exxistia um eng
genho com ttodas as uniidades
fun
ncionais quee o compunha é muito vestigial. Tendo‐se
T
reg
gistrado, pooucos e pequenos
fraggmentos de peças em fa
aiança e cerââmica de origem portugu
uesa, com crronologia en
ntre os
sécculos XVII e XVIII.
X
Em sua
a maioria ideentificado co
omo materia
al relacionad o à alimenta
ação e
com
mpatível com
m uma unidade domésticca.
Peçças em cerâm
mica e em fe
erro que nãoo foram iden
ntificadas po
oderiam estaar relacionad
das ao
enggenho, enqu
uanto unidad
de produtivaa colonial, porém
p
os da
ados que see dispões nã
ão são
sufficientes paraa qualquer afirmação.
A in
ntensificação
o da ocupação da área eentre os sécculos XIX e XX
X são perceeptíveis atravvés do
material arqueológico móvvel resgatadoo no local. A partir de então, o matterial se apre
esenta
mais numeroso
o e qualitattivamente m
mais variado
o. Neste perríodo cronollógico, o ma
aterial
ntinua evidenciando a característicaa doméstica da ocupação constatadaa no material dos
con
sécculos XVII e XVII.
X
Outras categorias a lém da alime
entação fora
am então ideentificadas, tendo‐
t
se peças e fragmentos de peças
p
relacioonadas à saú
úde, cuidado e higiene peessoal, decoração,
nadas à connstrução, incluindo exemplares relaacionados à rede
esccritório e peeças relacion
hidráulica e ilum
minação.
Nesste período, registrou‐se
e a presençaa de peças importadas da
d Europa, pprincipalmen
nte de
origgem britânicca, portuguesa, alemã e francesa. A presença de peças de orrigem holand
desa e
norrte american
na, apesar de
e serem com
mpatíveis com
m os séculoss XIX e XX, deevem ter chegado
ao Brasil já no
o século XX
X. As peças brasileiras corresponde
entes a estee período, foram
identificadas co
omo peças produzidas no século XX,
X muito em
mbora, possaa existir, entre as
emplares prooduzidos no Brasil
B
no século XIX.
peçças não identtificadas exe
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Alggumas peçass que foram
m associada s aos meio
os de transp
porte, mas não identificadas
cro
onologicamen
nte, acredita
a‐se que sejaam deste pe
eríodo: fins do
d século XI X e início de
e XX e
corrresponderiaam aos bondes que circullavam na áre
ea.
O ffato de se tratar
t
de um
ma área baixxa e com tre
echos alagad
diços, por eestar localiza
ada na
várrzea do Cap
pibaribe, era
a de se esp erar, talvez,, encontrar aterros com
m lixo de alguma
com
munidade co
ontemporânea ou anterrior, porém o material resgatado
r
naa área perece ser
frutto do descarrte, sepultam
mento ou peerda da comunidade loca
al, ao longo dos séculos,, até a
atu
ualidade.
É im
mportante esclarecer,
e
ne
esta oportunnidade, que o material arqueológico
a
o móvel resggatado
na área não estava
e
relacionado ao m
mesmo contexto arqueo
ológico dos sepultamen
ntos, a
excceção de sette fragmento
os de peças cerâmicas, encontradoss na camadaa de revolvim
mento
doss conjuntos funerários S03 (2), S044 (1), S05 (2) e S02 (2), e um de prego de secção
s
quaadrada, tamb
bém na camada do S03.
Con
nsiderando‐sse, portanto, o exposto,, registrou‐se na área do Túnel da Abolição um
m sítio
arq
queológico ao qual se de
enominou PEE 0770 LA/U
UFPE, que co
orresponde a um cemitério do
perríodo histórico no qual foram
f
identifficados sepu
ultamentos de
d indivíduoss com indica
adores
de ancestralidaade africana.
No que se reffere ao material arqueoológico móvel resgatado
o no local, considerand
do sua
disp
persão por toda a área, em
e nítido coontexto de pe
erturbação constante
c
e ssucessiva, de
ecidiu‐
por registrá‐‐lo como ace
se p
ervo do PE 07774 LA/UFPEE OI, por entender que see trata do re
egistro
material de um
ma área de occorrência de material arq
queológico histórico.

PE 0774 LA/UF PE – OI ‐ TÚN
NEL DA ABOLIÇÃO
CR
RONOLOGIA POR ORIGEM
M DE PRODU
UÇÃO

Não identificada

Norte americana

Francesa

Holandesa

Alemã

Britânica

Portuguesa

Cronolo
ogia

Brasileira

Procedência
P

Século XVII‐X
XVIII
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Século XIX
Século XIX‐X
XX
Século XX
Não identificcada
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Da
ados Quallitativos e Quantita
ativos sob
bre os Sep
pultamenttos na áre
ea do
Tú
únel da Ab
bolição – Madalena
M
a, Recife – PE
A aanálise dos seepultamento
os resgatadoos foi realizad
da pelo Profe
essor Sergio Francisco Se
erafim
Mo
onteiro da Sillva48

Intrrodução
manescentess humanos associados a sepultame
entos primários, em suua grande maioria
m
Rem
perrturbados, fo
oram localiza
ados durant e a realizaçãão do projetto Prospecçãão Arqueoló
ógica e
Edu
ucação Patrimonial na Área
Á
das Obrras de Implantação do Túnel da Aboolição do Corrredor
de Transporte Público de Passageiros
P
LLeste‐Oeste..
ntos localiza
ados durantee a realizaçção das obras de aberttura do Tún
nel da
Os sepultamen
olição foram
m identificado
os como perrtencentes a dois contexxtos históricoos e arqueológicos
Abo
disttintos. O prim
meiro, para efeito de an álise denominado “S01”, foi localizaddo fora da área de
abeertura do Túnel
T
e não
o foi removvido. Este se
epultamento
o parecia eestar isolado
o, não
aprresentando evidência
e
de outro sepulttamento em
m seu entorno
o próximo.
A áárea do cemitério foi ide
entificada um
m pouco mais adiante, cerca de 30m
m a sudeste o S01.
Nessta área foraam ossos e fragmentos
f
dde ossos hum
manos, articculados e disspersos, reve
elando
revvolvimento do terreno.. Estabeleceeu‐se, então
o, que o primeiro
p
coonjunto de ossos
dessarticulados em espessa camada de revolvimentto constituiria o “Conjunnto Funerário 02”.
Nessta mesma área, foram
m identificad os sepultam
mentos incom
mpletos, porrém articula
ados e
aprresentando, em alguns momentos,
m
oossos e fragmentos de ossos
o
que pooderiam ser deste
ou de outro sepultamento realizadoo no mesm
mo local ou com áreass de interse
ecção.
Con
nsiderando o fato de esstarem articuulados, estess sepultamentos foram individualiza
ados e
den
nominados respectivame
r
ente S03, S004, S05, S06
6, S07, S08, S09, S10 e S11. O Con
njunto
fun
nerário 02 paassou então a ser denom
minado S02, para
p
efeito de análise.
O eestado de deeterioração dos
d ossos e de esfacelamento, revo
olvimento e mesmo suprressão
de parte dos seepultamento
os reflete a ddinâmica dass interferências promoviddas na área desde
momento em
m que o cemitério aindda se encon
ntrava em uso, até muiito recentem
mente.
o m
Evid
dências da perturbação
p
de um sepuultamento pela
p
abertura
a da cova dee outro indivíduo,
48

Professor de Anttropologia Biológica do Deppartamento de
e Arqueologia
a da Universiddade Federal de
d
Pernaambuco.
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sep
pultado quan
ndo o anterrior já se enncontrava de
ecomposto, foram obseervadas dura
ante o
trabalho arqueológico realiizado no loccal, tendo‐se registrado a incorporaçção de fragm
mentos
de ossos humanos não pertencentes
p
s ao sepultaamento enccontrado artticulado, alé
ém de
fraggmentos de ossos de outros
o
mamííferos não humanos,
h
tais como bovvino e equin
no, ao
con
njunto funerrário resgata
ado. Registroou‐se també
ém, no conjjunto, a preesença esparrsa de
fraggmentos de recipientes cerâmicos,
c
ppeças de fixação, entre ou
utras.
Abeertura de vaalas para a in
nstalação daa rede hidráu
ulica e instalação de caixxas do sistema de
teleefonia foram
m observada
as e registra das no local como açõe
es que prodduziram gran
ndes e
freq
quentes pertturbações no
o contexto a rqueológico deste espaçço.
Au
umidade registrada na área foi tambbém apontad
da como um
m dos fatoress que interfe
eriram
no estado de co
onservação dos
d ossos e sepultamenttos localizados no local, contribuindo
o para
a aceleração do
o processo de decompossição destes remanescen
r
tes humanoss.

dos qualitativos e quanttitativos doss sepultamen
ntos humano
os
Dad
O ttratamento laboratorial desenvolveu
d
u‐se nas segu
uintes etapas: a) limpezaa do materia
al com
uso
o de pincéis,, escovas, alggodão umeddecido, estile
etes de madeira, água; bb) numeraçã
ão dos
fraggmentos e ossos
o
com uso de PVA ccomo camad
da de proteçção para selaar a numera
ação e
can
neta de tintaa permanentte preta, de ponta 1.0, marca Piloto
o; c) identificcação dos ossos e
den
ntes; d) iden
ntificação do
o número míínimo de ind
divíduos; e) reconstituiçção com ade
esivo a
basse de PVA do
os ossos fraggmentados d urante a coleta; f) obten
nção dos daddos quantitattivos e
quaalitativos do material esccavado.

P
para
p
análise e identificação morfoló
ógica dos osssos humano
os que
Fig. 1a e 1b: Preparação
njuntos fune
erários do Túúnel da Abolição.
inteegram os con
Os esqueletos humanos provenientees das sepu
ulturas escavvadas na á rea do Tún
nel da
Abo
olição, Mad
dalena, Reccife, perten cem a ind
divíduos adultos de aambos os sexos,
preedominantem
mente. A morfologia craaniana caracteriza‐se pe
ela presençaa de progna
atismo
maxilar, abertu
uras piriform
mes com basse ampla e occipitais, em alguns caasos, com escama
pro
oeminente. Esses
E
indicad
dores ósseo s são encon
ntrados em populações
p
de ancestralidade
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afriicana. No material
m
rolado registrouu‐se a prese
ença de frag
gmentos óssseos de indivíduo
sub
badulto.
Observou‐se a presença de
e calo ósseo no úmero esquerdo
e
de um indivíduuo feminino (S03),
cuja fratura no
o terço distal da diáfisee resultou na
n modificaçção do seu eixo longitu
udinal,
cau
usando deformação do braço
b
e o seeu encurtamento. Um fê
êmur, tíbia e fíbula direittos de
um
m indivíduo feminino
f
aprresentaram remodelação do tecido ósseo caussada por pro
ocesso
infllamatório, po
ossivelmente
e relacionad o à treponem
matose.
dentificação macroscópiica de ossoss, dentes e fragmentos
f
diversos
d
foi feita por me
eio da
A id
com
mparação morfológica
m
das
d ocorrênccias do rele
evo ósseo su
uperficial e característiccas do
teccido ósseo (ttrabéculas, córtex,
c
díplooe) com coleção de referência e attlas de oste
eologia
hum
mana (MC MINN
M
e HUTC
CHINGS, 19889; GRAAF, MORTON,
M
CR
RAWLEY, 20007; GILROY, MAC
PHERSON, ROSS, VOLL e WESKER, 20088; WHITE, BLLACK e FOLKE
ENS, 2013).
Op
perfil biológico dos esqu
ueletos foi ccaracterizado
o pela obtenção dos seeguintes dad
dos: a)
sexxo, pelo exam
me macroscó
ópico da moorfologia doss ossos cranianos e da ppelve, assim como
dass marcas dee inserções musculares
m
nos ossos lo
ongos (WHIT
TE et. al. 20013; BROTHWELL,
19881; BASS, 1995; UBELAKER, 19999; BUIKSTR
RA, UBELAK
KER, 1996); b) idade, pelo
dessenvolvimento dentário e fechamennto das linhaas epifisáriass nos ossos llongos e crâ
ânio, o
asp
pecto das su
uturas crania
anas e as dim
mensões dos ossos (MA
AYS, 2010; B ROTHWELL, 1981;
WH
HITE, BLACK e FOLKENS, 2013); c) esstatura provvável em vida, pela apliccação de fórrmulas
em
m ossos longo
os, como fêm
mur, tíbia, fíbbula, úmero, rádio e ulna (BASS, 19955; BYERS, 200
08); d)
anccestralidade,, pela morfologia dentárria, quando possível
p
e pe
elas caracterí
rísticas crania
anas e
doss ossos longo
os, como o fêmur
f
(BASS , 1995; BYER
RS, 2008); e) anomalias, doenças, tra
aumas
a estresse (BROTHWELLL, 1981; OR
eo
ocorrências relacionadas
r
RTNER, 2003;; WHITE, BLLACK e
FOLLKENS, 2013
3; .) f) estado
o de conservvação (%) po
or unidade óssea identifiicada (BUIKSSTRA e
UBELAKER, 199
96); g) inve
entário geral (ANEXO A) com a iden
ntificação e quantificaçã
ão dos
osssos.
Cad
da sepultam
mento foi escavado, cconsiderando
o‐se a dinâmica das intervençõe
es do
em
mpreendimen
nto na área do Túnel dda Abolição, por níveis artificiais e o material ósseo
hum
mano coletaado (ALBUQ
QUERQUE, 11980). Foram registrad
das 9 depossições funerárias,
con
nforme descrritas abaixo:

Sep
pultamento 1
Traata‐se de uma
u
deposiição primárria, simples (um indivvíduo adultoo, possivelm
mente
49
masculino ), com
c
esqueletto articuladoo, com ausên
ncia do crâniio (fatores taafonômicos após
a
a
dep
posição), em
m decúbito dorsal,
d
com membros superiores esstendidos aoo longo do corpo,
c
meembros inferriores esten
ndidos, com
m eixo crânio‐pelve volttado a (N?)). Na área deste
sep
pultamento não
n foram encontrados
e
os ou deposições. Considderando a posição
outros osso
doss membros superiores,
s
encontradas
e
comumente
e entre as inu
umações juddaicas, assim como
a o
orientação do
d corpo e a ausência dde acompan
nhamentos funerários,
f
eeste esquele
eto foi
mantido in situ .

Sep
pultamento 2 (várias inu
umações, Regg. 7337)

49

A pelve apresenttava caractere
es masculinos,, como a incissura isquiática maior fechadda (White, Bla
ack e
ns, 2013).
Folken
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

223

Está constituíído de osssos desartticulados, fragmentado
os, revolviddos, certam
mente
perrtencentes a várias inum
mações de addultos e sub
badulto. Pred
dominam ass diáfises de ossos
longos dos meembros (Tab
bela 1). Os ossos foram
m retirados assistematiccamente porr uma
retroescavadeira do emprreendimentoo, resultando
o na quebra
a e mistura de um con
njunto
graande de inum
mações.

D
Dados quantiitativos e qualitativos doos remanesccentes humanos do Sepuultamento 2:
Reegistro
7337‐
305
7337‐
307
7337‐
308
7337‐
309
7337
7337‐
106
7337‐31
7337‐30
7337‐32
7337‐33

Ossso

Observação

Quant

Lado

Sexo
o

Idade

Ancest

‐

1

‐

M

A

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

‐

1

‐

‐

S

‐

‐
‐

1
2

‐
‐

‐
‐

S
‐

‐
‐

1
1
1
1
1

‐
E
E
E
D

‐
F?
‐
F
M

A
A
A
A
A

‐
‐
‐
‐
‐

1
1

D
E

‐
‐

A
A

‐
‐

Quant

Lado

Sexo
o

Idade

Ancest

Observação

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

‐
D
D
D
‐
D
‐
‐
E
E
D
E
D
D
D
D
D

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
M
M
M
F
M
F
‐
M
F

A
A
A
A
A
A
A
‐
A
A
A
A
A
A
A
A
A

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

7337‐11
7337‐24

‐
Claavícula
Claavícula
Claavícula
Claavícula
Cô
ôndilo
occcipital
Co
ostela

Reegistro

Ossso

7337‐25
7337‐26
7337‐27
7337
7337‐28
7337‐29
7337‐23
7337‐49
7337‐ 65
7337‐66
7337‐61
7337‐68
7337‐63
7337‐62
7337‐60
7337‐56
7337‐57

Co
ostela
Co
ostela
Co
ostela
Esscapula
Esscápula
Esscápula
Essterno
Faalanges
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

224

7337‐59
7337‐55
7337‐77
7337‐76
7337‐70
7337‐75
7337‐72
7337‐73
7337‐69
7337‐64
7337‐74
7337‐71
7337‐67
7337‐58
7337‐53
7337‐54
7337
7337
7337‐97
7337‐98
7337‐
104
7337‐95
7337‐96
7337‐
100
7337‐99
7337‐
101

Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
Fêêmur
fêmur?
Fíb
bula
Fíb
bula

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1

D
D
E
E
E
E
E
‐
E
E
‐
E
E
D
D
D
‐
‐
E
E

‐
M
M
‐
M
F
‐
M??
M
M
‐
M
M??
‐
‐
M
‐
‐
M
M

A
‐
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
‐
A
‐
‐
A
A

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fíb
bula
Fíb
bula
Fíb
bula

1
1
1

‐
E
D

M
M
M

A
A
A

‐
‐
‐

Fíb
bula
Fíb
bula

1
1

‐
‐

‐
F

A
A

‐
‐

Fíb
bula

1

‐

F

A

‐

Reegistro

Ossso

Quant

Lado

Sexo
o

Idade

Ancest

7337‐
102

Fíb
bula

1

‐

F

A

‐

7337‐1
7337‐50
7337‐2
7337‐19

Frontal
Mão
Maxilar
Maxilar

1
1
1
1

‐
E
E
D

‐
‐
‐
‐

A
A
A
A

‐
‐
‐
‐

7337‐20
7337‐
300
7337‐

Maxilar

1

D

‐

A

‐

Metacarpal
Metatarsal

1
1

E
D

F?
M

A
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
patologia
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Observação
‐
mancha esccura
na área inte
erna
do fragmento
‐
‐
‐
2ºprémolar com
desgaste e perda
p
do 1ºmolar
superior dirreito
‐
‐
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107
7337‐
303
7337‐
304
7337‐12
7337‐13
7337‐14
7337‐15
7337‐16
7337‐17
7337‐18
7337‐6
7337‐10

‐

Metatarsal

1

E

M

A

‐

Metatarsal
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Neeurocrânio
Occcipital
Occcipital
Ossso do
Qu
uadril
Paarietal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

F?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
F
‐
F

S
A
A
A
A
A
A
A
A
A

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
‐

1
1

D
‐

M
M

A
A

‐
A

7337‐5
7337‐7
7337‐8
7337‐9
7337‐
301
7337‐
302
7337‐47
7337‐51
7337‐3
7337‐90
7337‐89
7337‐93
7337‐94
7337‐92
7337‐91
7337‐79
7337‐78

Paarietal
Paarietal
Paarietal
Paarietal

1
1
1
1

‐
‐
‐
‐

M
‐
‐
‐

A
A
A
A

‐
‐
‐
‐

Péé

1

D

‐

‐

‐

Péé
Ráádio
Ráádio
Teemporal
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia
Tíb
bia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E
D
D
D
D
E
E
E
E
E
D
D

‐
M??
M
‐
M
F
F?
F?
M
M
M
M

‐
A
A
A
A
A
A
A
‐
A
A
A

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Reegistro

Ossso

Quant

Lado

Sexo
o

Idade

Ancest

Observação

7337‐80

Tíb
bia

1

E

‐

A

‐

73337‐
306
7337‐85

Tíb
bia
Tíb
bia

1
1

E
E

‐
‐

A
A

‐
‐

‐
neoformaçção
óssea
(treponematose,
o)
infecção
‐

7337‐52
7337‐4

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
mancha no
n
interior do
d
fragmentto
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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7337‐88

Tíb
bia

1

D

M

A

‐

7337‐83

Tíb
bia

1

E

M

A

‐

7337‐82
7337‐81

Tíb
bia
Tíb
bia

1
1

D
E

M
‐

A
A

‐
‐

‐
apresentta
patologia
eespessamento no
tecido óssseo
‐
eespessamento no
tecido óssseo
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tíb
bia
1
E
M
A
‐
Tíb
bia
6
‐
‐
A
‐
Tíb
bia?
3
‐
‐
‐
Ulna
1
E
M??
A
‐
Úm
mero
1
E
‐
A
‐
Úm
mero
1
‐
F?
A
‐
Úm
mero
1
D
M??
A
‐
Úm
mero
1
E
F?
A
‐
Úm
mero
1
‐
M??
A
‐
Úm
mero
1
‐
M??
A
‐
Úm
mero
1
D
F?
A
‐
Úm
mero
1
D
M??
A
‐
Úm
mero
1
E
F
A
‐
Úm
mero
1
E
F?
A
‐
Úm
mero
1
E
M??
A
‐
Úm
mero
1
D
M
A
‐
Úm
mero
1
E
‐
A
‐
Úm
mero
1
‐
‐
‐
‐
Úm
mero?
1
‐
‐
‐
‐
Véértebra
‐
7337‐21
torácica
1
‐
‐
A
‐
Véértebra
‐
7337‐22
torácica
1
‐
‐
A
‐
Lad
do: D=direito
o, E=esquerdo; Sexo: m=m
masculino, f=
=feminino, i=
=indeterminaado; Idade:
A=aadulto, S=subadulto; Anccestralidade:: E=Europa, A=África,
A
S=Á
Ásia, M=Améérica, T=Austtrália
eO
Oceania.
7337‐84
7337
7337
7337‐48
7337‐36
7337‐43
7337‐37
7337‐35
7337‐38
7337‐46
7337‐45
7337‐40
7337‐41
7337‐34
7337‐39
7337‐44
7337‐42
7337
7337

Tab
bela 1 – Dados
D
quantitativos e qualitativoss dos rema
anescentes ósseos hum
manos
pro
ovenientes da sepultura 2 (várias seppulturas com
m esqueletos perturbadoos por instrum
mento
de escavação)

Sep
pultamento 3 (Reg.7338)
Aprresenta osso
os e fragmen
ntos de ossoos pertencentes a pelo menos
m
dois inndivíduos ad
dultos,
posssivelmente femininos (SS03, robusto e S03b, men
nos robusto). Os ossos doo membro in
nferior
direeito do ind
divíduo S03
3b (menos robusto) apresentam
a
espessamennto, curvatura e
porrosidade ind
dicadores de
e patologia como a tre
eponematose. A morfo logia do occcipital
(escama proem
minente) e a morfologia ddo terço pro
oximal dos fê
êmures indiccou ancestralidade
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posssivelmente africana (BY
YERS, 2005).. Foram identificados os seguintes ossos (Fig.2
2): 1 –
Úm
mero esquerd
do fragmenttado, reconsstituído a partir de três fragmentos em 50%. Trrata‐se
do osso de um
m adulto, com
c
desenvoolvimento moderado
m
da tuberosiddade deltoid
dea. O
diâmetro da cabeça do osso
o mede 41m
mm, medida indicativa
i
do
o sexo feminiino (BYERS, 2005).
Suaas dimensões indicam um
m indivíduo mais robustto (S03a); 2 – Terço proxximal de uma ulna
esq
querda, indivvíduo adulto
o, apesentanndo a superfície articularr para a cabbeça do rádio
o com
borrdas marcad
das; 3 – Fraggmentos de eescápula dirreita de indivvíduo adultoo (três fragm
mentos
recconstituídos com adesivvo de PVA) ; 4 – Táluss esquerdo, apresentanndo comprim
mento
máximo de 50m
mm e a largura máxima de 40mm, indicando se
e tratar de uum indivíduo
o mais
rob
busto (S03a); 5 – Calcân
neo direito, aapresentand
do o comprim
mento máxi mo de 68mm e a
larggura máximaa de 36mm ; 6 – Fragmeento do tálus esquerdo de
d um indivííduo mais ro
obusto
(S003a); 7 ‐ Terçço distal de um
u rádio direeito, de indivvíduo adulto, reconstituíd
ído a partir de
d dois
fraggmentos, menor (S03b);; 8 – Osso ddo quadril diireito (quatro fragmentoos colados) de
d um
indivíduo adultto menor (SS03b), feminnino, conforrme revela sua incisuraa, grau 1 (W
WHITE,
BLA
ACK e FOLKEENS, 2012, p. 417). A supperfície auriccular indica um indivíduoo adulto, ma
as não
tão
o jovem. Apresenta encaixe para um a cabeça de fêmur com dímetro de cerca de 41m
mm; 9
– TTíbia esquerd
da diáfise; apresentandoo espessame
ento do osso
o no terço m
médio, no nívvel do
forame da tíbiaa; vasculariza
ação do terçço distal e adelgaçamentto no eixo dda tíbia (em forma
de sabre). Diâmetro anteroposterior máximo daa diáfise (no
o forame) 227mm e diâmetro
meedial lateral (forame) 18mm; 10 – Terço méd
dio proximal da tíbia ddireita do mesmo
m
indivíduo (9), que seria maiis robusto (SS03a). Diâme
etro anteropo
osterior máxximo da diáfise (no
1
11 ‐ 5º
5 osso metaatarsal (pé direito)
forame) 28mm e diâmetro medial laterral (forame) 19mm;
mprimento máximo 63
3mm (S03b)), com pato
ologia: treponematose; 12 ‐ 5º osso
com
meetatarsal (pé esquerdo) comprimentoo máximo 64
4mm (S03b) OBS
O Os ossoos do metatarso 11
e 112 devem seer de indivíd
duos diferenntes; 13 ‐ Temporal
T
esq
querdo 2 fraagmentos co
olados
indivíduo feminino pelo desenvolvim
d
mento do prrocesso masstoide, grauu 1: muito grácil,
ovavelmentee indivíduo S03b; 14 –Occcipital alonggado, muito grácil, sem m
musculatura nucal
pro
dessenvolvida
Esp
pessura do túber
t
frontal 11mm na altura da esspinha occip
pital (inion) colou com outros
o
fraggmentos. Crrânio estreitto e tem foorames parentais (direito e esquerddo) Occipita
al com
quaatro fragmen
ntos reconsttituídos (alonngado e estrreito); 15 – Parietal
P
direiito (5 fragmentos)
reccompostos; 16
1 – temporral direito (frragmento) : apresenta aproximadam
a
mente 117 mm
m de
larggura bi‐eurio
o.
Nesste conjunto
o foram identificados do is indivíduoss femininos adultos
a
repreesentados por um
úm
mero cuja cab
beça mede 41mm
4
(feminnino, seg. Byyers, 2005, p.
p 194‐195), dois fêmure
es com
cab
beça medind
do 40mm (prrovável feminnino para an
ncestralidade
e africana, seeg. Byers, 20
005, p.
1977) e duas tííbias em sab
bre, levantaando‐se a po
ossibilidade de que estte indivíduo tinha
Treeponematosee. Uma segunda mulheer, também jovem, enttre 25 e 300 anos de idade,
con
nsiderando as
a suas suturras cranianass, com um fê
êmur medind
do 41cm (fem
minino, seg. Byers,
20005, p. 195, fiig. 8.18 b) de
e comprimennto, uma tíb
bia, com 36cm
m (feminino,, seg. Byers, 2005,
p. 1195, fig. 8.18
8b) e uma fíb
bula medindoo 35cm (feminino, seg. Byers, 2005, pp. 195, fig. 8.18 b).
O ccrânio, embora incomplleto, aprese nta o occipiital com esccama longa, com dolicocrania
pro
ovável, indicador de anccestralidade africana. A incisura isquiática maioor aberta, grau 1,
indica Indivíduo
o do sexo feminino (Byeers, 2005, p.. 181). A esta
atura aproxiimada pelo fêmur,
f
tíbiia e fíbula (Bass, 2005, p.. 26, tab. 1‐77 para ancesttralidade africana) é 1,555 + 4cm.
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Fig. 2. Conjuntto de remanescentes óósseos humanos que compõem o S03: 1 – Úmero
Ú
esq
querdo; 2 – Ulna esquerrda; 3 – Escáápula direitaa; 4, 5, 6, 11
1, 12 e 18 – Ossos do pé;
p 7–
Rád
dio direito; 8 – Osso do quadril; 9 – Tíbia esque
erda; 10 – Tíbia
T
direita; 13. 14, 15 e 16 –
Osssos do crânio; 17 ‐ Fraggmentos de costela; 19 ‐ Fêmur dirreito; 20 – Fí
Fíbula direita
a; 21 –
Tíbia direita; 22
2 ‐ Fêmures direito
d
e esq uerdo; 23 – Fíbula.

Sep
pultamento 4 (Reg. 7339
9)
Ind
divíduo feminino apressentando si nais de fechamento das
d
suturass cranianas (face
end
docraniana), o que sign
nifica que ttinha entre 29 a 49 an
nos de idadde (Slavec, 2004).
Aprresenta evidência de frattura cicatrizaada no frontaal. Apresenta
a prognatism
mo da mandííbula e
da maxila esquerda, indican
ndo ancestraalidade africana (Byers, 2005,
2
p.156)). Apresenta perda
den
ntária generaalizada, anteemortem e poostmortem.
Um
m fêmur apreesentando um
m diâmetro dde cabeça medindo
m
39m
mm (femininoo seg. Byers, 2005,
p. 1195) e um úmero
ú
esque
erdo apresenntando um diâmetro
d
de 38 mm de cabeça (fem
minino,
segg. Byers, 200
05, p. 195) e um compriimento de 28
2 cm. Porém
m, devido a presença de
e uma
defformidade provocada
p
pela
p
cicatrizaação de um
ma fratura no
n terço di stal (calo ósseo),
ó
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acrredita‐se quee o comprimento deveriaa ser de aproximadamen
nte 30cm. O indivíduo deveria
aprresentar, em
m vida, estatu
ura aproximaada de 1,54m
m + 3cm.
Reggistrou‐se, ainda, nos ossos asssociados ao
o indivíduo acima deescrito sinais de
hip
perdorsiflexão no tarso.
Nesste conjunto
o funerário denominado
d
o, para efeito
o analítico, como
c
S04, fooram enconttrados
outtros ossos e fragmentos, tendo sido iidentificado,, a partir de fragmentos
f
dde crânio, mais
m de
um
m indivíduo ad
dulto, possivvelmente tam
mbém feminino. Apresen
nta apófises mastoideas pouco
dessenvolvidas (grau 1 de White, Blacck e Folkens, 2012).O conjunto doos remanesccentes
óssseos está incompleto e muito
m
fragmeentado (Fig. 3).
3

Fig. 3. Conjuntto de remanescentes óósseos humanos que compõem o S04: 1 – Úmero
Ú
esq
querdo; 2 ‐ Fêmur esqu
uerdo; 3 – FFragmentos de crânio; 4 ‐ Fragmenntos de costela e
clavvícula; 5 – Frragmentos de crânio; 6 – Fragmentos de crânio; 7 – Mandíbuula; 8 – Maxila; 9 –
Fraagmentos de Pelve; 10 – Ossos do pé .
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Sep
pultamento 5 (Reg. 7340
0)
Ind
divíduo mascculino, consid
derando a gllabela desen
nvolvida (Basss, 2005; Byeers, 2005). Deveria
ter cerca de 40 anos (Slavecc, 2004) qua ndo foi a óbito. Ancestra
alidade não ddefinida. (Figg. 4)

Fig. 4. Conjunto
o de remane
escentes óssseos humano
os que comp
põem o S05:: 1 e 2 ‐ Osssos do
pé;; 3 – Fragmentos de fíbulla; 4 ‐ Ossoss do crânio.
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Sep
pultamento 6 (Reg. 7341
1)
Ind
divíduo mascculino, com idade entrre 35 e 40 anos (Slave
ec, 2004), coonforme se pode
obsservar atravéés dos ossos do crânio.(FFig. 5)

Fig. 5. Conjunto
o de remanescentes ósseeos humanoss que compõ
õem o S06: 1 e 2 – Fragm
mentos
de ossos do crâânio; 3 – Fraggmento de oosso da perna; 4 ‐ Fragme
ento de rádi o; 5 – Osso do
d pé.
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Sep
pultamento 7 (Reg. 7342
2)
Ind
divíduo adultto, apresentando mandííbula robusta, provavelm
mente de inddivíduo massculino
extremamente fragmentado e muit o incompleto (Fig.
(Byyers, 2005).O
O esqueleto encontra‐se
e
6), podendo‐see observar alterações
a
naa tíbia com possível origem patológgica. A mandíbula
aprresenta caraccteres possivvelmente rellacionados à ancestralida
ade africana (Byers, 2005
5).

Fig. 6. Conjunto
o de remane
escentes ósseeos humanos que compõ
õem o S07: 1 – Fragmentos de
osssos do crânio
o; 2 – Costela
as: 3 – Vérte bras; 4 – Osssos do pé; 5 e 6 ‐ fragm
mentos de osssos do
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braaço: rádio, úmero; 7 – Frragmento dee osso da pe
erna; 8 – Osssos do pé; 9 – Osso da perna:
p
tíbiia; 10 – Fragm
mentos da mesma
m
manddíbula.

Sep
pultamento 8 (Reg. 7343
3)
Ind
divíduo mascculino, conforme se podee observar pela robustezz da apófise m
mastóide dirreita e
mo
orfologia do forame
f
occip
pital, menoss arredondad
do. Observou
u‐se que o ooccipital apre
esenta
esccama proem
minente e que
q
a max ila direita apresenta prognatismo
p
o (indicadores de
anccestralidade africana, se
eg. Byers, 22005) e evid
dência de perda dentárria antemorttem e
posstmortem. Apresenta
A
dentes articulaados à arcada superior e outros desaarticulados; Crânio
C
meenos fragmen
ntado do que os outros.. Vestígios limitam‐se ao
o crânio e um
m osso longo (Fig.
7).
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Fig. 7. Conjuntto de reman
nescentes ó sseos humaanos que compõem o SS08: 1 ‐ Osssos do
crânio; 2 ‐ Fraggmento de maxila;
m
3 – Fraagmentos de
e ossos do braço

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

235

Sep
pultamento 9 (Reg. 7344
4)
Ind
divíduo adultto masculino
o, apresentanndo mandíbu
ula e dentada com prognnatismo, na região
antterior, indicaando ancestrralidade africcana (Byers, 2005). Regisstrou‐se a prresença do fo
orame
do olécrano no úmero esqu
uerdo (Fig. 8)).
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Fig. 8. Conjuntto de reman
nescentes óssseos human
nos que com
mpõem o S009: Fragmenttos de
cosstela; 2 ‐ Vérrtebras; 3 – Fragmentoss de ossos do
o crânio; 4 e 5 – Fragmeentos de osssos do
braaço: rádio, úm
mero; 6 – Fra
agmentos dee ossos da pe
erna; ‐ Mand
díbula; 8 – Cllavícula.
Sep
pultamento 10 (Reg. 734
45)
Ind
divíduo adullto masculin
no. Frontal e temporaal com dim
mensões am
mplas e rob
bustos.
Aprresenta inseerção da lin
nha áspera do fêmur esquerdo muito
m
marcaada, evidencciando
mu
usculatura daa coxa bastan
nte desenvollvida. O conjunto ósseo pode
p
ser vistto na Fig.9.
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Fig. 9. Conjunto
o de remanescentes ósseeos humanoss que compõ
õem o S10: 1 ‐ Fragmento
os de
osssos do crânio
o; 2 – Fêmur esquerdo; 3 ‐ Rádio
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Sep
pultamento 11 (Reg. 734
46)
Ind
divíduo adultto, masculino, conform
me se pode
e observar pela
p
incisuraa esquiática maior
(graau 5 , seg. Byers, 2005) do osso doo quadril essquerdo e ap
pófise mastooide. Aprese
enta o
com
mprimento de
d úmero de
e 36cm e 41m
mm de diâm
metro de cab
beça. A estattura aproxim
mada é
de 1,79 a 1,80m
m. Observou
u‐se a prese nça de fratu
ura cicatrizad
da da clavícuula (calo óssseo no
terço proximal). O indivíduo apreseenta perdas dentárias antemortem
m e postmo
ortem,
aprresentando anomalia
a
de
entária de foorma, taman
nho e número (dente exxtranumerárrio). O
meento e o ossso alveolar nessa regiãão indica prognatismo mandibularr, assim com
mo os
maxilares. Essa característicca é indicadoora de ancestralidade afrricana (Byerss, 2005).

Fig. 10. Conjunto de reman
nescentes óssseos human
nos que compõem o S11 : 1 e 3 ‐ Osssos do
pé;; 2 – Ossos da mão; 4 – Vértebra s; 5 Clavículas; 6 ‐ Rád
dios; 7 – Osssos do braçço; 8 ‐
Cosstelas; 9 e 11
1 – Úmeross; 10 – Escáppula; 12 – Ossso do quadrril esquerdo;; 13 – Fragm
mentos
de mandíbula; 14 ‐ Fragme
ento de maxi la; 15 – Den
ntes; 16 – Fra
agmentos dee ossos do crânio.
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Con
nclusão
Posssibilidade de associação
o ao cemitériio dos escravvos do Engen
nho Madalenna (sécs. XVI‐XVII),
quee ficou em attividade até meados do séc. XIX. Os cemitérios públicos
p
fora m implantad
dos no
Reccife a partir da segunda metade do sséc. XIX, com
m as legislações proibitivvas das inum
mações
nass igrejas. As
A inumaçõe
es de escraavos african
nos são relativamente raras no Brasil,
esp
pecialmente aquelas envolvidas em ppesquisas arq
queológicas históricas.
Am
morfologia dos esqueleto
os, especialm
mente no occcipital, osso
os maxilares e da mandíbula e
faces oclusais dos dentes não desgasstados indicaam ancestra
alidade africcana. As estaturas
divíduos estã
ão entre 1,550 e 1,60 para as mulheres e 1,75 a 1,80m pa
ara os
méédias dos ind
hom
mens. Tanto
o em um com
mo no outroo sexo, as áreas de orige
em e inserçãão da muscu
ulatura
esq
quelética esttão bem marcadas,
m
inddicando dessenvolvimento da muscculatura corrporal.
Forram identificcados sinais de
d traumas ósseos (fratu
ura úmero e clavícula; fiissura de pro
ocesso
zigo
omático direeito de um occipital;
o
e ccontusão de tíbia), anom
malias (dentáárias de núm
mero e
forma) e de do
oenças (cribrra cranii – h iperosteose porosa, oste
eomielite, arrtrite, osteofitose,
treponematosee?), presença
a de dentess extranumerários, desgaste dentáriio severo e perda
anttemortem siggnificativa, in
ndicadores ddo modo de vida dessa população. N o que se refere ao
núm
mero mínimo
o de indivídu
uos (NMI), fooram computados, no co
onjunto funeerário denom
minado
S022, 12 fragmeentos de fêmures (diáfisees) esquerdo
os de indivídu
uos adultos e 3 fragmentos de
osssos de subad
dulto (2 perttencentes a um indivídu
uo e 1 a outtro indivíduoo), perfazend
do um
total de pelo menos
m
14 indiivíduos, senddo 12 adulto
os e 2 subadu
ultos (NMI=114). A metodologia
em
mpregada – macroscopia
m
e morfomettria óssea e dentária
d
– nã
ão incluiu a aanálise bioqu
uímica
doss mesmos, im
mpossibilitan
ndo conclusõões sobre o DNA
D (parentesco, origem
m geográfica,, sexo,
idade). No inveentário das peças
p
do Enggenho Madaalena foram identificadass as proveniências
doss escravos africanos: Congo,
C
Angoola e (...). Possivelmen
nte a associiação com povos
sud
daneses esteeja presente pelas altas eestaturas.
Desscrição dos remanescen
r
tes humano
os do Túnel da
d Abolição:
Sep
putamento
Idade
Ancestralidad
A
de
Sexo
n.

Doençças/traumas//anomalias

o
esqueleto
S011

1

M?

A

E (judeu?)

Não o bservadas (e
esqueleto in
situ)

S022

*

M, F

A, S

A

Hiperoosteose/trep
ponematose

S033

2

F, F

A

A

Trepo nematose (ffêmur, tíbia
e fíbulla)

S044

2

F, F

A

A

Fraturra antemorte
em de
úmeroo, fissura anttemortem
de froontal, perda dentária
d
mortem
antem

S055

1

M

A

‐

‐

S066

1

M

A

‐

‐

S077

1

M

A

A

Reaçã o infecciosa no
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perióssteo da tíbia
S088

1

M

A

A

Perda dentária antemortem

S099

1

M

A

A

‐

S0110

1

M

A

‐

Robussticidade do esqueleto

S0111

1

M

A

A

Fraturra cicatrizada
a na
clavícuula, anomalia dentária
de forrma tamanho
o e número

Sexxo: m=mascu
ulino, f=feminino, i=indetterminado; Idade: A=adu
ulto, S=subaddulto;
Anccestralidade: E=Europa, A=África,
A
S=Á
Ásia, M=Amé
érica, T=Austtrália e Oceaania; * ver ta
abela
1

Parra a diagnosse do sexo foram emprregados parâmetros da morfologia macroscópiica do
crânio (5 caractteres com 5 gradações), pelve (1 carracterística, com
c
5 gradaações) e diâm
metros
dass cabeças do úmero e fêmur, quaando dispon
níveis; para idade foram
m empregad
dos os
carracteres dos estágios de
e modelaçãoo e remodellação óssea e dentária (desenvolvim
mento
den
ntário, fechaamento dass linhas epiffisárias, fech
hamento das suturas ccranianas); para
p
a
detterminação parcial
p
da an
ncestralidadee foram observadas as característica
c
as de progna
atismo
na maxila e mandíbula,
m
conformação
c
o do occipittal, caracterrísticas da bbase da abertura
piriiforma e caaracteres das faces occlusais dos dentes, qu
uando possíível, assim como
carracterísticas de
d torção do
o terço proxi mal do fêmu
ur.
As medidas ob
btidas para os
o ossos do crânio foram
m comparadas com as m
medidas da tabela
abaaixo:
A p
partir dos dados
d
das grandezas
g
liineares méd
dias de crânios mascullinos e fem
mininos
ofeerecidos por Pereira e Me
ello e Alvim ((1979), temo
os as seguinttes variaçõess:
Medida

1‐C
Comprimento máximo do crânio

Máxim o valor

Mín
nimo valor –

Máximo valorr –

Mínimo
o valor

–M

M

F

–F

201

161
1

191

153

115

88

109

84

158

125
5

153

120

110

82

107

79

150

118
8

143

113

115

83

110

80

(glaabella‐opisthokraanion)
2‐C
Comprimento daa base do crânio
(basion‐nasion)
3 ‐ LLargura máxima do crânio (eurion‐
eurrion)
4 ‐ LLargura frontal mínima
m
ou largura
mín
nima do crânio (ffrontotemporale‐‐
fron
ntotemporale)
5‐A
Altura do crânio ou altura
bassilobregmática (b
basion‐bregma)
6‐C
Comprimento daa face (basion‐
pro
osthion)
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7 ‐ LLargura facial mááxima ou largura

150

117
7

140

109

84

58

78

54

40,5

27,9

40,3

27,7

10 ‐ Largura nasal

31,4

19,5

30,2

18,7

11 ‐ Altura nasal (naasion‐nasospinale)

61

43

58

40

zigo
omática (zygion‐zzygion)
8‐A
Altura facial supe
erior (nasion‐
pro
osthion)
9‐A
Altura da órbita (perpendicular à
larggura)

Refferência: Perreira e Mello e Alvim (19779), M = masculino, F = feminino
f

Accomodaçã
ão do material arqu
ueológico
o móvel ap
pós análisse

material arqu
ueológico resgatado duraante a aberttura do Túnel da Aboliçãoo. que não in
ntegra
Om
aC
Coleção de Reeferência do
o sítio, se enccontra acomodado em monoblocos,
m
ou seja, em caixas
plásticas vazadaas, ensacado
os e devidam
mente numerrado e etique
etado, por reegistro e categoria
m os Monobblocos A259,, A260, A261, A262, A2263, A264 e A265,
de matéria prima. Ocupam
os com os osssos dos connjuntos fune
erários
estando os doiis primeiros, A259 e A2660, ocupado
aso dos conj untos funerários, convé
ém ressaltar que os osso
os dos
resgatados no local. No ca
njuntos funerários S03, S04,
S
S05, S066, S07, S08, S09,
S
S10, S11 foram acom
modados no
o A259
con
eo
os do conjun
nto funerário
o S02 no A2660, sem que
e se tenha se
elecionado rrepresentanttes ou
osssos que apreesentassem indicadores dde gênero, ancestralidad
de ou qualquuer outra situ
uação.
Apeenas dois osssos, um úmero do S04 e uma tíbia do S05 foram provisoriaamente sepa
arados
de seus conjun
ntos para utilização em
m atividade de educação
o patrimoniaal do Laborratório
com
mo exemplo
o de informa
ações que ppodem ser extraídas
e
a respeito
r
de uma popula
ação a
parrtir de seus sepultamen
ntos. Estes oossos estão em um mo
onobloco peequeno, loca
alizado
sob
bre a bancad
da lateral de apoio, na saala de análise
e do Laborattório, a UFPEE, juntamente com
algumas outrass peças selecionadas com
m a mesma finalidade.
Outtra questão que merece ressalva, nno que se refere
r
aos conjuntos funnerários do Túnel
con
nsiste no intteresse desp
pertado em alunos do Curso de Graduação em
m Arqueologgia da
UFP
PE, que exprressaram o desejo de tra balhar com este
e acervo em
e seu Trab alho de Conclusão
de Curso (TCC)..
No que se refeere ao mate
erial arqueollógico móvel selecionado para integgrar a Coleçção de
Refferência do Túnel
T
da Ab
bolição, três monoblocoss foram ocupados: A2666, A267, A26
68. No
A2666, estão acomodadas
a
e material, independenntemente de sua
diversas caategorias de
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classsificação qu
uanto ao uso
o e função e qquanto a suaa matéria priima. Convém
m esclarecer, nesta
opo
ortunidade, que a preoccupação em se separar o material po
or matéria pprima foi ma
antida,
ten
ndo em vista os cuidadoss com as difeerentes cond
dições de conservação; nno caso o ma
aterial
foi acondicionaado em emb
balagens plássticas distinttas, porém fo
oram acomoodados no mesmo
m
onobloco. No
o caso das peças
p
em fe rro e em vidro, por serrem numeroosas, optou‐sse por
mo
aco
omodar também por ma
atéria prima as peças daa Coleção de
e Referência,, ficando as peças
em
m vidro no Mo
onobloco A2
267 e as peçaas em ferro no
n A268.
Os monoblocos onde foi acomodado
a
o material resgatado na
n área do TTúnel da Ab
bolição
os na sala de
e análise do Laboratório de Arqueolo
ogia da UFPEE, em sua un
nidade
foram disposto
ntro de Filossofia e Ciênccias Humana
as da Univerrsidade Fede
eral de
basse, no 11º andar do Cen
Perrnambuco, próximo
p
à porta de entrrada da salaa. Encontra‐sse a disposiçção do Musseu da
Abo
olição, para a ampliação de seu acervvo.
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Síntese do Programa de Educaçãão Patrimonial

O exeercício da cid
dadania inicia
a pelo sentiddo de perten
ncimento a uma determinnada socieda
ade. O
recon
nhecimento de integrar uma coletiviidade igualittária é fundamental na bbusca do indivíduo
por seus direitos e no cumprimento de seeus deveres políticos,
p
civis e sociais.
e identidadee e orientaçãão a um povo
o para que see reconheça como
O Pattrimônio Cultural confere
comu
unidade histo
oricamente constituída.
c
No in
ntuito de esstimular a memória
m
e o reconhecim
mento dos bens
b
de valoor cultural, foram
realizzadas palesttras com audiovisual vvoltadas parra estudantes e professsores de ensino
e
fundaamental e ensino
e
médiio, na área de abrangê
ência das ob
bras do Túnnel da Aboliição e
Correedor Leste Oeste.
As açções foram agendadas inicialmentee junto a trê
ês instituições de ensinno50. No con
njunto,
foram
m atingidos 404
4 (quatrocentos e quattro) alunos de
d cinco esco
olas51.
As paalestras foraam ministradas pela peedagoga Cleiide Freg., in
ntegrante daa equipe. O tema
abord
dado foi: Arrqueologia e Preservaçção do Patrimônio Culttural, onde foram aborrdados
conceeitos sobre o que é Patrrimônio Culttural, Materiial e Imaterial, as Leis quue protegem
m esse
patrim
mônio e quaal o papel da Arqueologiaa em sua desscoberta, estudo e preserrvação. O ma
aterial
pedagógico consiistiu em apre
esentação auudiovisual elaborada atra
avés do Micrrosoft Powerr Point
2010, sob a formaa de slides co
ontendo fotoos, vídeos e textos,
t
incluindo animaçções.
A aprresentação explorou
e
amplamente o Patrimônio Cultural loca
al, material e imaterial, com o
objettivo de transmitir ao alun
nado o reconnhecimento e a valorizaçã
ão dos bens culturais.
De m
modo a intenssificar a tran
nsmissão de informaçõess sobre Arqueologia e Paatrimônio Cu
ultural,
foram
m distribuído
os folders entre o públicoo estudantil. O conteúdo
o apresentad o discorre so
obre o
conteexto das ob
bras, a legislação que ppromove e protege os bens cultu rais brasileiros, a
importância dos estudos
e
arqu
ueológicos paara a sociedaade.
n ocasião das expoosições (palestras), forram aprese ntados materiais
Por sua vez, na
arqueeológicos do
o período pré‐histórico e histórico, entre
e
réplica
as e peças ooriginais do acervo
a
do Laaboratório de
d Arqueolo
ogia da UFP E. A aprese
entação do material arqqueológico esteve
e

50
51

As D
Declarações das
d Instituiçõe
es estão sendoo apresentadaas no Apêndice III deste Rellatório.
As A
Atas de Presença estão sen
ndo apresentaadas no Apênd
dice IV deste Relatório.
R
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assocciada à apressentação audiovisual (sl ides), bem como
c
a imag
gens iconogrráficas e dessenhos
expliccativos relativos ao uso e contexto dee cada peça..
Com o objetivo de
d fixar o tema discutidoo durante ass palestras, foi
f sugerido aos professores e
direto
ores das insttituições a realização
r
dee atividades pedagógicass, tais comoo: redação so
obre o
Patrim
mônio Cultu
ural dos bairrros próximoos ao emprreendimento
o: Madalena,, Torre, Corrdeiro,
Engenho do meeio, Várzea e etc., ooficina de fotografia
f
dos
d
monum
mentos histó
óricos,
dram
matizações, pesquisas
p
em equipe oou individuaal, entrevistas, projeçãoo de filmess para
inform
mação e deb
bates, enfim exposição d os textos, traabalhos, redações, pesquuisas e fotoss.
Seguee adiante a documentaçã
d
ão fotográficca relativa àss palestras exxecutadas.
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Identificação da Instituição
Escola Estadual Joaquim
Távora

Município/UF

Nº dee palestras

Recife‐PE

1 pallestra

Público

Título da palesstra

Alunos do Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cu
ultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
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Identificação da Instituição
Escola Estadual Joaquim
Távora

Município/UF

Nº dee palestras

Recife‐PE

1 paleestra

Público

Título da palesstra

Alunos do Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cu
ultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Identificação da Instituição

Município/UFF

Nº de palestras

Colégio Ideia

Recife‐PE

1 paleestra

Público

Título da pale
estra

Alunos do
d Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Identificação da Instituição

Município/UF

Nº dee palestras

Escola Barros dee Carvalho

Recife‐PE

2 palestras

Público

Título da palesstra

Alunos do
d Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cu
ultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
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Identificação da Instituição

Município/UF

Nº dee palestras

Escola Barros dee Carvalho

Recife‐PE

2 palestras

Público

Título da palesstra

Alunos do
d Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cu
ultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Identificação da Instituição

Município/UF

Nº d
de palestras

Escola Barros dee Carvalho

Recife‐PE

2 paalestras

Público

Título da palestra

Alunos do
d Ensino

Arqueologia e Preservação do

Médio

Patrimônio Cu
ultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
End. Correspondência: Rua M
Marechal Rondon, 146 ‐ CxPS 284 ‐ Casa Forte, Recife‐PE
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Identificação da Instituição

Município/UF

Nº dee palestras

Escola Barros dee Carvalho

Recife‐PE

2 pallestras

Público

Título da palesttra

Alunos do
o Ensino

Arqueologia e Preservação
P
do

Médio

Patrimônio Cultural

Arqueolog Peesquisas LTDA ‐ CNPJ: 07
7.362.648/0001‐57
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Identificação da Instituição

Município/UF

Nº de palestras

Recife‐ PE

02 palestras

Escola Estadual Fernandes
Vieira

Figura 3 – Palestrantte , e Professores.

Público

Título da palestra

Alunos do
d 9º ano do Ensino

Arqueologia e Preservação
o

Fundam
mental

mônio Cultural
do Patrim

Figura 4 – Apresentação de
d material resgatado nas obras do Túnel da
d Abolição.
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a 6‐ Alunos e Professo
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No in
ntuito de esstimular a memória
m
e o reconhecim
mento dos bens de vallor cultural, neste
perío
odo, foram reealizadas açõ
ões de Educaação Patrimo
onial com moradores daa circunvizinh
hança,
os fu
uncionários do Museu da Aboliçãão, com os funcionários com Coonsórcio Mendes
Júnio
or/Servix e OI.
As açções de educcação patrimonial ocorreeram no dia‐aa‐dia das obrras, durante o monitoram
mento
das aatividades de movimenttação de teerra, quando
o operadores de máqui nas, auxiliarres de
terraplanagem, to
opógrafos, encarregados
e
s, engenheiros, fornecedores, entre ooutros envolvidos,
foram
m abordadoss por membrros da equipee de arqueologia. Estas abordagens
a
vvisam esclarrecer a
importância da pesquisa arqu
ueológica no contexto daas obras de engenharia.
e
m abordadoss conceitos soobre o que é Patrimônio Cultural, Maaterial e Ima
aterial,
Na occasião, foram
as Leeis que prottegem esse patrimônio e qual o paapel da Arqueologia em
m sua desco
oberta,
estud
do e preservaação.
Enten
nde‐se que é fundame
ental o connhecimento dos materiiais arqueollógicos por estes
funcionários, ten
ndo em vistta que eless estão sem
mpre próxim
mos das açõões. Assim, fez‐se
aso de ocorrrência fortuita de
necesssário orienttar no que se refere a o modo de agir, no ca
mateerial arqueoló
ógico.
Seguee adiante a documentaçã
d
ão fotográficca relativa àss ações realizzadas e palesstras executa
adas.
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Edu
ucação Patrimonial para os funcionáriios do Museu da Ab
bolição.

Educação Patriimonial para os fun
ncionários do Consó
órcio Mendes Júnio
or/Servix e OI
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Edu
ucação Patrimonial para os moradore
es da circunvizinhan
nça
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Co
onsideraçõ
ões Finais

Ao se iniciar um
m trabalho de pesquisa arqueológicca, seja de arqueologia
a
preventiva, ou de
orteiam os p rocedimento
os que
pessquisa pura, alguns presssupostos inicciais necessaariamente no
serrão adotadoss, tanto na elaboração
e
ddo projeto, como na sua execução.. Mesmo que seja
otada uma postura
p
de um
ma escavaçãão realizada em
e múltiplos estágios, oou seja, que a cada
ado
mo
omento posssa haver alterações de procedimen
ntos em fun
nção de novvas hipótese
es que
surrjam em função da realiidade enconntrada, semp
pre alguns elementos neecessariamente se
fazem presentes. O problema que e spera‐se ressolver, a ela
aboração dee hipóteses,, e os
pro
ocedimentoss comprobattórios que serão adotados, necesssariamente devem se fazer
preesentes. Não foi difere
ente neste trabalho de
d acompan
nhamento aarqueológico
o que
reaalizamos na abertura do
o Túnel da A
Abolição. Ao
o sermos co
ontatados peela Secretaria das
Cid
dades para realizarmos
r
o acompannhamento arqueológico desta obraa procuramo
os nos
aprrofundar no conhecimen
nto da realiddade a partirr de um inte
enso levantaamento das fontes
f
histtóricas e iconográficas disponíveis.
d
EEste levantam
mento amplificou o conhhecimento focado
f
no bairro da Madalena e nos demaais bairros a ele contiiguo de moodo a perm
mitir o
estabelecimentto de expecttativas arqu eológicas intrinsecamen
nte relacionaadas as diferentes
ocu
upações hum
manas nesta área desde o início da implantação
i
da capitaniaa até o sécu
ulo XX.
Um
ma história rica, complexa e continuaa. A área abrrigou engenh
hos, foi utilizzada no plan
ntio da
can
na de açúcaar, assistiu a combates, abrigou differentes etn
nias e crençças, participou da
exp
pansão para oeste da cidade do Reecife, foi iluminada pelo
o então mo derno sistem
ma de
disttribuição dee gás, serviu
u de encruzzilhada na distribuição
d
moderna rede de
da então m
bon
ndes, enfim, acompanho
ou, vivenciouu e participo
ou da expanssão da cidadde do recife desde
seu
us primeiross passos. Portanto,
P
aapresentava uma grand
de e compplexa expecctativa
arq
queológica. Esta
E
foi, porttanto, a exppectativa arqueológica que norteou os procedim
mentos
da equipe ao elaborar
e
o projeto de accompanhamento da obrra. Esta persspectiva, inclusive,
detterminou qu
ue nenhuma etapa da cconstrução do
d Túnel da Abolição, foosse ela rea
alizada
durrante a noite, o que oco
orreu com ffrequência, ou
o nos finaiss de semanaa, deixasse de
d ser
aco
ompanhada arqueologicamente. To dos os mom
mentos da obra
o
foram acompanha
ados e
doccumentados.
Porr outro lado, no momentto da elaboraação do projjeto a ser apresentado a Superintend
dência
do IPHAN/PE, foi
f considera
ado a expecctativa geoarrqueológica da área quee necessariam
mente
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se encontra intrinsecame
ente relacio nada com a expectativa arqueol ógica. Amb
bas se
mplementam
m. Neste toca
ante a nossaa equipe parttiu de um feedback conssiderável porr ter já
com
aco
ompanhado várias obras na área com
mo a aberturra da Av. Abdias de Carvvalho, a aberrtura e
fechamento dee viveiros de
e criação dee peixes na altura da Igreja de Santta Edwiges, como
médios
ainda do complexo estratiggráfico enconntrado na Ciidade Univerrsitária, Estraada dos Rem
assapê pred ominava, co
omo foi decantado peloos cultivadorres de
e aadjacências. O barro ma
can
na dos primeeiros temposs da colonizaação. Este era o principa
al pacote esttratigráfico com o
quaal esperávam
mos nos dep
parar e paraa o qual estáávamos prep
parados paraa enfrentar o seu
pen
neiramento.
A o
obra teve in
nício com a demolição de construções relativvamente reccentes no que foi
den
nominado dee Área 2, pa
ara efeito dee controle espacial
e
da pesquisa
p
arq ueológica. Após
A
a
dem
molição e remoção dos entulhos
e
inicciamos os traabalhos de escavação
e
sisstemática, ou
u seja,
nessta área a escavação arq
queológica aantecedeu as
a da obra do Túnel. Fo ram realizad
das 10
trin
ncheiras, perrfazendo um total de 2422 cortes. Nessta etapa dos trabalhos, quando aind
da não
havviam começaado as escavações do túnnel, surgiram
m os primeiro
os e grandess questionam
mentos
do ponto de vissta da pesqu
uisa. Não havvia uma apro
oximação enttre a expectaativa arqueo
ológica
e a estratigráficca como aind
da entre ambbas e a realid
dade enconttrada. O matterial arqueo
ológico
quee se esperava abundante
e se apresenttou pobre do
o ponto de vista
v
quantitaativo e qualittativo,
sob
bretudo se comparado com outross sítios já escavados
e
por esta equuipe, e com
m uma
cro
onologia maiss restrita. Po
ouco materiaal cerâmico, e de outras categorias.
c
EEntretanto, ju
unto a
diversos alicerrces ocorreu vários m
materiais, so
obretudo re
ecentes. Poodemos desstacar,
0 até cortte 06 um allicerce
enttretanto, na Trincheira 07 e s t e n d e n d o ‐ s e do corte 01
rob
busto, provavvelmente do
o Século XIX e que talvez correspond
da a uma m ancha encon
ntrada
na planta de Do
ouglas Fox. Cogitou‐se, inclusive, naa possibilidad
de do mesm
mo ficar exposto no
nteiro que bo
ordejara o Tú
únel, entretaanto, em reu
união com o superintend ente do IPHA
AN/PE
can
e com a diretorra do Museu
u da Aboliçãoo ficou decid
dido que o mesmo
m
ficariia soterrado e que
em
m um momen
nto futuro poderia
p
vir a ser exposto
o, haja vista que ele se eencontra em
m área
perriférica ao tú
únel não sendo afetado ppelo mesmo
o. Esta decisã
ão fundamenntou‐se em outras
o
exp
periências em
m que este tiipo de materrial não tem sido bem preservado.
Se o materiall arqueológico encontrrado nesta área não correspondeeu à expecctativa
arq
queológica, muito meno
os a estrati grafia corre
espondeu à expectativaa correspond
dente.
Várrios bolsõess de argila vermelha fforam encontrados pre
eenchendo eespaços enttre os
aliccerces. O meesmo ocorre
endo com aareia lavada que na situ
uação em quue foi encon
ntrada
pod
deria ser de deposição natural.
n
Ou seja, a estraatigrafia natu
ural da área foi violenta
ada de
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forma drástica,, sobretudo no início doo século XX. A presença
a, nos cortess iniciais, de argila
mou a atenção. Esta argiila que ocorrre na Várzea (cerca de 6 km), integra
ando a
verrmelha cham
formação sedimentar do Grupo Barrreiras, não deveria oco
orrer naturaalmente ond
de foi
m que houve
esse uma açãão antrópica. Estas consttatações deixxaram a equipe de
enccontrada sem
arq
queologia em
m alerta no se
entido de te r havido severas interferrências no loocal onde se faria a
abeertura do Tú
únel de Abo
olição. De fato constaatou‐se a qu
uase inexistêência de ma
aterial
arq
queológico contemporân
neo às primeeiras ocupaçções, ao long
go das camaadas escavadas. A
estratigrafia see mostrou completame
c
nte violentaada por obrras de diferrentes perío
odos e
úcleo centra
al do túnel apresentou uma estratigrafia caótiica demonsttrando
objjetivos. O nú
inteerferências diversas, in
ncluindo a remoção de
d grandes porções doo terreno e sua
sub
bstituição po
or material ali
a incorporaddo, em profundidade. Observou‐see ali interferências
de diferentes cronologias,
c
que vão dessde a recentte instalação de fibra ótiica, e vários dutos
de telefonia an
nteriores a esta tecnoloogia, tubulaçção de gás encanado, pprovavelmen
nte do
sécculo XIX e/ou
u começo do XX, além daa malha de trrilhos respon
nsáveis pelo ttrafego de bondes
com
m suas bifurccações para a Av. Caxanggá, Av. Real da Torre e Prado. Esta linnha férrea chegou
a seer bordejadaa por um calçamento de paralelepípedo de granito que se enncontra reco
oberto
porr uma camad
da de revestimento asfálttico.
No final da Av.
A Real da Torre, na confluência com a Av. Caxangá ffoi localizad
do um
sep
pultamento que
q se enco
ontrava com os braços paralelos
p
as coxas, sem aacompanham
mento
fun
nerário e com
m o crânio co
ompletamennte esfacelad
do por um ca
ano de ferroo de grosso calibre
c
adu
utor de aguaa. Este sepulttamento, proovavelmente
e de origem judaica,
j
encoontrava‐se fo
ora do
trecho a ser reemovido, em
mbora no lim
mite, da áreaa de aberturra do túnel, nas coorde
enadas
( U T M D A T U M S A D 6 9) 9 1 0 8 9 7 3 , 3 5 1 N e 2 8 9 6 1 4 , 83 8 O . O m
mesmo foi ma
antido
no local recomendando‐se a aposição dde uma placa alusiva. Do
o lado opostto, após as estacas
nel, foram enncontrados outros
o
sepultamentos. Esstes estavam
m mais
de contenção laateral do tún
nificados que o anteriorrmente desccrito, não pe
ela obra atu
ual mas por obras anteriores.
dan
Com
mo os mesm
mos se enco
ontram entrre a parede externa do
o túnel e m uito próxim
mos do
cassarão onde funciona
f
o Museu da A
Abolição, op
ptamos por não ampliarrmos a esca
avação
desste possível cemitério, até porque a amostra que se disp
põe já perm
mite uma ide
eia da
pop
pulação sem
m que houvvesse compprometimentto da estru
utura ao caasarão. A análise
a
preeliminar a qu
ue foram su
ubmetidos jáá permite a conclusão de
d que se trrata de elem
mentos
neggróides, de ambos os sexos e que apresentam
m algumas patologias
p
e traumas em
m vida
con
nforme a an
nalise aprese
entada na deescrição do material arq
queológico. Uma análise
e mais

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

263

aprrofundada está
e
sendo desenvolvid a e que re
esultara em um trabalhho especifico
o que
transcende os objetivos
o
desste relatório .
O rresultado deesta pesquissa, embora pobre do ponto
p
de vissta do mateerial arqueo
ológico
enccontrado aprresentou pelo menos doois resultado
os contunden
ntes. O prim
meiro refere‐sse aos
sep
pultamentos encontrado
os que perm ite sua vinculação étnica, sexual, ettária e patológica,
enq
quanto que o segundo, talvez
t
possa a vir contrib
buir para um
ma reflexão pprofunda qua
anto a
políticas de preeservação do
o patrimônio arqueológicco nacional.
A ssabia decisão
o adotada pela Superinttendência do
o IPHAN/PE de impedir o início das obras
sem
m que houveesse um aco
ompanhame nto arqueológico, desag
gradou algunns políticos, como
tam
mbém empreeiteiros, com
mo pode ser constatado através
a
de várias matéri as veiculada
as pela
imp
prensa locall. Foi entrettanto esta eexigência, com
c
total am
mparo legall, que perm
mitiu a
con
nstatação dee que uma árrea com grannde potenciaal arqueológ
gico tinha siddo completam
mente
dan
nificada por obras anteriiores que fo ram realizad
das sem o accompanhameento arqueo
ológico
e que destruíraam uma signiificativa gam
ma de informações relacio
onada com a expansão urbana
u
de uma cidade desde o seu nasscedouro. O passivo arqueológicoo desta árrea é
ento, fossaas, agua, malha urb
bana, distriibuição de gás,
inco
omensuráveel. Saneame
teleecomunicaçõ
ões constitue
em‐se em e lementos ind
dispensáveiss ao desenvoolvimento urrbano,
enttretanto a construção do
d futuro nãão pode destruir as info
ormações doo passado. O caos
estratigráfico encontrado deve serviir de lição para que não se coontinue perd
dendo
info
ormações dee nosso passado. Que eeste caos sirrva com uma Fênix paraa uma consttrução
mais solida de nosso
n
futuro
o.
Em função das constatações
c
s acima menncionadas, fo
oram identificados dois c ontextos disstintos
amentos idenntificados du
urante
nesta pesquisa. O primeiro correspondee ao conjunto de sepulta
mento das ob
bras, que ressultou no cad
dastro do mesmo como PE 0770 LA//UFPE
o accompanham
(Cemitério Engeenho Madale
ena). Apesar da estratigrrafia caótica, os sepultam
mentos localiizados
dentificação de um cem
mitério na árrea, onde oss resultadoss da datação
o pelo
permitiram a id
méttodo do Caarbono 14, resultantes da análise dos ossos do sepultaamento 04 e do
sepultamento 07,
0 apresenttaram cronoologia de 390
0 + 30 BP, que
q correspoonde ao inte
ervalo
entre o ano de 1530 a 1590. Este cemitéério foi considerado um sítio arqueo lógico e a ficcha de
êndice destee relatório.
cadastro enconttra‐se no apê
ontexto, ou mesmo coontextos, co
orresponde ao conjuntto de estru
uturas
O ssegundo co
locaalizadas duraante abertura das valass e do mate
erial arqueo
ológico móveel resgatado
o, que
apreesentou cronologia entrre os séculoss XVII e XX, predominad
do vestígios dos séculos XIX e
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XX. Este conjun
nto identifica
ado foi regisstrado como uma ocorrê
ência isoladaa, denominada PE
07774 LA/UFPE – OI.
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Observaçõ
O
ões Compllementare
es
11. O material arqueológgico localizaddo se enconttra sob a ressponsabilidadde do arque
eólogo
coordenaador, no Lab
boratório dee Arqueologgia para a guarda,
g
connforme conssta do
documen
nto aprovado
o pelo IPHAN
N.

22. No corpo
o do Relató
ório constam
m as fotos da coleção
o de referênncia da pessquisa
arqueológica.

33. A divulgaação do resultado da pessquisa se fezz através da mídia impreessa e televissada e
se fará attravés deste Relatório. e ainda da co
onstituição de
d uma Coleçção de Referência
que

p
pode

ser

consultaada

on

line

no
o

endereeço

eletrô
ônico:

www.braasilarqueologgico.com.br.
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Equipe
O Programa foi realizado pela
p
equipe coordenadaa pelo Prof. Dr. Marcoos Albuquerq
que e
Arqueeóloga Dra. Veleda
V
Lucena, responsááveis junto ao
a IPHAN.

Equiipe técnicaa
denador do Prrojeto
Coord

__________________________
________________________
____________
____________
____________
______
Prof. D
Dr. Marcos Alb
buquerque

Arqueeóloga Respon
nsável

___________________________
_______________________
____________
________________________
_____
D
Dra. Veleda Lucena

Arqueeóloga

___________________________
_______________________
____________
________________________
_____
Taciana Tabo
osa
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Refeerências
Legislação

Consttituição da República Federativa d o Brasil de 1988. Art. 216 ‐ Consttituem Patrim
mônio
cultural brasileiro
o os bens de
e natureza m
material e im
material, tom
mados individdualmente ou
o em
conju
unto, portad
dores de refferência à iddentidade, à ação à me
emória dos diferentes grupos
g
formaadores da sociedade brrasileira, noss quais se in
ncluem os co
onjuntos urbbanos, e sítios de
valor histórico, paaisagístico, artístico,
a
arquueológico, paleontológico, ecológicoo e científico..
Lei No 3.924 de 26 de julho
o de 1961 ‐ Dispõe sob
bre os monu
umentos arqqueológicos e pré‐
o
históricos: Art. 7 . As jazidas arqueolóógicas ou pré‐históricass de qualquuer natureza
a, não
manifestadas e reegistradas na
a forma dos artigos 4º e 6º desta Lei,, são consideeradas, para todos
d União.
os efeeitos bens paatrimoniais da

Portaaria n° 07 de
d 01 de de
ezembro de 1988. Estabelece os procedimenntos necessá
ários à
comu
unicação prrévia, às permissões e às autorizações pa
ara pesquisaas e escavvações
arqueeológicas em
m sítios arque
eológicos preevistas na Le
ei n.º 3.924, de
d 26 de julhho de 1961.

Portaaria IPHAN Nº
N 230, de 17 de deze mbro de 20
002 Dispõe sobre
s
a obteenção de liccenças
ambientais refereentes à apreciação e acoompanhamen
nto das pesq
quisas arqueoológicas no país,
p
e
dá ou
utras providêências.
Cartaa para a Protteção e a Gestão do Patrrimônio Arqueológico ‐ Icomos/Icah
I
m, Lausanne
e 1990
– Artigo 3 ‐ A legiislação deve, por princíppio, exigir um
ma pesquisa prévia
p
e o esstabelecimen
nto de
documentação arqueológica completa caada vez que a destruição
o do patrimôônio arqueo
ológico
for au
utorizada.
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Ane
exo

Traslado do se
equestro dos bens do
o bacharel João Rodrrigues Colaaço. 22 de
o de 1764. AHU_ACLL_CU_015, Cx. 101, D.
D 7865.
julho

Sequestro e Desccrição do Enggenho da Maadalena
E loggo no dia mêês e ano declarado no aautuamento
o, em o Enge
enho da Maadalena, term
mo da
Cidad
de de Olindaa, estando presente
p
o Doutor Juiz de Fora Miguel Carloss Caldeira de
e Pina
Meirinho do
Casteelo Branco, a quem acom
mpanhou o M
os Ausentes, José da [Cruuz] Dias, pelo dito
Minisstro foram mandados
m
de
escrever os bbens seguintes que mosttram o feitorr do dito Enggenho,
Isidorro Alves da Cruz:
C

Igrejaa
‐ Uma Igreja danificada, tem de largo incclusas as gro
ossuras das paredes
p
vintee e oito palm
mos, e
de cu
umprido trintta e nove e meio
m e em um
m altar ao lado direito ‘e
em bruto’ (?)).
Capela‐Mor
‐ tem
m de comprid
do dezessete
e palmos incclusas as grosssuras das pa
aredes e de largo vinte e um e
meio.
‐ trêss imagens dee Santo Cristto pequenass, uma de lattão, outra de marfim, e outra de madeira
encarrnada.
‐ quatro imagenss de três palm
mos, pouco m
mais ou men
nos, uma de Nossa Senhhora da Concceição,
outraa de Santa Ana,
A
outra de
e Santa Mariia Madalena, e outra de Nossa Senhhora do Vale; duas
das d
ditas imagenss com coroass de prata e duas com re
esplendores também
t
de pprata.
Param
mentos da Capela
C
‐ umaa mesa lisa com sua gave
eta;
‐ umaa caixa de Saantos Óleos;
‐ um cálice de praata com sua patena;
‐ umaa boceta de folha
f
de Hósstias;
‐ um [Missal];
‐ duas [Sacras];
‐ umaa pedra [D’allva];
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‐ umaa estante de Missal;
‐ doiss castiçais dee pau tornead
dos;
‐ doiss ditos sizos de
d rolo(?);
‐ umaa campainhaa;
‐ um prato com duas
d
galhetass de estanhoo;
‐ um frontal velho
o de damasco branco‐ve rmelho;
‐ um ornamento roxo inteiro;
‐ outrro dito brancco com (...) encarnada
e
taambém inteirro;
‐ duas alvas.
Casa de vivenda mandada fazer pelo Baccharel João Rodrigues
R
Co
olaço
‐ umaa casa de vivvenda de duas águas, quue discorre do
d sul para o norte, com
m altura de trrinta e
sete palmos e meio,
m
e um terço; novennta e três paalmos e meio, um terçoo e cinco sexxto de
largura de leste a oeste, e com o cum
mprimento de
d cento e dezoito pal mos e um terço,
d fora pela parte sul, a qual
q dividida
a em dois lannços, tem cada um
excettuada a escada que fica de
de largura quase dez palmos, e a extensãão de quaren
nta e dois e três quartoss, que se jun
ntam e
arrem
matam em um patamar coberto,
c
em forma de varanda, que fica
f no meio da frente da
a casa,
com duas janelass em cada um dos ladoss, rasgadas com
c
meia grrade de pau por cada um dos
dois llados; de leste a oeste, em
e oito janel as semelhan
ntes; pela parte norte, teem uma porta para
dar serventia a trribuna, ou coro da Igrejaa, quando haja de se fazzer; e pela pparte oeste, ocupa
f
e oito
o arcos de ccolunas de pedras
p
toda esta face um alpendre com vinte palmos de fundo
uindo este fundo a largurra da casa. To
odo o mais fundo é ocuppado por arm
mazém
inteirriças, diminu
ou caasa de purgar, a qual tem
m para o ditoo alpendre trrês janelas e uma porta; e da face de
e leste,
quatrro janelas, to
odas com ge
elosias pregaadas. [Nos alttos?] tem a entrada d’um
ma sala com
m vinte
e oito
o palmos e quase
q
de igua
al largura, e de cada lado
o uma casa, todas três e em igualdade; na
dita p
primeira salaa, ou casa do
o meio, sai uum corredorr de 29 palm
mos de cumpprido que rem
monta
em o
outro corredo
or de igual extensão, quee formam am
mbos uma crruz; em cadaa lado do priimeiro
e se comuniccam para duas salas, um
ma da face dee oeste e outra de
correedor há dois quartos que
leste,, e estas duaas salas dão serventia
s
pa ra outras du
uas salas; nass pontas do ssegundo corrredor,
nas ccostas deste tem cada um
ma da sala, ssai uma câmaara, e as dita
as salas, a daa parte de leste dá
c
com dois quartoos ou dispenssas; e a de oe
este para ou tra sala, com
m duas
serveentia para a cozinha
câmaaras ou alco
ovas fechadas, tudo dee telha vã sobre paredes fortes, de pedra e cal,
excettuando os quartos do primeiro corrredor que sãão forrados de
d pau ama relo em form
ma de
esteirra.
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Móveeis de casa pertencentes
p
s ao Bachareel João Rodriigues Colaço
o sequestraddo
‐ duas bancas graandes de pau
u amarelo coom pés de tessoura;
‐ umaa mesa velhaa pintada de preto com dduas gavetass;
‐ cincco tamboretaas de couro lavrado em bbom uso;
‐ trêss antibancos de espada, um
u dos quaiss forma no assento
a
um caixão com cllave;
‐ um catre de amarelo tornea
ado;
‐ um leite pequen
no pintado de preto.
Louçaa da Índia
‐ seis dúzias de prratos de guardanapo;
‐ umaa dúzia de grrandes;
‐ quin
nze tigelas co
om suas tam
mpas;
‐ seis xícaras de asa
a com seuss pires;
‐ vintte e três haveeres com seu
us pires;
‐ doiss bules, um grande
g
e outro pequeno;;
‐ duas garrafas dee vidro lavrad
das;
p de cálice;
‐ cincco copos de pé
‐ quatro ditos peq
quenos;
‐ um candeeiro de latão com três bicos;
‐ um espelho de palmo
p
e meio;
‐ um copo de cob
bre;
‐ duas selas aread
das, uma velha e outra n ova;
‐ doiss pares de esstribos de pau;
‐ seis guardanapo
os adornadoss.
Móveeis que se accharam na ca
asa de purgaar e mais parrtes da fazen
nda do mesm
mo Engenho
‐ oito
ocentos form
mas de barro;
‐ cincco tonéis cheeios de mel;
‐ trêss caldeiras dee cobre;
‐ setee tachas de cobre
c
de coze
er;
‐ duas bacias de melado;
m
‐ doiss paróis;
‐ trêss repartideiraas;
‐ cincco escumadeeiras;
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‐ duas pombas;
‐ umaa repartideira velha de se
eco;
‐ onzee candeias tu
udo de cobre
e.
Ferro
os
‐ duas marretas;
‐ duas alavancas;
‐ quatro carapuçaas;
‐ trêss mancais;
‐ trêss machados;
‐ trêss foices;
‐ trintta e duas enxxadas;
Móveeis de Pau
‐ um tronco;
‐ quatro [fornos] com seus ap
petrechos neecessários;
‐ seis [cordas] graandes e duass pequenas.
Salass da fazenda e obras exte
eriores sepa radas da cassa principal
‐ umaa carreira dee casas de tijolos e cal ccoberta de telha
t
e em a extensão dde trezentos e dez
palmos e meio, e de largura quarenta
q
e ciinco e um te
erço; nesta ca
arreira tem qquinze senza
alas de
preto
os e uma casa que serve de cavalariçaa; uma casa chamada de balança e o utra dita desspejo.
‐ (...) carreira de casas, e uma
a olaria(?) coom cento e dezenove
d
pa
almos e meioo de cumprid
do (...)
cinqü
üenta e cinco
o de largo, le
evantada so bre quarenta e quatro pilares
p
(?) dee tijolo e cal,, e um
palmo e dois terçços de cada parte. No fiim desta olaria, acima dos dois forn os de cozer tijolo,
uma casa levantaada sobre (??) dez pilarees de tijolo e cal, com comprimentoo de trinta e nove
palmos, e de largura trinta e três.
t
Casa da Moenda
‐ Esttá a casa da moenda levantada ssobre vinte e seis pilares, uns dee três palmos de
comp
primento de face e outro
os de dois e m
meio; e de largura oitenta e seis.
Casa de Caldeirass
c
con
ntigua a da m
moenda, com
m cento e se
eis palmos dee cumprido e com
‐ Estáá a casa de caldeiras
cinqu
uenta o oito de largo; co
om alpendree da parte do
o oeste de vinte
v
e dois ppalmos e meio de
largura; e comprrimento da casa das caaldeiras, cujo
o alpendre serve para as lenhas que
q se
meteem nas fornaalhas; e está para vir aba ixo com a no
ova obra da casa
c
das calddeiras que se
e acha
com d
dezenove pilares levanta
ados.
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Para o serviço de
esta obra ou fábrica há eescravos e o gado seguin
nte
‐ o feeitor Damião Arda de 50 anos;
a
‐ Marria Manuela mulher do dito
d angola d e 38 anos;
‐ Dom
mingos Angola de 18 ano
os;
‐ Isab
bel Angola dee 20 anos;
‐ Outra Isabel de 20 anos;
‐ Matteus moleque angola de 15 anos;
‐ João
o moleque angola de 17 anos;
‐ Anaa angola de 17
1 anos;
‐ Joaq
quim angola de 17 anos;
‐ Mad
dalena angolla de 35 anos;
‐ trêss crias filhas das
d ditas fêm
meas: uma dee 5 anos, outtra de três anos e outra dde um ano;
‐ Dom
mingos arda de 40 anos;
‐ Tereeza angola mulher
m
do ditto de 40 ano s;
‐ Alexxandre arda de 30 anos;
‐ Fran
ncisca arda de
d 30 anos;
‐ Fran
ncisco de Araaújo crioulo de 70 anos;
‐ Clarra sua mulheer crioula de 70 anos;
‐ Cristóvão arda de
d 50 anos;
‐ Antô
ônia arda sua mulher de 35 anos;
‐ umaa filha deste casal de 4 an
nos;
‐ Anaa Eduarda de 40 anos com
m duas crias:: uma de dois anos e outra de um an o;
miana couran
na de 55 ano
os;
‐ Dam
‐ Ignees courana de 60 anos;
‐ Paulo angola dee 30 anos;
‐ João
o gago arda de
d 30 anos;
‐ Dom
mingos angolla de 35 anos;
‐ Pedro arda de 40
4 anos;
‐ Ignaacio arda de 34 anos;
‐ Sebastião congo
o de 40 anos;
‐ Man
noel angola de
d 24 anos;
‐ Fran
ncisco arda de
d 22 anos;
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‐ Dom
mingos arngico de 30 ano
os;
‐ João
o moleque angola de 18 anos;
‐ Dioggo angola dee 28 anos;
‐ Joaq
quim angola de 24 anos;
‐ Dom
mingos congo
o de 20 anoss;
‐ Antô
ônio congo de
d 21 anos;
‐ João
o congo de 20
2 anos;
‐ Pedro angola dee 60 anos;
noel angola de
d 17 anos;
‐ Man
‐ Matteus crioulo de
d 38 anos com
c
filhos: u m macho de
e 4 anos e um
ma fêmea dee 3 anos;
‐ Fran
ncisco moleq
que (...) de 14
4 anos;
‐ And
dré crioulo dee 20 anos;
‐ Pedro angola caarveiro de 26
6 anos;
‐ João
o arda de 40 anos;
‐ Bento arda de 40
4 anos;
ônimo arda de
d 19 anos;
‐ Jerô
‐ João
o congo de 20
2 anos;
‐ João
o Clemente de
d 60 anos;
‐ Luíss arda (...) dee 50 anos;
‐ Dom
mingos (...) de 20 anos;
‐ Cosme mulato carreiro
c
de 25 anos;
Nota: mais 05 esccravos com nomes
n
ilegíveeis.
Gado
o Cavalar
‐ Um cavalo ruço de estrebariia velho;
‐ Anim
mais cavalares machos e fêmeas perttencentes a moagem do engenho: 966;
‐ Cavaalos manso: 7;
‐ Criaas: 57.
Terraas do Engenh
ho
Confrrontam as teerras da situ
uação do enngenho e de
e plantar can
nas por decclaração que fez o
bachaarel Marcelino Rodrigue
es Colaço, peela parte do
o Norte com o rio Capibbaribe, e terrras do
partid
do da Taperaa e do engen
nho da Torree e pela parte
e do sul com terras do m
mesmo engen
nho da
Torree, e mais ereeos da Campina dos Afoggados, pela de
d leste, com
m o mesmo rrio Capibarib
be que
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vai ao
os Afogadoss e pela partte do Oeste, com o partido da Torrinha de Ináciio Correia de Lira,
com o parido da capela do mesmo
m
engennho, e com o partido de José Bernarrdo de Carva
alho, e
mais ereos, e con
nfinantes com
m quem devaam e ajam de partir.
Tira eeste engenh
ho lenhas de
e umas mat as que lhe são anexas e estão situuadas no luggar de
Beberibe, como consta
c
de um
ma escritura que se acha nas notas de mim tabellião feita aoss vinte
e novve de julho de 1755.
Contííguas a estaas terras esttão outras rreputadas po
or pertencen
nte ao dito engenho, que
q se
acham
m arrendadaas ao preto forro
f
José Luuís Brandão e partem pe
egando de um
m marco que está
donde chamam água
á
de Marria Gomes e vem corrend
do para a ba
anda de lestee até outro marco
o outro marcco que fica pelas
p
casas do
d dito rendeeiro nas frald
das do
que eestá na estraada Real digo
montte e daí a ou
utro marco que está naa estrada reaal dentro da passagem dda Água Fria
a e da
outraa parte cortaando pelas matas do diito engenho
o até chegar ao marco dda água de Maria
Gomees reservand
do as casas que forem de Lourenço da Costa e o pedaço de terra em
m que
planttava o dito, que
q fica pela
a beira da es trada até o Cajueiro, ind
do da mata ppara dentro e com
quem
m mais haja de
d partir.
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1
ANEXO I

Ministério da Cultura
.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL
E FISCALIZAÇÃO
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
PORTARIA N o- 16, DE 4 DE ABRIL DE 2013
A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL
DE ARQUEOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso das
atribuições que lhe foi conferida pela Portaria n.º 320, de 13/07/2012,
e de acordo com o disposto no inciso VIII, art. 17, Anexo I, do
Decreto n.º 6.844, de 07/05/2009, e com a Lei n.º 3.924, de
26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda
do que consta do processo administrativo relacionado no anexo a esta
Portaria, resolve:
I -Expedir PERMISSÃO sem prejuízo das demais licenças
exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública,
ao arqueólogo coordenador do projeto de pesquisa arqueológica relacionado no anexo I desta Portaria.
II -Determinar à Superintendência do IPHAN da área de
abrangência do projeto, o acompanhamento e a fiscalização da execução do trabalho, inclusive no que diz respeito à destinação e à
guarda do material coletado, assim como das ações de preservação e
valorização dos remanescentes.
III -Condicionar a eficácia da presente permissão à apresentação, por parte do arqueólogo coordenador, de relatórios parciais
e finais, em meio físico e digital, ao término do prazo fixado no
projeto de pesquisa anexo a esta Portaria, contendo todas as informações previstas nos artigos 11 e 12 da Portaria SPHAN n.º 07, de
1º/12/88.
IV -Os Relatórios e quaisquer outros materiais provenientes
da pesquisa abaixo relacionada ficam obrigados a inserir a logomarca
do Iphan, conforme Marca e Manual de Aplicação disponível no
endereço eletrônico www.iphan.gov.br.
V -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIA BEZERRA DE ALMEIDA
ANEXO I
01 - Processo n.º 01498.000425/2013-60
Projeto: Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na Área
das Obras de Implantação do Túnel da Abolição do Corredor de
Transporte Público de Passageiros Leste-Oeste (Fase I e II)
Arqueólogo Coordenador: Marcos Antônio Gomes de Mattos Albuquerque
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia - Universidade Federal de Pernambuco
Área de Abrangência: Município de Recife, Estado de Pernambuco
Prazo de Validade: 12 (doze) meses
RETIFICAÇÕES
Na Portaria n.º 19/2012, Seção 1, Anexo I, Permissão n.º 03,
de 29/06/2012, onde se lê "Ione Mendes Malta", leia-se: "Ione Mendes Malta e Paulo Alvarenga Junqueira".
Na Portaria nº 11/2013, Seção 1, Anexo I, Permissão 01, de
04/03/2013, onde se lê "Leandro Augusto Franco Xavier", leia-se:
"Marlon Borges Pestana".
Na Portaria nº 11/2013, Seção 1, Anexo I, Permissão 13, de
04/03/2013, onde se lê "Museu Câmara Cascudo - Universidade Federal do Rio Grande do Norte", leia-se: "Museu de Ciências Naturais
- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG".
Na Portaria nº 15/2013, Seção 1, Anexo I, Permissão 36, de
28/03/2013, onde se lê "01496.000543/2012-47", leia-se:
"01492.000543/2012-47".

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL
PORTARIA N o- 29, DE 4 DE ABRIL DE 2013
O SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO
DA CULTURA, no uso das atribuições legais que lhe confere a
Portaria 952 de 21 de dezembro de 2012, e em cumprimento ao
disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto nº 5.761,
de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de
setembro de 2001, resolve:
Art. 1º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no
anexo I, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo
Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro
de 2001.
Art. 2º Aprovar o projeto audiovisual, relacionado no anexo
II, para o qual o proponente fica autorizado a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEOPOLDO NUNES DA SILVA FILHO

SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 272.710,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 20/12/2013
Produção de 6 documentários de 5 a 9 minutos cada, que revelam o
contexto educacional e cultural dos professores de arte do ensino
básico, vencedores do XIV Prêmio Arte na Escola Cidadã.
13 1138 - 7º FOR RAINBOW - FESTIVAL DE CINEMA E CULTURA DA DIVERSIDADE SEXUAL
CENAPOP Centro Popular de Cultura Ecocidadania
CNPJ/CPF: 35.025.691/0001-62
Processo: 01400.003810/20-13
CE - Fortaleza
Valor do Apoio R$: 400.000,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização da 7ª edição do festival de referência no Brasil e no
exterior, relacionado à temática da diversidade sexual e com acesso
gratuito em todos os seus espaços, de 08 a 14/11/2013 em Fortaleza/CE.
13 1307 - TERRUÁ PARÁ - O FILME
Cabocla Produções Cinematográficas e Artisticas
CNPJ/CPF: 03.651.886/0001-21
Processo: 01400.004056/20-13
PA - Belém
Valor do Apoio R$: 583.340,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Produção de um documentário de 52 minutos, com o objetivo de
divulgar a cena musical paraense no Brasil e no Exterior.
12 9924 - A Ilha do Farol
Juliana Serfaty
CNPJ/CPF: 099.008.957-62
Processo: 01400.031313/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 154.580,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Produção de um média metragem de até 25 minutos, que propõe uma
viagem de barco, tentando alcançar a Ilha Raza, e ao mesmo tempo,
uma viagem poética em busca dos possíveis imaginários que se constroem.
12 9845 - CINE LIVRE ARTE
LIGIA VANER DA SILVA
CNPJ/CPF: 477.160.106-20
Processo: 01400.031208/20-12
SP - Franca
Valor do Apoio R$: 228.150,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 30/10/2013
Realização de exibições de filmes nas cidades onde ainda não existe
uma sala de projeção de filmes ou os valores praticados está fora do
alcance econômico da população, de maio a setembro de 2013.
13 0688 - OFICINA DE TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA MEU
PRIMEIRO FILME / MOSTRA DO CINEASTA DOURADENSE
ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO CULTURAL DE BATATAIS
CNPJ/CPF: 12.565.299/0001-00
Processo: 01400.003238/20-13
SP - Batatais
Valor do Apoio R$: 43.380,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/08/2013
Realização de oficina audiovisual administrada pelo cineasta José
Adalto Cardoso e mostra pública das produções dos participantes, de
maio a agosto de 2013 em Dourados/MS.
13 0559 - Projeto "Cine Floresta"
LUÍS FRANCISCO DE MACEDO
CNPJ/CPF: 033.699.308-03
Processo: 01400.003093/20-13
SP - Campinas
Valor do Apoio R$: 571.189,80
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização de exibição itinerante e gratuita em comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Tapajós, Arapiuns e afluentes, com ênfase em
produções relacionadas ao contexto histórico e cultural regional, de
setembro de 2013 a abril de 2014.
13 0206 - Programação Cinema 2013 Instituto NT
Casa Sunset - Instituto Naum Turquenitch de Cinema e Cultura
CNPJ/CPF: 08.549.765/0001-97
Processo: 01400.002605/20-13
RS - Porto Alegre
Valor do Apoio R$: 292.632,60
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 30/11/2013
Realização de mostra audiovisual, sessão comentada, workshop e
seminário, distribuídos ao longo de oito meses de atividades, em
Porto Alegre/RS.
13 0010 - Histórias que Ficam
Fundação CSN Para Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania
CNPJ/CPF: 19.690.999/0007-61
Processo: 01400.000017/20-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 3.495.933,12
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização de mostra de cinema com livre acesso à população de 20
cidades de todas as regiões, priorizando as com até 100 mil habitantes. Os 4 documentários a serem exibidos participam de uma
seleção que premia, na fase de desenvolvimento, cada um com R$
300 mil para a produção de médias metragens, contemplando pelo
menos 1 produtora do Nordeste e 1 do Norte ou Centro-oeste, como
medida de incentivo a descentralização da produção. O projeto acontecerá de junho de 2013 a julho de 2015.
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13 1538 - Mostra Curta Brasil
Alceu Bett
CNPJ/CPF: 746.988.509-91
Processo: 01400.004420/20-13
SC - Joinville
Valor do Apoio R$: 185.910,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 07/07/2013
Realização de um festival que se dedica a exibir os curtas mais
premiados nas principais competições do circuito de festivais de cinema Brasileiro, de junho a julho de 2013 em São Francisco do
Sul/SC.
12 9841 - Minas Games Festival
Marcelo Souza Nery
CNPJ/CPF: 036.637.076-60
Processo: 01400.031204/20-12
MG - Belo Horizonte
Valor do Apoio R$: 531.619,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização de palestras, fóruns, workshops, oficinas, intervenções urbanas, apresentações musicais, exibições de filmes e lançamentos de
games, durante 3 dias em agosto de 2013 em Belo Horizonte/MG.
13 1568 - Aonde Crescem as Macieiras
M35 filmes LTDA
CNPJ/CPF: 14.527.403/0001-06
Processo: 01400.004481/20-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 199.342,66
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Produção de um curta metragem de 15 minutos, que aborda o desencanto na transição da adolescência para a fase adulta, assim como
a ação do tempo nos relacionamentos e ações familiares.
13 1147 - Turn-off
Carlos Antonio dos Santos Segundo ME
CNPJ/CPF: 11.168.287/0001-80
Processo: 01400.003838/20-13
MG - Uberlândia
Valor do Apoio R$: 205.900,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 20/08/2013
Produção de um documentário de 65 minutos, que faz um recorte na
vida de Carlos Hugueney Bisneto.
13 1312 - Segundo Festival de Cinema Asiático de São Paulo (Título
Provisório)
Vega Filmes Ltda
CNPJ/CPF: 07.820.299/0001-70
Processo: 01400.004061/20-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 1.479.060,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização da 2ª edição do festival, com exibição de 40 filmes em até
3 espaços culturais de SP, e itinerância de 10 filmes para Brasília e
Rio de Janeiro, em outubro de 2013.
13 0290 - Mostra Angu de Filmes Vira Laje
Terreiro de Idéias e Fazeres Culturais
CNPJ/CPF: 10.193.220/0001-32
Processo: 01400.002694/20-13
RJ - Duque de Caxias
Valor do Apoio R$: 232.869,32
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 30/11/2013
Realização da 2ª edição da mostra, com exibições e debates que
propõem descobrir o que os coletivos periféricos em destaque no
Brasil andam produzindo e pensando, seus modelos de produção e de
organização, os desafios e os ideais, em outubro de 2013.
13 0041 - I Festival Machinima Art Connections Brasil
MÍDIA 4 FILMES S/S LTDA. - ME
CNPJ/CPF: 11.995.143/0001-05
Processo: 01400.000065/20-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 1.385.460,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 20/12/2013
Realização de um festival que contará com o ciclo de palestras, uma
exposição de arte digital e uma mostra de filmes, no Memorial da
America Latina de SP de 11 a 17/11/2013.
13 1344 - 9º Festival de Cinema Italiano no Brasil
Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura
CNPJ/CPF: 61.011.607/0001-61
Processo: 01400.004101/20-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 993.221,94
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização da 9ª edição do festival, com projeções de filmes italianos
e a realização de encontros entre profissionais e instituições competentes para a viabilização de co-produções e intercâmbio educacional, de 18/11 a 5/12/2013 em São Paulo.
13 0555 - II Cine Curtas Lapa
Surya Produções Artisticas e Gestão Cultural LTDA
CNPJ/CPF: 11.703.427/0001-72
Processo: 01400.003089/20-13
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 352.050,00
Prazo de Captação: 05/04/2013 a 31/12/2013
Realização da 2ª edição da mostra que tem como meta exibir filmes
que foram realizados ou tenham como tema a cidade do Rio de
Janeiro, de julho a setembro de 2013 no bairro da Lapa, Rio de
Janeiro.
12 8484 - A Arte na Escola na voz de quem faz - XIV PAEC
Instituto Arte na Escola
CNPJ/CPF: 03.684.257/0001-06
Processo: 01400.029415/20-12

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013040500022
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Apêndice
e I – Cader no de cam
mpo (Diário
o de campoo)

T
Túnel
da Abo
olição ‐ Diáriio de Campo
o (Período XX
XX 30/01/20014)

12‐044‐2013
Dia ensolarado
Início
o da aberturra da Vala na
n calçada ddo Museu da Abolição (MAB) até o limite da Escola
Estad
dual Joaquim
m Távora, parra embutimeento da fiação elétrica. Lo
ocalização dee uma estruttura.

13‐044‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V na calçaada do Museu da Abolição (MAB).
A áreea foi liberada após a doccumentação gráfica e fottográfica.
Contiinuação da abertura da
a vala para embutimento da fiação
o elétrica. N
Não foi loca
alizado
qualq
quer estruturra nas novass valas abertaas.
Foi in
niciado a in
nstalação do
os conduítess e fechame
ento da vala
a, o que foii acompanhado e
documentado.
Trabaalho finalizad
do às 15h30m
min.

15‐044‐2013
Dia ensolarado

Acom
mpanhamentto do fecham
mento da valaa e abertura da continuação da mesm
ma.
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No in
nício do cortte (face ter aflorado a estrutura 01
1) foi necessário ampliaar um pouco
o para
implaantar uma “ccaixa de visita”. Com o deecorrer do acompanham
mento arqueoológico, obse
ervou‐
se qu
ue a estruturra denominada 01 se esttende aproxiimadamente
e em paraleloo com muro
o e por
conseeguinte ao caasarão, no se
entido da Avv. Caxangá.
À tarrde com a ampliação da
a vala na áreea da calçad
da da Escola Estadual Jooaquim Távora, foi
localiizado outra estrutura
e
denominada 022. Foi solicitaado reforço para a equippe para acele
eração
do traabalho.

16‐044‐2013
Dia ensolarado
Limpeeza da estruttura 02 para avaliação e documentaçção.
A áreea foi liberada após a doccumentação gráfica e fottográfica.

17‐044‐2013
Dia ensolarado
Acom
mpanhamentto do fecham
mento da valaa para embu
utimento da fiação
f
elétricca.
Início
o da abertura da vala pa
ara colocaçãoo dos tubos para drenag
gem na áreaa em que as casas
foram
m demolidas,, próximo ao
o canal.
A 2,5 m de profun
ndidade foi atingido
a
o le nçol freático
o.
Entreevista conced
dida ao jorna
al do Diário dde Pernambu
uco pelo Prof. Marcos Albbuquerque
Reunião do Prof.. Marcos Alb
buquerque ccom a direto
ora do MAB
B, Sra. Mariaa Elisabete Arruda
A
com vistas à collocação da unidade móóvel e contaainer, no estacionamentto do MAB.. Área
liberaada pela direeção do Museu.

18‐044‐2013
Dia ensolarado
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Reunião da equip
pe sobre carrga horária. Ficou estabe
elecido que devemos traabalhar de acordo
a
com o andamento da obra em
m questão.
Documentação panorâmica da
d área para inserção na Home Page.
Acom
mpanhamentto da aberturra da vala naa área do portão de entrada dos carrros (área da Escola
Estad
dual Joaquim
m Távora).
Retiraamos dois tijjolos da estrutura do muuro localizado
o paralelo ao
o muro da Esscola para accervo.
Na árrea das casass demolidas a atividade dde abertura da vala se en
ncontra paraada.

19‐044‐2013
Dia nublado
Acom
mpanhando do
d fechamento da vala para embu
utimento da fiação elétrrica. Atividade de
fechaamento finalizada.
Acom
mpanhamentto da aberttura da valla na área das casas que foram
m demolidass para
implaantação dos tubos.
Instalação do con
ntêiner no Ca
anteiro da Arrqueolog Pessquisas.

20‐044‐2013
Dia ensolarado
Acom
mpanhamentto Arqueológgico da conttinuação da abertura da
a vala na árrea da demo
olição.
Aberttura de aproximadame
ente 5 mettros para colocar
c
o escoramento.. À tarde houve
concrretagem doss tubos de drrenagem.

22‐044‐2013
Dia ensolarado
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Acom
mpanhamentto arqueológgico da conttinuação da abertura da
a vala para eembutimentto dos
tuboss de drenageem.
Fixaçãão de diretriizes para o Relatório.
R
O Pro
of. Marcos Albuquerque
A
orientou a iimplantação das instalaçções do cantteiro da Arqu
ueolog
Pesqu
uisas.

23‐044‐2013
Dia ch
huvoso
Acom
mpanhamentto Arqueológgico (no perríodo da manhã) da con
ntinuação daa abertura da vala
para implantação
o dos tubos para
p
drenageem.
Prossseguimento na
n documentação gráficaa das estrutu
uras.
O fisscal da obraa, da empre
esa Maia M
Melo Engenh
haria, Sr. Junior (contatto: 8155632
24) irá
acom
mpanhar o an
ndamento do
os trabalhos a partir de hoje.
h
No peeríodo da tarrde não houvve escavaçãoo.
À tard
de Dr. Maurício Lemos, também
t
da Maia Melo Engenharia
E
ligado diretam
mente às ob
bras da
Secreetaria

d
das

Cida
ades,

(ccontatos:

31813348
8,

318113349

e‐mail:
e

maurricio.lemos@
@cidades.pe.ggov.br), esteeve no camp
po para info
ormar que q ualquer problema
com o andamento na obra é para
p
informaar.

24‐044‐2013
Dia ch
huvoso

Monttagem de eq
quipamentoss internos d o escritório de campo, do condicioonador de arr e do
gerad
dor.
Acom
mpanhamentto do traba
alho de im plantação dos
d
tubos para drenaggem. Não houve
escavvação.
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Prossseguimento na
n documentação gráficaa das estrutu
uras.

25‐066‐2013
Dia ensolarado
No período da manhã
m
o Pro
of. Marcos A
Albuquerque promoveu em campo, uma reuniã
ão dos
atorees envolvido
os com a exxecução da obra. Dentrre os assunttos discutidoos cogitou‐sse em
transsferir o nosso
o ponto de apoio para ouutro lugar, co
omo próximo
o à estação 11, mas concluiu‐se
que sseria melhor manter o local no estaciionamento do
d MAB.
Outro
o assunto discutido foi a necessidadde de inform
mar a todas as
a equipes, a programaçção de
cada uma.
Atorees envolvidoss:


Dr. Thiago Silva – Engg. Mendes Jr,, contato: Th
hiago.silva@sservix.com.bbr, 82546209
9



Dr. Walbeerto – Eng. Maia
M Melo, ccontato: walb
berto.sf@gm
mail.com



Dr. Djair Ferreira – Se
ecretaria dass Cidades, contato: dijair.ferreira@ciddades.pe.govv.br.

O iníccio da demolição foi alterado para o período da tarde,
t
por ca
ausa de um innquilino do prédio
p
que sse recusou a abandonar o local. Houuve um novo
o acordo e a demolição será retoma
ada no
início
o do período da tarde.
Feita uma foto paanorâmica da
a área das caasas demolid
das.
Não h
houve escavaação; apenas implantaçãão dos tuboss para drenag
gem e concreetagem.
Comp
pras de mateerial de limpe
eza.

26‐044‐2013
Dia ensolarado
Aterrramento dos tubos e retirada das praanchas de escoramento.
Demo
olição do préédio; documentação fotoográfica das ações acomp
panhadas.
Foram
m atualizadas a planilha de
d despesa ddo projeto, e de docume
entação.
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Backu
up das fotoggrafias, e orga
anização dass fotos na paasta de docum
mentação footográfica.
Documentação das
d casas qu
ue estão senndo demolid
das, verifican
ndo o materrial de consttrução
emprregado. Constamos a prresença de ttijolo com 06
0 furos, tijo
olo com 8 fuuros, tijolo batido
b
ambo
os com cimento Portland
d, telha colonnial da cerâm
mica São João
o.

27‐044‐2013
Dia ch
huvoso
Ativid
dade na área das casas demolidaas. O cabo de aço pa
ara colocar as pranchas do
escorramento rom
mpeu e a ativvidade foi intterrompida.

28‐044‐2013
Dia ch
huvoso
Não h
houve atividade em campo devido a intensidade da chuva.
Trabaalho de Gab
binete: atualização da pllanilha de cu
ustos e envio do diário de campo para
p
a
coord
denação.
Organ
nização da documentaç
d
ção fotográfiica das estru
uturas localiizadas na árrea da calçada do
MAB para introdu
uzir no relató
ório.

02‐055‐2013
Dia ensolarado
Mobiilização da reetroescavade
eira.
Acom
mpanhamentto e documentação da coontinuação da
d abertura da
d vala na piista que dá acesso
a
ao caanal.
Marccação das triincheiras na área das caasas demolid
das para inicciar a escavaação arqueollógica.
Foram
m marcadas 8 trincheirass.
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A abeertura da T 01
0 foi iniciad
da no final dda tarde. Loccalizada uma
a estrutura dde tijolos ma
anuais
com aargamassa de
d cal.

03‐055‐2013
Dia ensolarado
Iniciaalmente o Prof. Marcos fez
f uma preleeção acerca da segurançça na área daas trincheiras, e as
medidas a serem
m adotadas. Foi discutidoo ainda a sisstemática pa
ara a docum entação de forma
mantter em separrado a docum
mentação dee cada estrutura e os corrrespondentees detalhes.
Aberttura da T06 e acompanhamento da aabertura.
Limpeeza da estruttura da T07.
Documentação fo
otográfica.
À tarrde iniciado
o o fechado da T06 naas áreas on
nde não havvia estruturaas. As áreas que
perm
maneceram abertas foram
m isoladas
Realizzada a docum
mentação grráfica e fotoggráfica das Trincheiras.
Na trrincheira 07 foi localizad
da uma estrrutura em tijolo batido e tijolo circcular com 6 furos
assen
ntado com ciimento Portland.
Maqu
uina
Horím
metro 208.4 inicial

04‐055‐2013
Dia ensolarado
O enccarregado daa obra Sr. Le
eandro da Roosa ligou informando qu
ue iria continnuar a abertu
ura da
vala para implantação dos tu
ubos para d renagem. Mobilização
M
da
d equipe paara acompan
nhar a
continuação da abertura da vala.
v
Foi lo
ocalizada uma base com tijolo
t
de furoo.
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06‐055‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação do fechamento
f
da
d T06 e iníccio da abertu
ura da T05.
Documentação fo
otográfica da
a vala para im
mplantação dos
d tubos de
e drenagem.
Documentação fotográfica
f
de todos oos cortes da
d T05, po
osteriormentte foi inicia
ado o
fechaamento da Trincheira.
Aberttura da T04, documentam
mos todos o s cortes da trincheira
t
e alguns
a
cortess foram fechados.
Discu
ussão sobre o andamento
o do relatórioo.

07‐055‐2013
Dia ensolarado
Coloccação das plaaquetas nos Cortes e nass Trincheiras.
Fechaamento da T‐04.
T
Aberttura da T‐03 e documenttação.
Fechaamento da T‐03.
T
Houvve reunião à tarde sobre
e o andamennto da execu
ução do trab
balho. Foi so licitado uma
a nova
foto p
panorâmica da área com
m as trincheirras.
Discu
ussão sobre o Relatório.
Lubrificação e abaastecimento
o da retro. Fooi percebido que o pneu dianteiro doo lado esquerrdo da
retro baixou; no final
f
da manhã foi conse rtado.

08‐055‐2013
Dia ensolarado
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Aberttura e fecham
mento da T0
02 e T01.
Panorâmica da árrea com as trrincheiras.
Amplliação da estrutura para avaliar a suaa extensão.
Os piquetes das Trincheiras 01, 02, 03 e 04, foram
m retirados e área foi liberada parra dar
continuidade a ab
bertura da va
ala para impplantação doss tubos para drenagem.
Foi ssolicitado ao
o encarregad
do da obra Sr. Leandro da Rosa que os tubbos da drenagem,
localiizados próxim
mos da área 2, fossem rremobilizado
os para pode
er dar contin uidade a abertura
das trrincheiras.

09‐055‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da liimpeza da exxtensão da eestrutura.
Houvve reunião, e foi solicitad
da a ampliaçãão do corte que
q aparece a estrutura no início da T07 e
final da T01 no encontro
e
com
m o meio fioo. Constatam
mos que a estrutura tem continuidad
de nos
dois m
momentos.
Documentação fo
otográfica e gráfica
g
da esstrutura.
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuuação da abe
ertura da vala para implaantação dos tubos
para drenagem.

10‐055‐2013
Dia ensolarado
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a para drenaggem.
Amplliação do corrte 01 da T‐0
07 para avaliaar a extensão
o da estrutura.
A rettroescavadeira foi remobilização parra o estacionamento do
o MAB, liberrando a área
a para
ampliação da valaa.
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13‐055‐2013
Dia nublado
Antess de ir para o campo tive
emos uma reeunião na basse do nosso escritório em
m Aldeia com
m Prof.
Marccos Albuquerrque e Profa
a. Veleda Luucena. Foi so
olicitada a se
eleção de allgumas fotoss para
serem
m impressass e levadas para o ca mpo. Foi solicitado também que a documen
ntação
fotoggráfica fosse separada po
or corte e trinncheira.
Amplliação do corte na trinch
heira 7 para avaliar o co
omportamen
nto da outra estrutura que
q foi
localiizada.
O enccarregado daa obra Sr. Le
eandro da Roosa informou
u que os tub
bos serão rem
movidos da área 2
o mais breve posssível. Foto: 2704,
2
2703, 22702.
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuuação da abe
ertura da vala para implaantação dos tubos
para drenagem.

14‐055‐2013
Dia nublado
Entreevista sobre os achados arqueológiccos, localizad
dos até o mo
omento no TTúnel da Ab
bolição
com a emissora de
d televisão Rede
R
Globo. O Prof. Marrcos Albuque
erque conceddeu a entrevista.
A áreea para marccação das trin
ncheiras na áárea 2 foi lib
berada e iniciiamos a T‐088 ainda no pe
eríodo
da manhã.
Interrrompemos a abertura da
a T08 para reetirada dos tubos ainda no
n período dda manhã.
Concretagem na vala
v para implantação doos tubos.
Finaliização da T08, documenttamos e fechhamos.
O enccarregado geeral da obra Sr. Farias essteve no cam
mpo e inform
mamos que hhavíamos re
etirado
algum
mas marcaçõ
ões topográfficas para reealizar a abe
ertura das no
ovas trinche iras. Ele info
ormou
que n
não havia prroblema porq
que o erro ffoi da equipe
e de topogra
afia que marrcou antes da área
ser lib
berada pela equipe de Arqueologia.
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A téccnica de segu
urança do trabalho soliciitou que fosse colocada fita zebradaa na área da nossa
escavvação, T‐07. O procedime
ento foi realiizado.

15‐055‐2013
Dia ensolarado
Marccação e início
o da T‐09, na área que esstavam as maanilhas.
Documentação fo
otográfica da
a T‐09.
Houvve reunião e foi solicitado que fossem
m trazidos caapacetes de com cores ddiferenciadas para
visitaantes, e que deveria ser colocado baandeirolas azzul em todass as bases reecentes localizadas
na T‐09.
À tarde houve au
uditoria interna na obra,, Sra. Gleice gerente de Meio Ambieente, solicito
ou que
fossee enviado por e‐mail o qu
ue foi localizaado até o mo
omento para
a ser inseridoo no jornal in
nterno
da em
mpresa.
Fechaamento da T‐09.
T

16‐055‐2013
Dia ensolarado
Aberttura da T‐10 e documenttação fotográáfica e gráficca.
Houvve reunião so
obre os diverrsos tipos de construção do Séc. XIX.
A esccavação arqueológica na
a área das ccasas demolidas foi fina
alizada. A á rea foi liberrada e
inform
mada para o encarregado da obra Srr. Leandro daa Rosa, excetto a T‐07.
Foi ssolicitado ao
o encarregad
do da obra Sr. Leandro
o da Rosa que
q as duass retroescavadeira
perm
manecessem no campo atté amanhã, eele autorizou
u.
Foi in
nformado ao
o encarregad
do da obra SSr. Leandro da
d Rosa que
e estamos dee sobre aviso
o com
relaçãão aos futuro
os cortes na obra, ele infformou que assim que re
einiciar irá noos comunicar.
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21‐055‐2013
Dia ensolarado
Moniitoramento do
d andamento da obra.
Duran
nte o final dee semana roubaram as bbaterias das duas
d
retroescavadeira.
Não h
houve atividade de corte
e.
Foi so
olicitado ao encarregado
e
o da obra Sr. Leandro da Rosa o fecha
amento da T007.
Documentação fo
otográfica da
a T07.

22‐055‐2013
Dia ensolarado
No período da manhã
m
o Pro
of. Marcos A
Albuquerque promoveu em campo, uma reuniã
ão dos
atorees envolvido
os com a exxecução da obra. O asssunto foi o cronogram
ma da obra. Ficou
acerttado que to
odas as info
ormações seerão repassaadas por e‐m
mail. Dr. M auricio Lem
mos da
Secreetaria das Cid
dades se resp
ponsabilizouu em enviar o primeiro e‐‐mail. Atoress envolvidos::


Dr. Thiago Silva – Engg. Mendes Jr



Dr. Walbeerto – Eng. Maia
M Melo



Dr. Djair Ferreira – Se
ecretaria dass Cidades



Dr. Marceelo Lemos – Secretaria d as Cidades e Eng. Maia Melo
M

À tard
de está prevvisto a abertu
ura da vala ppara embutim
mento da fiaçção da OI na área 3.
Moniitoramento arqueológico
a
o do corte/teerraplanagem
m na área 2.
Não tteve início a abertura da vala na áreaa 3.
Aberttura de cortees na área 01
1 para localizzar as redes de esgoto.

22‐055‐2013
Dia ensolarado
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Educaação Patrimonial no DD
DS, demonsttramos a importância do
o patrimônioo e reforçam
mos o
nosso
o papel na ob
bra.
Área 01: monitorramento arqu
ueológico dee cortes realiizados na callçada do MA
AB para localizar as
tubullações do esggoto.
Área 02: monitorando arqueo
ológico do coorte/terraplaanagem.

23‐055‐2013
Dia nublado
Moniitoramento do
d corte/terraplanagem na área 02. O Prof. Marccos Albuqueerque solicito
ou que
a estrrutura localizzada na T‐07
7 fosse isoladda com pique
etes e fita zebrada.
Na árrea 01 contin
nuação da ab
bertura de coortes para lo
ocalizar a rede de esgoto.. Finalizados hoje.
Na árrea 2 início do
d aterro com
m areia lavadda para terraaplanagem.
Organ
nização do material
m
de campo e mat erial arqueológico no container.
Organ
nização das planilhas de fotos, desennhos das trin
ncheiras e das estruturas..
Educaação patrimo
onial para Prrofessor de hhistória da UFPE e alunoss do Colégio Lubienska.

24‐055‐2013
Dia nublado
Moniitoramento arqueológico
a
o do corte/teerraplanagem
m na área 2.
Foi so
olicitado o reevezamento dos geradorres no contaiiner.

27‐055‐2013
Dia ch
huvoso
Inicio
o do acompanhamento da abertura dda vala na áre
ea 3.
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Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a na área 2.

28‐055‐2013
Dia nublado
Acom
mpanhamentto da aberturra da vala naa área 3 e áre
ea 2.
Inicio
o do fechameento da vala na área 3.
Após o fechamen
nto deste trecho a vala coontinua a serr aberta.

29‐055‐2013
Dia ensolarado
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a na área 3.
Na árrea 2 não houve a continuação da abbertura da vaala.
Trabaalho de gabin
nete: banco de dados doo relatório.
No fin
nal da tarde uma tubulaçção da comppensa foi rom
mpida.

30‐055‐2013
Dia ensolarado
Duran
nte o períod
do da manhã
ã não houve a continuação da abertu
ura da vala nna área 3 devido a
tubullação da com
mpensa. Um
m funcionárioo da compe
ensa veio na
a obra para trazer o ma
aterial
necesssário para consertar
c
o vazamento.
v
O enccarregado geeral da obra
a Sr. Farias innformou que
e foi localizada uma estrrutura próxim
mo da
estaçção 06 localizzada na Av. Caxangá.
C
Prof. Marcos Alb
buquerque foi avaliar a estrutura. Trata‐se
T
de um arco com
m tijolo maciço e
cimen
nto Portland
d.
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Petrô
ônio Pereiraa foi buscarr o geradorr Honda do
o auditório para manuutenção. Seggundo
inform
mação de Antonio
A
Pereira Jr o geraador está se
em tombame
ento. O geraador estava sendo
utilizaado nas peneeiras e poste
eriormente ffoi utilizado no
n auditório..
Foi solicitado peelo Prof. Ma
arcos Albuquuerque que fosse realizada a mediição da estrrutura,
porém
m não tivem
mos condiçõe
es porque esstava sendo executado o esgotamennto e a segu
urança
do trabalho não permitiu que naquele m
momento fossse fazer as medições. O encarregad
do não
estavva na área. Teentamos enttrar em conttato com Sr. Farias, porém
m não conseeguimos.

31‐055‐2013
Dia ensolarado
Passaamos na estaação 6, e a árrea estava coomeçando a ser fechada.
Na árrea 3 continu
uação da abe
ertura da val a.
Na árrea 2 não houve escavaçã
ão, apenas a terraplanaggem.

03‐066‐2013
Dia nublado
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação do cortte/terraplana
agem na áreaa 2.
Moniitoramento arqueológico
a
o da aberturaa da vala na área 3.
Dr. W
Waldyr da Meendes Jr solicitou o envioo de fotos da execução do
d trabalho de arqueolo
ogia na
obra.. Fotos enviaadas por e‐mail.
A abeertura da vaala na área 2 foi interroompida devid
do a localiza
ação da “caixxa de esgoto
o”, no
perío
odo da tarde..

04‐066‐2013
Dia ch
huvoso
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Área 2: monitoraamento arqu
ueológico daa continuaçãão do corte/terraplanageem, logo no início
uma ttubulação daa compensa foi rompida . Atividade parada
p
no de
ecorrer do diaa.
Área 3: não houvve continuaçã
ão da abertuura da vala 3. Apenas rem
moção do maaterial para o bota
fora. E implantaçãão dos conduites.

05‐066‐2013
Dia ch
huvoso
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a na área 3.
A ativvidade na áreea 2 continua parada devvido a tubulaação de esgo
oto.

06‐066‐2013
Dia ensolarado
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a na área 03.

07‐066‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
de vala
v na Área 3.
A abeertura da vaala foi interrrompida por causa de uma árvore que
q aguardaa a autorizaçção do
CPRH
H para ser rem
movida.
Foi so
olicitado porr Janicleide Santos o enviio da impressora que estava no túnell.

10‐066‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v na Área 3.
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Após a autorizaçãão a árvore foi removida,, dando conttinuidade à abertura
a
da vvala.
Na árrea 2 limpezaa e acabame
ento nas “caixxas de visita”.

11‐066‐2013
Dia ensolarado
Agendamento da Educação Patrimonial nnas escolas da circunvizinhança.
4 cm de larg
gura e 06 cm
m de profundidade,
Teve início na áreea 01 abertura da vala 044, medindo 40
ento da fiaçã
ão da OI.
em frrente à entraada principal do MAB parra embutime
Como
o não havia programação
p
o para abertuura desta vala, ela foi intterrompida ppor Dr. Djair..

13‐066‐2013
Dia ch
huvoso
Contiinuação da abertura
a
da vala
v na áreaa 3, localizaçãão de uma nova
n
estrutu ra no lado direito,
d
em frrente ao préédio Asa Branco nº 77. D
Devido ao accumulo de água na vala não foi possível a
realizzação da doccumentação gráfica e fot ográfica.
Educaação Patrimo
onial: nas escolas Joaqui m Tavares e Ética.

14‐066‐2013
Dia ensolarado
a
da vala
v na área 3.
Contiinuação da abertura
Com o esgotameento da águ
ua na vala, foi possívell realizar a limpeza e ddocumentação da
estrutura.

17‐066‐2013
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Dia ensolarado
Moniitoramento arqueológico
a
o da continuaação da aberrtura da vala
a na área 3.
Documentação fo
otográfica do
o perfil.

19‐066‐2013
Dia ensolarado
as de visita” dda Compesa.
Área 3: construçãão das “caixa
C
para realização daa terraplanaggem.
Área 2: remoção da mangueirra, após autoorização do CPRH,
u que será co
onstruído um
m canteiro de
e obra
Obs.: o encarregaado geral da obra Sr. Farrias informou
M
na árrea da T‐07, e que não iria prejudicaar a estruturra localizada na trincheirra. O Prof. Marcos
Albuq
querque info
ormou sobre
e a intençãoo que a Seccretaria das Cidades tem
m em preservar a
estrutura, e a áreea foi liberada.

21‐066‐2013 a 24‐06‐2013
Feriadão São João
o.

25‐066‐2013
Dia ensolarado
Área 3: Construçãão das “caixa
as de visita” de esgoto daa Compesa.

26‐066‐2013
Dia ensolarado
o da construçção do cante
eiro na área 22.
Início
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O encarregado da
d obra Sr. Leandro
L
da Rosa inform
mou, que talvez amanhãã seja retom
mada a
c
em ffrente da en
ntrada
aberttura da vala na área 1, que havia ssido interrompida, na calçada
principal do MAB
B.

27‐066‐2013
Dia ensolarado
Retom
mada da abeertura da vala na Área 0 1 tendo início na calçada do MAB (laado esquerd
do Rua
Real d
da Torre), paara embutim
mento da fiaçção da Oi.
Dr. D
Djair informo
ou sobre a preocupação
p
o com a retirada do container do esstacionamen
nto do
MAB após a finalização da obra. Ele infoormou que o container pode
p
ser collocado ao la
ado do
canteeiro de obra na área 2.
Na árrea 2 constru
ução do cantteiro.

28‐066‐2013
Dia ch
huvoso
Contiinuação da abertura
a
da vala
v na área 3.
Na árrea 1, na calçada do musseu, já enconntrava‐se toda coberta, apenas aberrto as partess onde
serão
o construídass as “caixas” da tubulaçã o da Oi.

29‐066‐2013
Dia Ensolarado
Aberttura na área 3, atravessa
ando a Rua R
Real da Torre
e, a vala apresentava 2m
m de profund
didade
e 1,100m de largurra.
O enccarregado daa obra Sr. Le
eandro da Roosa e seu auxiliar estavam trabalhanndo dentro da
d vala
devid
do à falta de operários.
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30‐066‐2013
Dia ensolarado
Aberttura da Caxaangá, área 3,
3 na curva no sentindo
o de quem vem
v
da Reaal da Torre para
p
a
Caxan
ngá.
nte a escavaação foi perfu
Duran
urada a aduttora da Comp
pesa. No mo
omento da am
mpliação da vala a
fiação
o antiga da Oi
O foi danifica
ada, sendo pparalisada a escavação.
e

01‐077‐2013
Dia ensolarado
do ao ocorrid
do no domin
ngo dia 30/006/2013, ond
de o tubo de
e água da Coompesa e a fiação
Devid
da Oii foram romp
pidos, hoje houve
h
uma reeunião com a equipe da Compesa e da Oi, juntam
mente
com Eng. Thiago, Sr. Farias e Dr. Djair.
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 03.

02‐077‐2013
Dia ch
huvoso
Cortees na vala 03 para construção das “caaixas de visita”.

03‐077‐2013
Dia ch
huvoso
Contiinuação dos cortes na va
ala 3 para connstrução dass “caixas de visita”.
v

04‐077‐2013
Dia ch
huvoso
Acabamento das “caixas de visita” na valaa 3.
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Um p
poste da calçada na área 3 tombou poor cima de uma
u casa, a Celpe
C
esteve no local.
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 03.

05‐077‐2013
Dia ensolarado
a
da vala
v 3, atraveessando a Re
eal da Torre até
a a calçadaa do Colégio Ideia.
Contiinuação da abertura

06‐077‐2013
Dia ensolarado
Fechaamento do trecho (com BGS – Brita ggraduada sim
mples) da vala 3.

08‐077‐2013
Dia ch
huvoso
Não houve escavvação. Estão trabalhand o no acabam
mento das “caixas
“
de viisita” na áre
ea 3, e
bra na área 2 .
consttrução do canteiro de ob

09‐077‐2013
Dia ch
huvoso
Não houve escavvação. O enccarregado geeral da obra Sr. Farias in
nformou quee esta semana vai
comeeçar a fazer o gabarito do
o Túnel. Estãão aguardando a CTTU re
ealizar o blooqueio da Rua Real
da To
orre e a Celpe para remover os postees localizadoss na calçada do MAB.
Acabamento das “caixas de visita” na áreaa 3, e constrrução do canteiro de obraa na área 2.

10‐077‐2013
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Dia ensolarado
Não houve escavvação. Sra. Julia Berra representan
nte do IPHAN/PE estevee em campo
o para
fiscalizar a obra, e marcou um
ma reunião ccom o Prof. Marcos Albuquerque am
manhã no pe
eríodo
da manhã.

11‐077‐2013
Dia ensolarado
Não h
houve escavaação.
Reunião entre o Prof. Marco
os Albuquerqque e Sra. Juliana Berra representa nte do IPHA
AN/PE,
sobree o andamen
nto da obra e acompanhaamento arqu
ueológico.
Organ
nização e atu
ualização do diário de caampo.
Organ
nização dos desenhos da
as novas estrruturas localizadas.

12‐077‐2013
Dia ensolarado
Não h
houve escavaação.
Organ
nização e atu
ualização do diário de caampo.
Organ
nização dos desenhos da
as novas estrruturas localizadas.

15‐077‐2013
Dia ensolarado
Aberttura da vala 05 na área 01,
0 na calçadda do MAB, para
p
instalação do gabarrito das estaccas do
Túnel.
Aberttura de doiss cortes para
a capeamentto das Adutoras (Compe
esa), na áreaa 01, em fre
ente à
Escola Joaquim Táávora.
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16‐077‐2013
Dia nublado
Aberttura de cortee na esquina do MAB, paara capeamento da Aduto
ora (Compessa).
Testee da maquinaa para perfurração das es tacas.

17‐077‐2013
Dia nublado
Contiinuação de abertura
a
de vala
v 05 para instalação do
d gabarito das
d estacas ddo Túnel. Tesste da
maqu
uina que irá cravar
c
as esttacas de susttentação do Túnel da Abo
olição.
Cortee na área 03 para capeam
mento da Ad utora (Comp
pesa), apareccendo um essqueleto.

18‐077‐2013
Dia nublado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 05 na árrea 01.
Documentação gráfica
g
e fotográfica doo Sepultame
ento localiza
ado no cortte realizado
o para
localiização da adutora na áre
ea 03.
Repo
ortagem com
m a Rede Globo e Jornal ddo Comércio
o sobre o sep
pultamento llocalizado na
a Área
3. O P
Prof. Marcoss Albuquerqu
ue concedeuu as entrevisttas.
Vistoria do Dr. Marcelo
M
Farias represen tando do IP
PHAN/PE. Fo
oi atendido ppelo Prof. Marcos
M
Albuq
querque. Ficou agendada uma reuniião para amaanhã (19/07/2013) às 100h AM, com todos
os ato
ores envolvid
dos na execu
ução da obraa.
À noite por volta das 18h o en
ncarregado ggeral da obraa Sr. Farias entrou em coontato inform
mando
que a equipe do Jornal Diário de Pernam
mbuco estavva na obra querendo infoormações so
obre o
sepulltamento. Srr. Farias info
ormou que nnão poderia passar informações e qque a área estava
e
isolad
da.
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19‐077‐2013
Dia ensolarado
Preseença da TV Jo
ornal SBT para entrevistaa com o Proff. Marcos Alb
buquerque.
A áreea do sepulttamento foi fechada. Fooi coberto co
om lençol de algodão bbranco e ate
errado
como
o segue a tradição.

20‐077‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação de abertura
a
da vala
v 05 para instalação do gabarito das estacas doo Túnel.

22‐077‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação de abertura da
a vala 05 paara instalaçãão do gabarito, sendo i nterrompida
a pela
dificu
uldade da rettro em quebrar o asfaltoo e paralelepíípedo.
Foram
m perfuradass 20 estacas..

23‐077‐2013
Dia ensolarado
Perfu
uração de 17 estacas na vala
v 05.

24‐077‐2013
Dia ensolarado
onial na Esco
ola Barros Caarvalho.
Educaação Patrimo
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Amplliação na vala 05.

25‐077‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da ampliação
a
da
a vala 05.
passou o deetector de metal na Rua Real da Torrre para localiizar os
O Pro
of. Marcos Albuquerque
A
trilho
os das linhas do bonde.

26‐077‐2013
Dia N
Nublado
Amplliação do corrte para desvvio da aduto ra na área 3,, próximo ao
o sepultamennto.

29‐077‐2013
Dia N
Nublado
Na árrea 01, ampliação da vala
a 05 para rem
mover parte da adutora. Localização de fragmentos de
ossoss.

30‐077‐2013
Dia ensolarado
Reconstrução do gabarito na vala 5.

31‐077‐2013
Dia ensolarado
a.
Cortee na calçada no MAB, parra instalaçãoo de uma fossa provisória
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01‐088‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação do corte
c
para instalar a fossaa provisória na calçada do
d MAB.

02‐088‐2013
Dia ensolarado
houve escavaação.
Não h

05‐088‐2013
Dia nublado
Não h
houve escavaação.

06‐088‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 5, nas la terais das esstacas pronta
as.
Demo
olição da Praaça João Alfredo na área 03.

07‐088‐2013
Dia ensolarado
Não h
houve escavaação.
BGS n
na área 03 Praça João Alffredo.
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A máquina que perfura as esttacas quebroou novamentte.
08‐088‐2013
Dia ensolarado
A máquina voltou
u a funcionarr à tarde. Nã o houve escavação.

09‐088‐2013
Dia ensolarado
Nenh
huma escavação, apenas marcação (ccorte com lamina no asfa
alto) para coontinuação da
d vala
5 na áárea 01.

12‐088‐2013
Dia ensolarado
Escavvação na con
ntinuação de abertura daa vala 5 na árrea 01 para construção
c
ddo gabarito.
Nestaa vala foi reaalizada uma sondagem
s
coom de 1,80m
m de profund
didade, para verificar se abaixo
a
haviaa algum mateerial que imp
pedisse a pe rfuração dass estacas. Ne
enhum mate rial que impedisse
a perrfuração das estacas foi lo
ocalizado.

13‐088‐2013
Dia ensolarado
Nenh
huma escavação, apenas uma estaca foi perfurad
da, pois a maquina continnua quebrando.

14‐088‐2013
Dia ch
huvoso
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Nenh
huma escavaação, apenas atividades dde limpeza e manutençã
ão da maqui na. Diminuiçção na
alturaa das estacass.

15‐088‐2013
Dia ensolarado
Nenh
huma escavação, apenas atividades dde limpeza e manutenção
o da maquinaa.

16‐088‐2013
Dia ensolarado
Aberttura de vala na área 01 (vala 6 ) na calçada da Escola Joaqu
uim Távora, paralelo ao muro,
para instalação da tubulação de esgoto.

17‐088‐2013
Dia nublado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 6 na áre a 01 calçadaa da Escola Jo
oaquim Távoora, até a “ca
aixa de
esgotto” em frente ao Colégio
o Idéia.
Contiinuação de abertura
a
da vala 5 na á rea 01, paraa gabarito da
as estacas, aatravessando
o uma
faixa da Caxangá,, a faixa de ônibus
ô
que veem sentindo cidade/Caxa
angá.

19‐088‐2013
Dia ensolarado
Nenh
huma escavação. Instalaçção dos tuboos de esgoto na vala 6 na área 01.

20‐088‐2013

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Dia nublado
Nenh
huma escavação. Perfuração das estaacas e fecham
mento da vala 6.

21‐088‐2013
Dia ensolarado
Início
o de Aberturaa da vala 7 na área 03.
Aberttura da vala 05 na área 01,
0 na calçadda do MAB, para
p
instalação do gabarrito das estaccas do
Túnel.

22‐088‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 7 na áre a 03, para in
nstalação do gabarito.
Petrô
ônio Pereira esteve
e
no ca
ampo e levouu o gerador para
p
manute
enção.

23‐088‐2013
Dia ensolarado
Amplliação ao red
dor das estaccas já pronta s na vala 05..

24‐088‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação de abertura
a
da vala
v 5.
Realizzação de son
ndagem na vala
v 05 para llocalizar a fiaação da Oi.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

313

26‐088‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

27‐088‐2013
Dia nublado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

28‐088‐2013
Dia ch
huvoso
Não ffoi realizada nenhuma esscavação. Diaa do apagão no NE.

29‐088‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
na vala 7 área 03, foi remo
ovida a “caixxa de esgotoo” localizada nesta
vala.

30‐088‐2013
Dia nublado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 7 na áre a 03.
Foi veerificado pela topografia um erro no alinhamento da vala 07,, onde um trrecho teve que ser
refeitto.

31‐088‐2013
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Dia nublado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 7 na áre a 03.
A mááquina de peerfuração de
e estacas queebrou deixando uma parte do tudo aterrado no
o solo,
assim
m cancelando
o as atividade
es do dia.

02‐099‐2013
Dia ensolarado
a
da vala
v 05 na árrea 01. Localização de 04
4 bases em aalvenaria de
e tijolo
Contiinuação da abertura
maciçço manual assentando com cimento Portland.

03‐099‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

04‐099‐2013
Dia ensolarado
Início
o de perfuraçção das estaccas no gabarrito da vala 07.
0

05‐099‐2013
Dia nublado
uração das esstacas no gabarito da Va la 07.
Perfu

06‐099‐2013
Dia ensolarado
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

09‐099‐2013
Dia nublado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

10/099/2013
Dia ch
huvoso
Marccação e cortee do asfalto para continuuação da Vala 05 na Rua
a João Ivo daa Silva. Perfu
uração
de esstacas no gab
barito na Vala 07.

11‐099‐2013
Dia ensolarado
uração de esttacas no gab
barito da Valaa 07.
Perfu

12‐099‐2013
Dia nublado
Perfu
uração de esttacas no gab
barito da Valaa 07. Armaçãão para conccretar a coroaa na vala 05..

13‐099‐2013
Dia ch
huvoso
Escavvação para co
ontinuação da
d abertura dda Vala 07.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
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14‐099‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07, retirrada dos trilh
hos do bonde
e.

15‐099‐2013
Dia ensolarado
a
da Vala
V 07. Reallização de so
ondagem da subsupefíciee com 1,80.
Contiinuação da abertura
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 05.

16‐099‐2013
Dia ensolarado
a
da Vala
V 07.
Contiinuação da abertura
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 05.

17‐099‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07.

18‐099‐2013
Dia nublado
Contiinuação da abertura
a
da vala
v 07.

19‐099‐2013
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Dia ensolarado
Perfu
uração das esstacas na Vala 07.
Instalação das ferrragens para a Viga de cooroamento na
n Vala 05.

20‐099‐2013
Dia ensolarado
uração de esttaca na Vala 07.
Perfu
Instalação das ferrragens para a Viga de cooroamento na
n Vala 05.

23‐099‐2013
Dia ensolarado
Cortee nas lateraiss das estacass cravadas naa Vala 07, gabarito direito.

24‐099‐2013
Dia ensolarado
Cortee nas lateraiss das estacass cravadas naa Vala 05.

25‐099‐2013
Dia ensolarado
a
da Vala
V 07.
Contiinuação da abertura

26‐099‐2013
Dia ensolarado
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 05, na R
Rua João Ivo da Silva.

27‐099‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 05, na R
Rua João Ivo da Silva.

28‐099‐2013
Dia ensolarado
a
da Vala
V 07.
Contiinuação da abertura

30‐099‐2013
Dia nublado
Contiinuação da abertura da
a Vala 05 (R
Rua João Ivo da Silva) para constrrução do ga
abarito
esqueerdo.

01‐100‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação de abertura
a
da Vala
V 08, agorra na rua Joãão Ivo da Silva.
Contiinuação de escavação
e
na
as laterais daa Vala 07.
A máquina de perfuração de estaca queb rou.
02‐100‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação e fin
nalização da abertura da Vala 08.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
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03‐100‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

04‐100‐2013
Dia nublado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

07‐100‐2013
Dia ensolarado
v
de coro
oamento na Vala 05.
Implaantação das vigas

08‐100‐2013
Dia ensolarado
Implaantação das vigas
v
de coro
oamento na Vala 05.
Amplliação nas latterais da Vala 07.

09‐100‐2013
Dia ensolarado
Amplliação nas latterais da Vala 07.

10‐100‐2013
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

11‐10‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.
A máquina para perfurar
p
as estacas raiz a pós a abertu
ura do Túnel chegou hojee.

14‐100‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

15‐100‐2013
Dia ensolarado
Amplliação nas latterais da Vala 07.

16‐100‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

17‐100‐2013
Dia ensolarado
o de escavaçãão para aberrtura do Tún el da Aboliçãão, entre a Vala
V 05 e Valaa 07.
Inicio
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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18‐100‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação

19‐100‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

21‐100‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma escavação.
e
O “bota‐fora”” estava fech
hado em virttude do feria
ado da
Consttrução Civil e Comerciários.

22‐100‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Amplliação nas latterais da Vala 07.

23‐100‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Amplliação nas latterais da Vala 07.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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24‐100‐2013
Dia ensolarado
o Campos naa obra.
Visitaa do Governaador Eduardo
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

25‐100‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Amplliação nas latterais da Vala 07.

26‐100‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

28‐100‐2013
Dia ensolarado
Amplliação nas latterais da Vala 07.

29‐100‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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30‐100‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07.

31‐100‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação

01‐111‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
Amplliação nas latterais das estacas cravaddas na Vala 05.
0
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07.

02‐111‐2013
Dia ch
huvoso
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.

04‐111‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Coroaamento das estacas no perfil
p
esquerrdo na Vala 05.
0 Desvio da
a fiação da O
Oi para perfu
uração
das eestacas na Vaala 07, gabarito direito. PPerfuração de estacas raiz, no túnel.

05‐111‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.
Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07.

06‐111‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.

07‐111‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.

08‐111‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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09‐111‐2013
Dia ensolarado
a
da Vala
V 07.
Contiinuação da abertura

11‐111‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

12‐111‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação
Coroaamento das estacas na Vala
V 05.

13‐111‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
Repo
ortagem da Rede
R
Record com o Prof. Marcos Albu
uquerque.
Educaação Patrim
monial para os funcionáários do Museu
M
da Ab
bolição com
m o Prof. Marcos
M
Albuq
querque.

14‐111‐2013
Dia ensolarado

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
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Contiinuação da abertura
a
da Vala
V 07.

18‐111‐2013
Dia ensolarado
Na área 02 realização de co
ortes para pplantar mud
das de caju, palmeira im
mperial e plantas
p
nativas.

19‐111‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

20‐111‐2013
Dia nublado
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.
Contiinuação da ampliação

21‐111‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

22‐111‐2013
Dia nublado
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05.
Contiinuação da ampliação
Início
o da ampliaçãão nas latera
ais das estacaas cravadas na Vala 07.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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23‐111‐2013
Dia ensolarado
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 07.
Contiinuação da ampliação

25‐111‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 05 e Vala 07.

26‐111‐2013
Dia ensolarado
nalização da ampliação n as laterais das estacas crravadas na V
Vala 05.
Contiinuação e fin

27‐111‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

28‐111‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

29‐111‐2013
Dia ensolarado
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

02‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

03‐122‐2013
Dia ensolarado
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 07.
Contiinuação da ampliação

04‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel, nest e momento com início na Rua João Ivvo da Silva.

05‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

06‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

07‐122‐2013
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

09‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

10‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

11‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

12‐122‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

13‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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14‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

16‐122‐2013
Dia ensolarado
e
do
o Túnel.
Contiinuação da escavação

17‐122‐2013
Dia nublado
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.

18‐122‐2013
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

19‐122‐2013
Dia ch
huvoso
Ativid
dades paralissadas devido
o a grande quuantidade de
e chuva, ond
de deixou a áárea do túnel
comp
pletamente alagada.
a

20‐122‐2013
Dia nublado

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Não foi realizadaa nenhuma escavação. Reunião com a equipe de campo no escritório em
Aldeia.

21‐122‐2013
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

22‐122‐2013
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

23‐122‐2013
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

24‐122‐2013
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

25‐122‐2013
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

26‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 07.
Contiinuação da escavação
e
do
o Túnel.
OBS: Cruzamento
o da Av. Caxa
angá com a R
Rua Real Torre foi interdiitada hoje.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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27‐122‐2013
Dia ensolarado
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 07.
Contiinuação da ampliação

28‐122‐2013
Dia ensolarado
Contiinuação da ampliação
a
na
as laterais daas estacas craavadas na Va
ala 07.

29‐122‐2013
Dia ensolarado
nalização da ampliação n as laterais das estacas crravadas na V
Vala 07.
Contiinuação e fin

06‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

07‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

08‐011‐2014
Dia nublado
Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
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Escavvação no iniccio do Túnel na Rua Real da Torre, paara nivelamento da pista..

09‐011‐2014
Dia ch
huvoso
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

10‐011‐2014
Dia ensolarado
e
no
o início do Túúnel na Rua Real
R da Torre
e, para nivelaamento da pista.
p
Contiinuação de escavação
11‐011‐2014
Dia ch
huvoso
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.
Retiraada da lama na área do Túnel.
T

13‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.
Armaação das Vigaas de sustenttação da futuura praça.

14‐011‐2014
Dia nublado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.
Nivelamento da entrada
e
do Túnel
T
para reeceber o conccreto.
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15‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

16‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

17‐011‐2014
Dia ensolarado
A Caxangá. A escavaçãoo foi iniciada
a às
Escavvação no cruzamento da Rua Real da Torre com Av.
20h e finalizadas no dia 18/01
1 às 8h.

20‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

21‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

22‐011‐2014

Arqueolog
A
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4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

335

Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

23‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

24‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

27‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

28‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

29‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

Arqueolog
A
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30‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

31‐011‐2014
Dia ensolarado
Não ffoi realizada nenhuma esscavação.

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
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ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
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A
Apêndice
III – Desenh o Esquemá
ático com a localizaçção das
E
Estruturas.
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ES 01 - ÁREA 01 - VALA 01
MAB

MUSEU DA ABOLIÇÃO - MAB
6,04m

X

INÍCIO DA VALA 01
0,95m

14cm
Prof. 13cm

13cm
Prof. 20cm

19cm

14cm
Prof. 9cm

2

14cm
Prof. 6cm

3

(Perfuração 01 e 02)

(Perfuração 03, 04 e 05)

06

19cm

20cm
Prof. 12cm

07

19cm

20cm
Prof. 12cm

4
(Perfuração 06 e 07)

0,28m

08

19cm

21cm
Prof. 20cm

51cm

04

15cm

11cm

1,60m

(Perfuração 08 com fragmento de pedra calcária)

12cm

02

05

03

0,13m
12cm

16cm
Prof. 9cm

16cm

0,60m
12cm

15cm

0,17m
12cm

(Panorâmica da ES 01)

0,69m
23cm

1

01

1,62m
18cm

50cm

5

22cm

20cm

VALA 01

FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA

6
09

18cm

(Perfuração 09 com fragmento
de pedra calcária)

22cm
Prof. 18cm

11cm

9cm
30cm

1

4

2

3

5

6

339

ES 02 - ÁREA 01 - VALA 01
MURO

ESTRUTURA

PORTÃO (PEDESTRE)
MURO DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM TÁVORA

4,00m

CONTINUIDADE DA BASE DO MURO
(ESTRUTURA) ATÉ 0,81m

2,00m
21cm

27cm

2,20m

2,20m

31cm

2,20m

34cm

80cm

84cm

86cm

1,16m

(Panorâmica da ES 02,
demonstrando a distância com
o muro da escola)

59cm

1

6

CAIXA
VISITA

5,10m

(Detalhe da ES 02, abaixo do muro da escola)

2,20m

1,85m

24,00m

2,20m
1,17m

MAB

26,00m

42cm

41,00m

3,00m

56cm

5

(Acabamento Boleado)

21cm

53,00m

CALÇADA

33cm

71cm

PORTÃO CARRO

BASE
MURO ESCOLA

40cm
8cm

40cm

POSTE

3

4

MURO ESCOLA

(Detalhe da Coluna)

TIJOLO MACIÇO MANUAL

BASE MURO
ESCOLA

81cm

2

MODIFICAÇÃO RECENTE

ESTRUTURA
35cm
17cm

PISTA

LARGURA BASE DO MURO: 40cm COM REBOCO DE ARGAMASSA COM CAL NOS DOIS LADOS

6

LARGURA DO MURO: 21cm COM REBOCO
MURO DA ESCOLA ATÉ O PORTÃO DE PEDESTRE COM BASE DE TIJOLO DE FURO COM CIMENTO
APÓS O PORTÃO DE PEDESTRE BASE COM 1 LINHA DE TIJOLO DE FURO SOBREPOSTO NA ESTRUTURA
A PARTIR DAQUI, A ESTRUTURA SE ENCONTRA ABAIXO DO MURO DA ESCOLA, ESTANDO À 21cm DE DISTÂNCIA COM
RELAÇÃO A BASE DO MURO ATUAL (ESCOLA)

1

5

3

4

2
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1

ES 03 - ÁREA 02 - TRINCHEIRA 07
(Detalhe do tijolo com
marca localizado na ES 03)

(Panorâmica da ES 03)
0m

AMARRAÇÃO

10,00m

3

1,40m

3,00m

5,00m

5,75m

SUPERFÍCIE

7,00m
34cm

9,00m

10,00m

40cm

1º BATENTE

43cm

25cm

8cm

2º BATENTE
90cm

PERFIL L.E.

(Arenito localizado no
interior da trincheira)

50cm

4

57cm

2
(Detalhe dos batentes)
3º BATENTE

57cm

47cm

1,40m

5

PERFIL L.D.

AREIA COM METRALHA

1º= 22cm

1º= 18cm

1º= 15,5cm

2º= 13cm

2º= 12cm

2º= 11cm

3

9,00m

5,75m

2º= 15cm

1º= 8cm

1

2º= 10cm

30cm

30cm

AREIA LAVADA

20cm

5

5,00m

1º= 26cm

CAMADA PRETA

CAMADA PRETA

3,00m

50cm

4

2

341

ES 04 - ÁREA 02
C-1

T-7

T-6

4,00m

T-5

4,00m

T-4

4,00m

T-3

4,00m

T-2

4,00m

T-1

4,00m

CAXANGÁ

2M

0,60cm

2M

C-2

C-3

7

AMARRAÇÃO

14,20m

,30m
15,00m 16

8,00m

5

66cm

1

13,80m

GARRAFA

0,50cm

28,5cm

9
1,30m

1
REBOCO

1

2

10

11

81cm
13cm

81cm

RÂMICA
TUBO DE CE
ESGOTO

3

CONCHA E

18
(Finalização da ES 04 na Área 02)

CAU

12

10

15
6cm

13cm

13

(Interrupção com concreto)

(Interrupção recente)

13cm

2
1

2

16cm

REBOCO

11

8,20m

90cm

(Panorâmica 01 da ES 04)

,50m
22,30m 23
0m 22,00m
,00m 21,0
20
0m
,0
18,00m 19

27,70m
26,40m

PISTA

1,30m

C-5

12,00m

26,00m

NTE

C-12
5,00m

CO

16

(Panorâmica 02
da ES 04)

17

CALÇADA

C-39

CARVÃO

(Detalhe da disposição dos tijolos)

S
REBOCO DO
S
DOIS LADO

ÇÃO RECE

4

6

14

0,45cm

2

m
Comp.: 3,00
Larg.: 0,30cm
BRITA
NCRETO C/

19

8

INTERRUP

2M

C-4

BASE RECENTE C/ TIJOLO
MACIÇO INDUETRIAL

ESTRUTURA

LE

VALA DE DRENAGEM

5

4

3

12

13

6

14

8

7

15

16

9

17

18

19
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ES 05 - ÁREA 03 - VALA 03

1

(Panorâmica da ES 05)
PERFIL FRONTAL
10cm
10cm
20cm

ASFALTO
PARALELEPÍPEDO
AREIA LAVADA + 12cm DE ATERRO
TUBULAÇÃO DA OI

30cm

ESTRUTURA

4cm

AREIA LAVADA

86cm

MASSAPÊ

3

2

(Detalhe da
tubulação
da OI)

TIJOLO
5cm

1,72m

30cm
15cm

3,30m

2

1

3
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ES 06 - ÁREA 03 - VALA 03

1

7,00m

(Panorâmica da ES 06)

CONCRETO

CANO

HA

AL

R
ET

75cm

ASA BRANCA

ARENITO
BATENTE

M

METRALHA
ATERRO

1,05m

34cm

TIJOLO
6cm

CALÇADA

36cm

7 cm calçada

9cm

7 cm concreto

30cm

5cm

5cm

15cm

2

18cm

46cm

REBOCO DOS 2 LADOS

29cm

30cm
8cm

20cm

38cm
TIJOLO QUEBRADO
ÁGUA

2
1
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ES 07 e ES - 09 - ÁREA 01 - ÁREA 03
BANCO
BRADESCO

ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM TÁVORA

COLÉGIO IDÉIA

MUSEU DA ABOLIÇÃO - MAB

3

X
VALA 04

X
RUA

REAL

DA

2

TORRE

VALA 05

4

ABERTURA DO TÚNEL DA ABOLIÇÃO

1

VALA 07

8,40m

VALA 03

6m

5
m

4,83

2,5m

1

2

3

4

6
2m

AVENIDA

CAXANGÁ

0m

0,9

2m

1,1

X

5

6
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ES 08 - ÁREA 01 - VALA 04
MUSEU DA ABOLIÇÃO - MAB

1

90cm (Distância da base atual do Museu até a ES 08

(Panorâmica da ES 08)
45cm

1,40m

VALA 04

45cm

CAIXA
CELPE

1,40m
27,00m

2

3

(DETALHE DE ATERRO ABAIXO DA ES 08)

(TIJOLO)

5cm

VISTA FRONTAL
CALÇADA
37cm

5 CAMADAS DE TIJOLO
18cm

1

2

3
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1

ES 10 ES 11 ES 12 ES 13, ES 14 ES 15, ES 16 e ES 17

1

Comp.: 2,00m
Larg.: 40cm
Alt.: 1,10m
VALA 05

VALA 07

13 14

m
2,60

TIJOLO MACIÇI
INDUSTRIAL

2,10m

m

8

4

9

10

3,20m

2,50

7

LADO ESQUERDO

0,50m

11
QUEBRADA
0,90m

1,60m

9

ES 12

5
11

Larg.: 40cm
Alt.: 50cm

12

13

6

ES 13

Larg.: 46cm
Alt.: 1,60cm

ES 13
Larg.: 46cm
Alt.: 1,60cm

Alt.: 2,80cm

ES 14

7

8

14

m

1,10m

24c

10

6

BRADESCO

ES 11

Larg.: 26cm
Alt.: 50cm

40cm

5

Larg.: 38cm
Alt.: 1,36cm

LADO DIREITO

ES 16

3

4,20m

12

2

AREIA + CIMENTO

2,40m

35cm

ES 10

Larg.: 95cm
ES 17 Alt.: 53cm

3,70m

Alt.: 1,30cm

4

3

(Panorâmica da ES 10, ES 11, ES 12 e ES 13)

PERFIL

ES 15

2
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A
Apêndice
IIII – Educaçção Patrimonial (Declarações ddas
In
nstituiçõess)
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DECLARAc;AO

Declaro que a equipe do Laborat6rio de Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco realizou palestra sabre "Arqueologia e
Cultural" no{s) dia{s)

/0 CD

N S:u \0

Ensino

E.&c_o\..?-.,

ｋｾＧＭＮ｜＠

ｾＳＬ＠

ｾ＠

ｉ＼ﾥＺ＾ｾ＠

ｬｮｳｴｩｵｾ｡ｯ＠

de

\l\\.J0R1'\

E

, Estado de

ｘｾＧＭ｜＠

do Patrim6nio
'\... 9

para alunos de
na

ｾｑ＼､Ｇｖ｜ＭＮ＠

ｐｲ･ｳｶ｡ｾｯ＠

Ensino

,

no

ano{s) do
denominada

municipio

de

ｴｊＩｳ［ｒｾ｜Ｚｑ＠

1= £

, ｾ＠ ｾ＠

de ""F'J \..J \\0 de 2013.

(Dlrer;ou responsavel pela lnstitui<;ao)

t_

Rua: "*i •lbrre. SIN
Mldeklna - CIP: 5071 o-, 00
ｒｅｾ＠

· rv.:
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I

,...j

DECLARA(;AO

Declaro que a equipe do Laborat6rio de Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco realizou palestra sabre "Arqueologia e Preservac;:ao do Patrimonio

ｾＭ

Ｍ

Ensino

ｾ｣ｾ
_ _ＧＵ［Ｒ ＲｦＺ

ｾＮｳＺ
ＧＱＺ Ａ［ ｾ ［ＡＱｾ

ｾ
ｐＺＮＭ

Ｍ＼Ｚ＾＠

ｊＮ ｇ ＮｲＺＩ｢ Ｇ＠ ｾＰＭｌ
ＮＦ ｾＡＰＳＺ

./tr4 )

Ｍ ｾＳ＠

Cultural" no(s) dia(s)

para alunas de ):). ( J1. e-7>0. ano(s) do
na

ｾ ＺｓＭ ﾷ＠ ｾ ｲｳＺ ｳＺｾ ｾ ｳ ＢＭ ｾ Ｇ ｾｫｳ［｟＠
ｾＭ

ｴｊＮｯｾＭ｡＠

ＭＬ＠

lnstituic;:ao

de

Ensino

_ __ _ _ _ __ ,
Estado de

ｓ＿ｾ＠

___,
QIO---":e>=........,.._;.....o!O
- ＺＮｾ｜･ｯｬＡ

no

｟Ｌ＠

denominada
municipio

de

ｾ

ＮＬ ｾ＠

､･＠

ｾ＠

de 2013 .

(Di re;ra au responsavel pela lnstituic;:ao)

Marfa de-Fatima de Farias Sea bra
,Dketera- Aut. n' 111/2009
GRER!CIFE SUL
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Apêndice
IV
V – Educaçção Patrimonial (Atass de Prese nça)
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ATA DE PRESEN«;A

ｾ＠

ｐａｌｅｓｔｾ
Ｚ＠ ａｒ ｊｦｱ
MUNICIPIO: ｾｲＭＴ

_,..e.
ｐａ

ｦｴ ｅｓｔｒ

l7i.

ｾＨａ｣ＺｩＮｵ｡ｳｌ＠

ｾｦＺ

Ｎｊｔ ﾣ［＠

ｏｌｑ

ｾ

ａ＠ E PRESERVA«;AO DO PATRIMONIO CULTURAL

UF:
PROFA. CLEIDE FREJ
(A

ｾ＠

ｾ＠ ｾＢＧＭ

PF

DATA:

t3jo6 j :2013

SERIE/TURMA
1

2

3
4

5
6
7
8

9

11

12
13

15

25

31

35
36
37

38
39

40
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ATA DE ｐｒｅｓｎｾａ＠

ｐａｌｅｓｔｾ

Ｚ＠ ａｒ

＿Ｉｊ

ｅ ｏｌ

Ｎ ｾ ｇｉａ＠

E PRESERVA<;:AO DO PATRIMONIO CULTURAL

MUNICIPIO: ｜ｾ＠
ｑ［ｴ

ｌ ｾ ｓｔｒａｎ
.hll..tl

Ｑ
､

ｾ＠

u

0

2

5

Ｎ＠

ﾷ ｾｮｴｲｶＱ

ＩｨｴＢ＾｜Ｇｾ＠
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7
8
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9
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ｾ
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ＲｾＭ

ｳｾ＠
ｾ
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18
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I
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6
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ｾＮﾣ
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3
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Apên
ndice V – Inventário da “Coleçãão de Refe
erência”
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PE 0770 LA/UFPE – TÚNEL DA ABOLIÇÃO, RECIFE-PE.
MATERIAL ARQUEOLÓGICO MÓVEL – COLEÇÃO DE REFERÊNCIA

367

A Coleção de Referência do Túnel da Abolição, no tocante às categorias de material
arqueológico móvel, apresentadas neste catálogo, inclui todas as peças que
representam qualitativamente o universo, ou seja, a totalidade do material
arqueológico móvel resgatado pela Arqueolog Pesquisas, durante a execução das
obras de abertura do Túnel da Abolição, localizado no bairro da Madalena, em RecifePE, no ano de 2014.
A exibição da Coleção de Referência consiste na apresentação da imagem das peças
acompanhada por uma breve descrição que inclui a sua associação a uma macrocategoria funcional, a origem e a cronologia de sua produção.
Considerando a metodologia adotada pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE, na
análise do material arqueológico resgatado, durante o acompanhamento das obras
realizadas na área do Túnel da Abolição, adotou-se, neste catálogo, uma lógica de
apresentação cujo atributo estabelecido como “cabeça de chave“ foi o funcional.
As peças desta coleção foram, portanto, ordenadas de acordo com a sequência de
classificação

funcional

estabelecida

durante

o

processo

de

análise.

Consequentemente, o material se apresenta por categoria funcional mais ampla, como
é o caso do Material de Construção que se subdividiu, por exemplo, em Material
construtivo, propriamente dito, Como é o caso do Tijolo; Material de revestimento, por
sua vez subdividido em reboco, azulejo, pastilha; Piso; telhado.
No caso do material que não apresenta os atributos necessários para uma
identificação funcional segura, adotou-se um critério diferente, tendo sido classificado
por categoria de matéria prima.
Convém esclarecer, no entanto, que os atributos analisados que foram considerados
na elaboração dos tipos não estarão explicitados neste catálogo, mas se encontram na
base de dados do Laboratório de Arqueologia da UFPE. E, no caso das peças cujas
características as quais representam, não possam ser percebidas através da imagem,
optou-se por não exibi-las neste Catálogo.

368

PE 0770 LA/UFPE ‐ MATERIAL ARQUEOLÓGICO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Exemplar do material de construção
apresentando impresso em baixo relevo
por carimbo o monograma: FM, em letra
cursiva. Trata‐se de um tijolo batido em
argila vermelha. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Faces inferior e superior de exemplar do
material de construção, tijolo batido em
argila
vermelha,
apresentando
a
superfície inferior mal acabada, irregular,
com marca dos dedos do oleiro. Origem e
cronologia
de
produção
não
identificadas.

Exemplar do material de construção,
tijolo batido em argila vermelha,
apresentando impregnação de argamassa
de cal. Origem e cronologia de produção
não identificadas.

369

Tijolo
de
argila
vermelha
alterado
intencionalmente por um abrasamento em
sua superfície superior, que deixou seus
bordos rampados, formando, no centro
preservado, uma cruz.

Fragmento de reboco de cal com
evidência de pintura vermelha. Produção
local (brasileira), possivelmente século XX.

Fragmento de reboco sobre argamassa de
cal, apresentando espessa camada de
pintura
branca.
Produção
local
(brasileira), possivelmente século XX.

370

Descrição da Peça: fragmentos de peças
de revestimento: azulejos decorados a
partir da pintura sobre molde vazado.
Produção do século XIX.

Fragmento de peça de revestimento:
azulejo branco, não decorado,
apresentando referência do fabricante
impresso em relevo, em sua superfície
posterior. Produção brasileira, século XX.

Conjunto de fragmentos de exemplares
distintos de peças de revestimento:
azulejos brancos, decorados e não
decorados e além de peças
monocromáticas nas cores azul e verde
escuro. Produção brasileira, século XX.

371

Peças de revestimento. Fragmentos de
azulejos de acabamento/canto, nas cores
amarela e marrom. Produção brasileira,
século XX.

Peça de revestimento. Fragmento de
azulejo de acabamento/canto, na cor branca.

Produção brasileira, século XX.

372

Peça de revestimento de parede,
apresentando decoração geométrica e
marmorizada nas cores preta e diferentes
tons de azul. Trata‐se de um azulejo do
tipo faixa para acabamento. Produção
brasileira do século XX.

Fragmento de peça de revestimento de
parede, na cor azul, monocromática, sem
decoração: pastilha. Produção brasileira
do século XX.

Fragmento de acabamento de estrutura
em alvenaria, em argamassa de cal.
Produção brasileira, cronologia não
identificada.

373

Fragmento de peça relacionada ao
material de construção. Trata‐se, na
realidade, de fragmento de uma peça de
adorno de telhado, em cerâmica vermelha
moldada. Esta peça aparece em telhados
de inspiração francesa de casarões de
famílias abastadas, no século XIX. Origem
não identificada, muito embora seja
provavelmente francesa. Produção do
século XIX.

Fragmento de telha do tipo francesa, em
cerâmica vermelha moldada. Produção
francesa, século XIX ou brasileira, século
XX.

Peça de piso prensado, na cor vermelha,
apresentando, em sua superfície inferior,
camada de argamassa de cal. Produção
brasileira, século XX.

374

Material de construção: fragmento de
vidro plano apresentando decoração

moldada em baixo relevo, foram
identificados como fragmentos de janela,
mais especificamente de basculante.
Produção brasileira do século XX.

REDE HIDRO‐SANITÁRIA

Fragmento de louça sanitária branca com
vestígio da referência do fabricante
impressa na cor verde. Origem não
identificada, produção do século XX.

375

Conjunto de fragmentos de louças
sanitárias em grés branco, sem
decoração. Origem não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Fragmentos representantes da rede
hidráulica: um fragmento de cano em
cerâmica vermelha; fragmentos de
manilha. O Cano apresenta evidência de
argamassa de cal, no bordo da emenda.
Os fragmentos de manilha são mais
recentes, tendo sido produzidas no século
XX.

376

Material hidráulico: joelho de tubulação
em ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Peça relacionada à rede hidráulica, mais
especificamente,
ao
sistema
de
escoamento pluvial de telhado. Trata-se
de um cano cerâmico, vitrificado interna e
externamente cuja finalidade seria
disciplinar o escoamento de água das
chuvas do telhado, projetando-as para um
ponto distante da estrutura das paredes,
como uma gárgula. Origem e cronologia
não identificadas.

377

ILUMINAÇÃO

Representante do material de iluminação:
suporte para vela em ágata, na cor
branca. Produção brasileira do início do
século XX.

Representante do material de iluminação:

isolante elétrico em porcelana branca.
Produção brasileira de meados do século
XX.

378

FIXAÇÃO

Peça de fixação: placa com dois parafusos
oxidados. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Material de fixação: prego em ferro
oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

379

Material de fixação, componente
sistema de transporte: cravo
dormente. Origem e cronologia
produção compatível com os séculos
XX.

do
de
de
XIX‐

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

380

Material de fixação: prego em ferro
oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Material de fixação: parafuso com rosca
para porca, em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

381

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Material de fixação: pregos de secção
circular em ferro oxidado. Origem de
produção não identificada,
cronologia
compatível com os séculos XIX (final) e XX.

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

382

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Material de fixação: prego de secção
quadrada em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Material de fixação: parafuso com rosca
para porca, em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

383

Material de fixação: parafuso com rosca
soberba, em ferro oxidado. Trata‐se,
muito possivelmente, de material
componente do sistema de transporte,
uma vez que peças como estas eram
utilizadas na fixação de dormentes.
Origem de produção não identificada e
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Material de fixação: parafuso com rosca
soberba, em ferro oxidado. Trata‐se,
muito possivelmente, de material
componente do sistema de transporte,
uma vez que peças como estas eram
utilizadas na fixação de dormentes.
Origem de produção não identificada e
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Material de fixação: cinturão em ferro
oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

384

MATERIAL DE ARTICULAÇÃO
Peça de articulação: dobradiça em ferro
oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

RESIDUO DE TRABALHO
Resíduo de trabalho de fundição: esborro

INSTRUMENTO DE TRABALHO
Instrumento de trabalho agrícola em ferro
oxidado.

385

Instrumento de trabalho: ferro de passar
do tipo maciço que se aquecia colocando‐
o diretamente sobre as brasas. A peça se
encontra oxidada e sem cabo. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Material de Escritório: pote para tinta
nankin e fragmentos de tinteiro em grés.
Na porção inferior do bojo, a peça
apresenta carimbada, em baixo relevo,
referência do fabricante. Produção
britânica, mais especificamente inglesa,
do final do século XIX, início do XX.

386

Material de Escritório: pote em grés para
tinta nankin. Na porção inferior do bojo, a
peça apresenta carimbada, em baixo
relevo, referência do fabricante. Produção
britânica, mais especificamente inglesa,
do final do século XIX, início do XX.

MOEDA
Moeda do Brasil Império, em cobre oxido,
no valor de 20 réis.

Moeda brasileira, no valor de CR$ 20,00,
cunhada em 1985, em aço inox.

387

Moeda do Brasil contemporâneo em aço
inox, no valor de 10 cruzados.

CACHIMBO

Fragmentos de cachimbos distintos em
argila vermelha: trecho de encaixe do
tubo de fornilho do tipo "tubo de
encaixe",
apresentando
decoração
plástica incisa e local para passar um
cordão para pendurar; e dois fragmentos
de tubo em cerâmica, do tipo "peça
única", sem evidência de decoração.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

388

TRANSPORTE

Material relacionado aos meios de
transporte: ferradura em ferro oxidado.
Origem
provavelmente
brasileira.
Cronologia não identificada.

Material relacionado aos meios de
transporte: ferradura em ferro oxidado.
Origem
provavelmente
brasileira.
Cronologia não identificada.

389

Material relacionado aos meios de
transporte: ferradura em ferro oxidado.
Origem
provavelmente
brasileira.
Cronologia não identificada.

ALIMENTAÇÃO

Conjunto de fragmentos de borda de
recipientes distintos, integrantes do
subsistema alimentar, em sua maioria
relacionados ao preparo de alimentos, em
cerâmica vermelha não vitrificada. Origem
e
cronologia
de
produção
não
identificadas.

390

Fragmentos de alças de recipientes
integrantes do subsistema alimentar,
mais especificamente relacionados ao
preparo de alimentos cozidos, em
cerâmica vermelha. São alças de
recipientes distintos, que foram aplicadas
na altura do lábio. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de alça de recipiente
integrante do subsistema alimentar, mais
especificamente relacionado ao preparo
de alimentos cozidos, em cerâmica
vermelha. Esta alça foi aplicada na altura
do lábio e apresenta, em sua superfície
inferior, evidência de vermelho. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

391

Conjunto de fragmentos de borda, bojo e
base de recipientes distintos, integrantes
do subsistema alimentar, em sua maioria
relacionados ao preparo de alimentos, em
cerâmica vitrificada. Na maioria dos casos,
não se pode identificar a origem e
cronologia de produção das peças
representadas pelos fragmentos, no
entanto, registrou‐se a presença de
fragmentos de peças portuguesas do
século XVIII.

Visão externa e interna de base de
recipiente não identificado em cerâmica
vermelha, apresentando vestígio de
engobe vermelho em sua superfície
externa. É possível que esta base fosse de
um recipiente associado à alimentação,
mais especificamente à contenção de
líquido. E, neste caso, água. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

392

Fragmento de bojo de recipiente em
cerâmica vermelha, não vitrificada. Este
fragmento revela se tratar de uma peça
grande e chama a atenção para a
tendência vertical que apresenta. É
possível que se trate do fragmento de
uma peça relacionada à alimentação, mais
especificamente ao armazenamento de
alimentos. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento
de
borda
reforçada
externamente de peça não identificada do
ponto de vista morfo funcional, em
cerâmica. Presenta evidência de vermelho
no lábio e reforço. Possivelmente seria o
fragmento de um recipiente relacionado à
alimentação. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de borda de recipiente
relacionado
à
alimentação,
mais
especificamente ao preparo de alimentos,
em cerâmica. A despeito do estado de
fragmentação da peça, percebe‐se tratar
de um recipiente com bojo globular,
apresentando o diâmetro de “boca”
menor do que o do bojo. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

393

Faces externa e interna de fragmento de
peça em cerâmica, apresentando
decoração plástica incisa e pintada em
vermelho, em sua superfície externa.
Internamente, marcas do torno são
evidentes. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Faces interna e externa de fragmento de
peça relacionada à alimentação em
cerâmica, apresentando acabamento em
vermelho em sua superfície externa.
Origem e cronologia de produção não
identificada.

394

Puxador de tampa de peça em cerâmica
relacionada à alimentação. Esta tampa
recebeu um acabamento com engobe
vermelho e apresenta impregnação, pós
descarte. Origem e cronologia não
identificadas.

Ângulos distintos de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente ao
preparo de alimento, em cerâmica creme.
A despeito do estado de fragmentação da
peça, percebe‐se tratar de um recipiente
com bojo globular, apresentando o
diâmetro de “boca” menor do que o do
bojo. Origem e cronologia de produção
não identificadas.

395

Ângulos distintos de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente ao
serviço de alimento, em cerâmica
creme/branca. Trata‐se de uma peça com
base
em
pedestal,
apresentando
decoração plástica impressa em baixo
relevo, por pressão/carimbo. Origem de
produção
portuguesa,
cronologia
compatível com os séculos XVII e XVIII.

Conjunto de fragmentos de peças , em
sua grande maioria relacionada à
alimentação, mais especificamente ao
serviço de mesa, em faiança branca
apresentando decoração na cor azul.
Origem de produção portuguesa,
compatível com os séculos XVII e XVIII.

396

Fragmento de peça do serviço de mesa
em faiança branca, apresentando
decoração em azul executada à mão livre,
entre cartuchas, na face interna. Na
superfície externa, pode‐se ver pincelada
vertical e vestígio de motivo não
identificado, que pode ser uma marca do
fabricante.
Origem
de
produção
portuguesa, estimativa de produção entre
1676 e 1725.

Faces interna e externa de fragmento de
borda de peça em faiança branca,
apresentando um friso espesso em
vinhoso na face iterna e vestigio de
vinhoso na externa, pouco abaixo do
lábio. Origem portuguesa, cronologia de
produção compatível com os séculos XVII
e XVIII.

397

Faces interna e externa de borda de peça
do serviço de mesa em faiança branca
apresentando decoração em azul e
vinhoso, padrão decorativo caracterizado
pela repetição de motivo conhecido como
“Três Contas”. Origem de produção
portuguesa, expectativa cronológica entre
1676 e 1725.

Faces externa e interna fragmento de
bojo de recipiente relacionado à
alimentação em faiança branca. Trata‐se
de um recipiente para mostarda, mais
especificamente
para
Mostarda
Aromatizada, uma especiaria muito
apreciada. Na superfície externa desta
peça, dados referentes ao produto que
deveria conter e seu fabricante, incluindo
endereço foram impressos em letra de
forma. Origem de produção francesa,
século XIX.

Faces interna e externa de aba de peça do
serviço de mesa em faiança branca,
apresentando apenas vestígio do esmalte
branco que recobria a peça. A evidente
diferença desta faiança quanto à pasta,
levantou a suspeita de que pode se tratar
do fragmento de uma peça produzida
mais recentemente, porém não se dispõe
de nenhum referencial para identificação
de sua origem ou cronologia de produção.

398

Fragmentos de peças do serviço de mesa
em faiança branca, evidenciando a pouca
aderência do esmalte branco que recobria
as peças. A diferença desta faiança
quanto à pasta, levantou a suspeita de
que pode se tratar de fragmentos de
peças produzidas mais recentemente,
porém não se dispõe de nenhum
referencial para identificação de sua
origem ou cronologia de produção.

Conjunto de fragmentos de aba de peças
distintas do serviço de mesa em faiança
fina branca apresentando variações da
decoração conhecida como Shell Edged,
na cor azul. Peças com esta decoração
começaram a ser produzidas no final do
século XVIII e se tornaram muito
populares no século XIX, principalmente
as azuis. Origem de produção britânica,
século XIX.

399

Conjunto com três fragmentos de aba de
peças distintas do serviço de mesa em
faiança fina branca apresentando a
decoração conhecida como Shell Edged,
na cor verde. Origem de produção
britânica, século XIX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas do serviço de mesa em faiança
fina branca, apresentando decoração
aplicada através da técnica do transfer.
Peças como as deste conjunto, em função
do efeito borrado da decoração, são
conhecidas como Flow Blue ou Azul
Borrão. Um dos fragmentos é de base e
apresenta,
em
sua
superfície
externa/inferior, referência do fabricante
inglês, W.Adams, além de indicar que se
trata de uma Ironstone China (pasta) e
trazer o nome do padrão decorativo:
Shanghai. Origem de produção britânica,
século XIX.

400

Faces interna e externa de fragmento de
base de peça do serviço de mesa em
faiança fina branca, apresentando
decoração aplicada através da técnica do
transfer. Trata‐se de uma peça que, em
função do efeito borrado da decoração, é
conhecida como Flow Blue ou Azul
Borrão. Este fragmento apresenta, em sua
superfície externa/inferior, referência do
fabricante inglês, W.Adams, além de
indicar que se trata de uma Ironstone
China (pasta) e trazer o nome do padrão
decorativo:
Shanghai.
Origem
de
produção britânica, século XIX.
Faces interna e externa de fragmento de
base de peça do serviço de mesa em
faiança fina branca, do tipo Ironstone
China, apresentando decoração aplicada
através da técnica do transfer. Trata‐se de
uma peça que, em função do efeito
borrado da decoração, é conhecida como
Flow Blue ou Azul Borrão. Este fragmento
apresenta,
em
sua
superfície
externa/inferior, vestígio da referência do
fabricante inglês, W.Adams, bem como do
nome do padrão decorativo. Origem de
produção britânica, século XIX.
Conjunto de fragmentos de peças
distintas, em sua maioria do serviço de
mesa,
em
faiança
fina
branca,
apresentando decoração aplicada através
da técnica do transfer, nas cores verde,
preto, marrom e vermelho. Um dos
fragmentos apresenta referência do
fabricante impressa em baixo relevo, em
sua superfície externa/inferior. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

401

Faces externa e interna de fragmentos de
peça do serviço de mesa, em faiança fina
branca, apresentando decoração aplicada
através da técnica do transfer, na cor
marrom. Em sua superfície externa, o
fragmento apresenta referência do
fabricante impressa em baixo relevo.
Origem de produção não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas, em sua maioria, relacionadas à
alimentação, mais especificamente ao
serviço de mesa, em faiança fina branca.
Este conjunto é constituído por
fragmentos de peças que apresentam
decoração pintada com pincel à mão livre
e fixado no torno. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

402

Conjunto de fragmentos de peças
distintas, dentre as quais se identificou
peças relacionadas à alimentação, mais
especificamente ao serviço de mesa, em
faiança fina branca. Este conjunto é
constituído por fragmentos de peças que
apresentam o uso do carimbo na
execução de decoração pintada, tendo‐se
registrado ainda a utilização do pincel à
mão livre e fixado no torno. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas em faiança fina branca,
apresentando como padrão decorativo
faixas e frisos, executados a partir de
pinceladas à mão livre e pincel fixado e
torno. Algumas peças foram identificadas
como peças relacionadas à alimentação,
mais especificamente ao serviço de mesa.
Origem de produção não identificada e
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas relacionadas à alimentação, mais
especificamente ao serviço de mesa, em
faiança fina branca. As peças deste
conjunto apresentam como padrão
decorativo faixas e frisos, executados a
partir de pinceladas à mão livre e pincel
fixado e torno. Origem de produção não
identificada e cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

403

Peça do serviço de mesa em faiança fina
branca, apresentando decoração pintada
em sua superfície externa. Trata‐se de
uma xícara fragmentada, faltando apenas
a alça. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Faces interna e externa de peça
relacionada
à
alimentação,
mais
especificamente ao serviço de mesa em
faiança fina. A peça, um prato raso,
apresenta decoração fitomorfa da aba à
base, em sua superfície interna. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Conjunto de fragmentos de peças do
serviço de mesa em faiança fina branca,
apresentando decoração pintada com o
uso do molde vazado. Origem não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

404

Fragmento de bojo de peça em faiança
fina branca, apresentando decoração
policromática, motivo fitomorfo com
vestígio de inscrição da qual se pode
identificar as letras "F" maiuscula e "e"
minuscula, nesta sequencia, aplicadas
atrvés do uso do molde vazado. Logo
abaixo da borda, a peça apresenta um
friso executado a partir da fixação do
pincel e giro do torno. Origem de
produção não identificada e cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.
Parece se tratar de uma produção
brasileira do século XX. A palavra inscrita,
em preto, poderia ser "Felicidade".

Conjunto de fragmentos de peças
distintas do serviço de mesa em Faiança
fina branca, apresentando decoração
plástica moldada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de borda de
peças distintas, algumas do serviço de
mesa, em faiança fina branca não
decorada.
Origem não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

405

Fragmento de peça do serviço de mesa,
mais especificamente do serviço de café e
chá, em faiança fina branca: bico de bule,
apresentando evidência do coador.
Origem de produção não identificada e
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Fragmento de peça com alça e apoio para
tampa em faiança fina apresentando
decoração plástica moldada. A peça
apresenta uma coloração escurecida, mas
parece se tratar de uma peça branca
alterada em decorrência de um processo
químico. Montagem de dois ângulos da
peça. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas, relacionadas à alimentação,
mais especificamente ao serviço de mesa,
em porcelana branca, não decorada.
Origem de produção não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

406

Conjunto de fragmentos de peças
distintas em porcelana branca, não
decorada, apresentando diferenças no
perfil, anéis de base e borda. Origem não
identificada e cronologia compatível com
os séculos XI e XX.

Fragmento de base de peça do serviço de
mesa em porcelana branca, apresentando
referência do fabricante em sua superfície
externa/inferior, impressa na cor verde.
Trata‐se de fragmento de um pires
produzido no Brasil pela Porcelana Pedro
II S/A, Rio de Janeiro‐RJ, durante a
década de 1950, do século XX.

407

Fragmentos de três peças distintas do
serviço de mesa em porcelana branca
apresentando
decoração
plástica
moldada. Origem não identificada e
cronologia compatível com os séculos XI e
XX.

Fragmentos de três peças distintas do
serviço de mesa em porcelana branca. No
conjunto há fragmentos não decorados e
apresentando
decoração
plástica
moldada. Origem não identificada e
cronologia compatível com os séculos XI e
XX.

Conjunto
fragmentos
de
peças
relacionadas
à
alimentação,
mais
especificamente ao serviço de mesa em
porcelana branca. No conjunto há um
dois pratos apresentando decoração
pintada caracterizada por um friso na
borda e um deles apresentando também
o decalque de um motivo infantil, na aba,
abaixo do friso. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

408

Conjunto de fragmentos de peças
relacionadas à
alimentação,
mais
especificamente à contenção e serviço de
bebida, em grés. São todos fragmentos de
garrafas do “tipo britânico”, uma delas
identificada como “bicolor”. Na porção
inferior de fragmentos de base e bojo
pode‐se observar impresso, em baixo
relevo, referências do fabricante. Origem
de produção britânica, compatível com o
final do século XIX e início do XX.

Fragmento de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente à
contenção e serviço de bebida, em grés.
Trata‐se do fragmento de base e bojo de
uma garrafa do “tipo britânico”. Na
porção inferior do bojo desta peça, pode‐
se observar, impresso em baixo relevo,
referências do fabricante. Origem de
produção britânica, compatível com o
final do século XIX e início do XX.

409

Fragmento de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente à
contenção e serviço de bebida, em grés.
Trata‐se do fragmento de base e bojo de
uma garrafa do “tipo britânico”. Na
porção inferior do bojo desta peça, pode‐
se observar, impresso em baixo relevo,
referências do fabricante. Origem de
produção britânica, compatível com o
final do século XIX e início do XX.

Conjunto de fragmentos de peças
relacionadas à
alimentação,
mais
especificamente à contenção e serviço de
bebida, em grés. São todos fragmentos de
garrafas do “tipo alemão”, originalmente
ligadas à contenção e serviço de água.
Origem de produção alemã, compatível
com o final do século XIX e início do XX.

410

Fragmento de garrafa em grés do "tipo
alemão", com vestígio de inscrição
impressa em baixo relevo, com referência
do fabricante: WYNAND FOCKINK ‐
AMSTERDAM. Trata‐se de um recipiente
produzido na Alemanha para atender à
destilaria holandesa, Wynand Fockink, de
Amsterdam. A produção destas garrafas
está situada cronologicamente entre 1879
e 1914.
A referência impressa por
máquina em baixo relevo no bojo da
garrafa, antes de sua queima, identifica o
produtor da bebida que conteria: gin.
Produção alemã, século XIX‐XX.

Garrafa em grés, do “tipo alemão”,
apresentando vitrificada (salt glazed)
externamente, apresentando impressa,
em baixo relevo, por carimbo, referência
do fabricante: Nassau Selter Co.,
Alemanha. São conhecidas como garrafas
para a contenção de água mineral. Estas
garrafas podem ter chegado ao Brasil
entre o final do século XIX e início do XX
vindas da Inglaterra ou da América do
Norte. A garrafa é uma produção alemã
do século XIX.

411

Vista frontal, lateral e detalhe de carimbo
com referência do fabricante de peça
fragmentada relacionada à contenção e
serviço de bebida. Trata‐se de uma
garrafa, em grés, vitrificada, produzida
pela companhia oitocentista portuguesa,
a Fabrica de Cerâmica das Devezas,
localizada em Vila Nova de Gaia. A peça
apresenta um espaço delimitado para um
selo que deveria conter a identificação do
produto que continha. Esta garrafa
deveria conter o selo de J.M. DA
FONSECA, SURS, LTD. A companhia de
José Maria da Fonseca teve início 1834 e
se tornou um dos mais conhecidos
produtores de vinho de Portugal.
Expectativa cronológica entre 1840‐1850.

Conjunto de gargalos de garrafas distintas
relacionadas à
alimentação,
mais
especificamente à contenção e serviço de
bebida. A morfologia dos gargalos e das
bocas, mais precisamente, reflete,
principalmente, diferenças no processo de
fabrico e, consequentemente, no
contexto cronológico de produção.
Origem de produção não identificada e
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

412

Detalhe de boca e gargalo de peça
relacionada
à
alimentação,
mais
precisamente à contenção e serviço de
bebida. O processo de fabrico desta
garrafa pode ser observado a partir da
evidência da marca do molde ao longo de
gargalo até a boca, não transpassando o
lábio. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Garrafa em vidro escuro com decantador,
apresentando bolha em sua base externa,
e sem evidência de marca de molde.
Trata‐se de recipiente associado ao
consumo de bebida fermentada. Origem
de produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

413

Garrafa em vidro verde com decantador,
apresentando bolha em sua base externa,
e sem evidência de marca de molde.
Detalhe do acabamento da boca desta
garrafa incluindo a colocação da fita
reflete o processo de fabrico. Trata‐se de
recipiente associado ao consumo de
bebida fermentada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Garrafa em vidro verde sem decantador,
apresentando evidência de marca de
molde. Detalhe do acabamento da boca
desta garrafa reflete o processo de
fabrico: a boca foi implantada posterior
mente ao corpo, podendo‐se observar a
marca horizontal da emenda e a
descontinuidade na marca vertical do
molde, entre o corpo até o gargalo e a
boca. Trata‐se de recipiente associado ao
consumo de bebida fermentada. Na
porção inferior do bojo, pode‐se ler as
letras SM, impressas em alto relevo pelo
fabricante. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

414

Garrafa em vidro verde sem decantador,
apresentando evidência de marca de
molde. Trata‐se de recipiente associado
ao consumo de bebida fermentada.
Origem de produção não identificada,
possivelmente brasileira, século XX.

Garrafa em vidro cor âmbar sem
decantador, apresentando evidência de
marca de molde. Trata‐se de recipiente
associado ao consumo de bebida
fermentada. Origem de produção não
identificada, possivelmente brasileira,
século XX.

415

Garrafa em vidro sem decantador,
apresentando evidência de marca de
molde. No corpo desta garrafa pode ser
lido parte do nome da bebida que
continha. Trata‐se de recipiente associado
ao consumo de bebida fermentada, mais
especificamente cerveja, da marca
Antartica. Produção brasileira, século XX.

Fragmento de garrafa em vidro hialino
moldado, relacionado à alimentação, mais
especificamente à contenção e ao serviço
de bebida. A garrafa apresenta o nome do
produto que continha. Trata‐se de uma
garrafa de refrigerante, no caso, Coca
Cola. Origem de produção brasileira,
século XX‐XXI.

416

Fragmentos de base com bojo de duas
garrafas distintas em vidro esverdeado.
Diferenças morfológicas e tecnológicas
podem se observadas as duas garrafas
embora sejam ambas peças relacionadas
à alimentação, no caso, à contenção e
serviço de bebida. A peça da esquerda é
moldada e sem decantador, enquanto
que a da direita, não apresenta evidência
de molde, apresenta decantador e bolha
na base externa. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Garrafa moldada em vidro esverdeado,
apresentando, em alto relevo, referência
do fabricante. Trata‐se de um recipiente
voltado para a alimentação, mais
especificamente para a contenção e
serviço de líquido. Origem de produção
portuguesa, compatível com os séculos
XIX e XX.

417

Garrafa moldada em vidro esverdeado,
apresentando, em alto relevo, referência
do fabricante. Trata‐se de um recipiente
voltado para a alimentação, mais
especificamente para a contenção e
serviço de líquido. Origem de produção
não identificada, compatível com os
séculos XIX e XX.

Garrafa em vidro escuro sem decantador,
sem evidência de marca de molde,
apresentando
irregularidades
que
refletem o processo artesanal de fabrico.
Trata‐se de recipiente associado ao
consumo de bebida fermentada. Origem
de produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

418

Garrafa em vidro escuro com decantador,
sem evidência de marca de molde,
apresentando
irregularidades
que
refletem o processo artesanal de fabrico.
Trata‐se de recipiente associado ao
consumo de bebida fermentada. Origem
de produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Conjunto constituído por fragmento de
base de três garrafas distintas em vidro
escuro. Não apresentam marca de molde
e a irregularidade das peças reflete o
caráter artesanal de sua manufatura. São
recipientes associados ao consumo de
bebida fermentada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Fragmento de base de garrafa moldada
em vidro esverdeado, apresentando, em
alto relevo, referência do fabricante.
Trata‐se de um recipiente voltado para a
alimentação, mais especificamente para a
contenção e serviço de líquido. Origem de
produção não identificada, compatível
com os séculos XIX e XX.

419

Fragmento de base de garrafa em vidro
escuro com decantador, sem evidência de
marca
de
molde,
apresentando
irregularidades que refletem o processo
artesanal de fabrico. Trata‐se de
recipiente associado ao consumo de
bebida fermentada. Esta peça chama a
atenção para o fato de apresentar uma
coloração azulada, provocada por alguma
reação química de contato. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Fragmentos de base, bojo e gargalo de
garrafa em vidro escuro com decantador,
sem evidência de marca de molde,
apresentando
irregularidades
que
refletem o processo artesanal de fabrico.
Trata‐se de recipiente associado ao
consumo de bebida fermentada. Esta
peça chama a atenção para o fato de
apresentar processo de iridescência.
Origem de produção não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

Conjunto constituído por fragmento de
base de três garrafas distintas em vidro
escuro. Não apresentam evidência de
marca de molde e a irregularidade das
peças reflete o caráter artesanal de sua
manufatura. São recipientes associados
ao consumo de bebida fermentada.
Origem de produção não identificada,
cronologia compatível com os séculos XIX
e XX.

420

Fragmentos de base de garrafas distintas
em vidro escuro com decantador, sem
evidência de
marca
de molde,
apresentando
irregularidades
que
refletem o processo artesanal de fabrico.
São recipientes associados ao consumo de
bebida fermentada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Fragmento de base de garrafa em vidro
do Porto, apresentando impresso na base
externa, em alto relevo, referências do
fabricante, neste caso específico,
referências do fabricante da bebida que
conteria. Trata‐se de recipiente associado
ao consumo de bebida fermentada. Na
base externa está impresso: “ANTONIO
ROCHA LEÃO. PORTO”. Origem de
produção
portuguesa,
cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Fragmentos de base de garrafas distintas
em vidro esverdeado podendo‐se
observar diferenças no decantador. São
recipientes associados ao consumo de
bebida fermentada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com o século XX.

421

Fragmento de garrafa em vidro verde,
com decantador. Trata‐se de recipiente
associado ao consumo de bebida
fermentada. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Faces interna com lateral e externa de
fragmento de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente ao
consumo de líquidos. Trata‐se da base de
um copo hialino. Origem de produção não
identificada, século XX.

422

Fragmento de base de peça relacionada à
alimentação,
mais
especificamente
voltada para o consumo de líquidos.
Trata‐se da base de um copo em vidro
hialino, apresentando evidência de
decoração plástica moldada. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Fragmento de peça do serviço de mesa
em vidro hialino moldado: copo de vidro
do “tipo americano”. Origem de produção
brasileira, século XX.

423

Fragmento de peça relacionada à
alimentação, mais especificamente ao
serviço de bebida, em vidro hialino:
pedestal de taça. Origem de produção
não identificada, século XX.

Vista superior e de perfil de base de peça
relacionada
à
alimentação,
mais
especificamente ao consumo de líquidos.
Trata‐se da base de uma taça, em vidro
hialino. Origem de produção não
identificada, século XX.

424

Faces interna e externa de fragmento de peça
relacionada
à
alimentação,
mais
especificamente ao serviço de mesa em
material plástico branco, apresentando
decoração em sua superfície interna. Origem

de produção brasileira, compatível com os
séculos XX e XXI.

Peça relacionada à alimentação, mais
especificamente ao serviço de mesa em
latão. Trata‐se de uma colher, que se
apresenta inteira, porém com a concha
danificada. Origem de produção não
identificada, compatível com os séculos
XIX e XX.

Lâmina em ferro oxidado de peça que
poderia ser classificada como arma
branca: faca. Esta peça também poderia
estar relacionada à alimentação, tanto ao
serviço de mesa quanto ao preparo de
alimentos. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

425

Cabo com fragmento de lâmina em ferro
oxidado de peça que poderia ser
classificada como arma branca: faca. Por
outro lado, também poderia estar
relacionada
à
alimentação,
mais
especificamente ao serviço de mesa.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

SAÚDE

Recipiente
em
faiança
branca
internamente e verde externamente. Esta
peça está relacionada a atividades de
botica/farmácia,
servindo,
muito
possivelmente para o preparo de
medicamentos. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XVIII.

426

Pequeno recipiente de medicamento do
tipo “frasco de penicilina”, em vidro
hialino, tampa de borracha com lacre
metálico, para medicamento injetável.
Origem de produção não identificada,
século XX.

Recipientes distintos em vidro cor âmbar,
ambos apresentando evidência de molde
e rosca para tampa plástica. Estes
recipientes foram identificados como
peças para contenção de medicamentos
líquidos. Origem de produção não
identificada, possivelmente brasileira,
século XX.

427

Recipientes distintos, um em vidro cor
âmbar
e
outro
hialino,
ambos
apresentando evidência de molde e
evidência de tampa plástica por pressão.
O frasco hialino foi identificado como
peça para contenção de medicamento em
comprimido; o outro possivelmente
também. Origem de produção não
identificada, possivelmente brasileira,
século XX.

Frasco em vidro moldado, cor âmbar,
apresentando impresso em alto relevo,
nome do medicamento para o qual foi
produzido como embalagem: IODONE.
Trata‐se de um medicamento a base de
iodo, associado a peptone e água.
Produzido pela Pharmacie Robin, Paris.
Origem de produção francesa, cronologia
compatível com a primeira metade do
século XX.

428

Fragmento de recipiente em vidro
moldado, cor âmbar, apresentando
referência do fabricante em alto relevo,
identificando seu conteúdo: VINOL. Trata‐
se de um medicamento norte americano
para uso oral, a base de fígado de
bacalhau. Origem de produção norte
americana, início do século XX.

Fragmento de recipiente moldado por
parte, conforme se pode observar pelas
marcas do molde: vertical, nas laterais e
horizontal no ombro. Recipiente para
medicamento líquido, em vidro azul.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Pequeno recipiente para medicamento
líquido em vidro marrom moldado,
apresentando referência do fabricante em
sua base externa e rosca para tampa
plástica. Origem e cronologia de produção
não identificadas.

429

CUIDADO E HIGIENE PESSOAL
Fragmento de peça relacionada à higiene
pessoal: urinol em faiança fina branca,
não decorada. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Fragmento de peça relacionada à higiene
pessoal: urinol em ferro esmaltado
branco, ou seja, em ágata. Origem de
produção brasileira do século XX.

Fragmentos de peça moldada em vidro
verde água, relacionada ao material de
toalete, como perfumaria e produtos
cosméticos. Trata-se de um recipiente
produzido pela Lanman & Kemp-Barclay
& Co., em funcionamento desde 1808.
Origem de produção norte americana,
compatível com os séculos XIX e XX.

430

MATERIAL NÃO IDENTIFICADO

Fragmento de base de peça não
identificada em cerâmica. Trata‐se,
possivelmente, do fragmento de um
pequeno jarro para plantas, pois
apresenta um orifício central, aberto em
momento anterior à queima, quando a
peça se encontrava na dureza do couro.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Fragmento de base de peça não
identificada
em
faiança
branca
apresentando decoração pintada em azul
e vinhoso. Origem de produção
portuguesa, compatível com os séculos
XVII e XVIII.

431

Conjunto de fragmentos de peças em
faiança branca sem decoração. Pode‐se
identificar
peças
relacionadas
à
alimentação, mais especificamente ao
serviço de mesa.
Identificou‐se
fragmento de origem portuguesa,
compatível com os séculos XVII e XVIII.

Fragmento de base de peça em faiança
branca, apresentando, em sua superfície
interna, decoração pintada a mão livre,
motivo
conhecido
como
“Renda
Portuguesa”. Origem de produção
portuguesa, século XVII.

Fragmento de Peça em faiança branca
apresentando decoração pintada em azul,
em sua superfície interna. Aparentemente
esta peça se encontra fraturada ao meio e
apresenta um orifício que deveria ser
central. Parece se tratar de um caso de
reaproveitamento de material, com
mudança de função. A peça original
deveria ser uma produção portuguesa,
compatível com os séculos XVII e XVIII.

432

Faces superior e inferior de puxador de
tampa de recipiente não identificado em
faiança fina branca, apresentando
decoração plástica moldada. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de borda, aba,
bojo, bico de peças distintas em faiança
fina branca. Identificou‐se representantes
de peças do serviço de mesa. Alguns dos
fragmentos
apresentam
decoração
plástica moldada. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

433

Conjunto de fragmentos de peças
distintas em faiança fina branca.
Identificou‐se representantes de peças do
serviço de mesa. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de borda de
peças distintas em faiança fina branca.
Identificou‐se representantes de peças do
serviço de mesa e de higiene e cuidado
pessoal.
Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

434

Conjunto de fragmentos de base de peças
distintas em faiança fina branca.
Identificou‐se representantes de peças do
serviço de mesa e de higiene e cuidado
pessoal.
Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Conjunto de fragmentos de base de peças
distintas em faiança fina branca, do tipo
Ironstone, apresentando referência do
fabricante sem sua superfície externa.
Alguns dos fragmentos possibilitou a
identificação do fabricante inglês, J &G
Meaking, de Hanley, England. Produção
britânica, do final do século XIX e início do
XX.

435

Ângulos de base em pedestal de peça em
faiança fina branca apresentando friso na
parte superior da base e referência de seu
fabricante inpreso em preto na superfície
inferior/externa,
apresentando
uma
esfinge, o nome da Companhia
Fabricante, a cidade onde foi produzida e,
abaixo de tudo, a inscrição "MADE IN
HOLLAND". Trata‐se, portanto, de uma
produção da companhia holandesa,
Petrus Regout & Co, localizada em
Maastricht. Produção holandesa da
segunda metade do século XIX.

Conjunto de fragmentos de peças
distintas em faiança fina branca, decorada
através da técnica do transfer, na cor azul,
tendo‐se
identificado,
inclusive,
fragmentos de Flow Blue, ou Azul Borrão.
Dentre os fragmentos foram identificados
fragmentos de peças do serviço de mesa.
Origem de produção britânica, cronologia
compatível com o século XIX.

436

Conjunto de fragmentos de peças
distintas em faiança fina branca, decorada
através da técnica do transfer, na cor azul,
tendo‐se
identificado,
inclusive,
fragmentos de Flow Blue, ou Azul Borrão.
Dentre os fragmentos foram identificados
fragmentos de peças do serviço de mesa.
Origem de produção britânica, cronologia
compatível com o século XIX.

Tampa fragmentada e fragmento de
borda de peças não identificadas em
faiança fina branca apresentando
decoração aplicada a partir da técnica do
transfer, na cor azul. As peças apresentam
o mesmo padrão decorativo, sugerindo a
possibilidade se serem peças que
integravam, quando, em uso, o mesmo
conjunto. Origem de produção britânica,
do século XIX.

Conjunto constituído por fragmentos de
pelo menos três pequenas malgas
distintas em faiança fina branca,
conhecidas como Mochaware. Origem de
produção britânica, século XIX.

437

Conjunto constituído por fragmentos de
peças distintas em faiança fina branca,
conhecidas como Mochaware. Em sua
grande maioria as peças deste conjunto
foram identificadas como sendo pequenas
malgas Origem de produção britânica,
século XIX.

Fragmentos de tampa de recipiente não
identificado em faiança fina branca
decorada, conhecida como Bandedware.
Origem de produção britânica, século XIX.

438

Conjunto constituído por fragmentos de
peças distintas em faiança fina branca
decorada, conhecidas como Mochaware.
Origem de produção britânica, século XIX.

Fragmentos de pequena malga em faiança
fina branca apresentando, em sua
superfície externa, decoração pintada,
executada com esponja. Origem de
produção, cronologia compatível com os
séculos XIX e XX.

Fragmento de peça em porcelana branca
apresentando decoração na cor azul, em
sua superfície interna. Origem de
produção chinesa, cronologia não
identificada.

439

Fragmentos de peças em porcelana
branca, apresentando decoração pintada,
motivo fitomorfo, policromático, em sua
superfície externa. Origem e cronologia
de produção não identificadas.

Fragmento de tampa de peça
identificada em porcelana branca,
decoraão. Origem de produção
identificada, cronologia compatível
os séculos XIX e XX.

não
sem
não
com

Fragmentos de peças em porcelana
branca, apresentando decoração plástica
moldada, em sua superfície externa.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

440

Fragmentos de alça em maça para biscuit,
na cor branca, apresentando decoração
plástica moldada. Origem e cronologia de
produção não identificas.

Fragmento de fragmento de peça não
identificada em opalina branca, não
decorada. Normalmente, peças em
opalina aparecem associadas a artigos
decorativos mas também utilitários.
Possivelmente, neste caso, trate‐se de
uma peça relacionada à iluminação, ou
seja, um fragmento de luminária. Origem
de produção não identificada, compatível
com os séculos XIX e XX.

Peça em madeira, apresentando entalhe
em uma das extremidades e apontada na
extremidade oposta. Assemelha‐se a
peças de uso feminino para prender o
cabelo ou como adorno de penteado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

441

Fragmento de base de peça não
identificada, apresentando decoração
plástica moldada. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de base quadrada, de peça
não identificada em vidro hialino,
apresentando marca do pontil. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Fragmento de base de peça relacionada à
alimentação,
mais
especificamente
voltada para a contenção e serviço de
bebida: garrafa em vidro esverdeado,
moldado, com decantador. Origem de
produção não identificada, século XX.

442

Fragmentos de peças não identificadas
em vidro esverdeado, apresentando
evidência de molde. Origem e cronologia
de produção não identificadas.

Fragmentos de peças distintas em vidro,
refletindo a diversidade morfológica e
cromática desta coleção. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Fragmentos de peças distintas em vidro,
refletindo a diversidade morfológica e
cromática desta coleção. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

443

Fragmentos de peças distintas em vidro,
refletindo a diversidade morfológica e
cromática desta coleção. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Fragmentos de peças distintas em vidro,
refletindo a diversidade morfológica e
cromática desta coleção. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

444

Fragmento de recipiente moldado, em
vidro cor âmbar, possivelmente para a
contenção de medicamento. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Ângulos diferentes de fragmento de
recipiente moldado, em vidro cor âmbar,
possivelmente para a contenção de
medicamento. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento do recipiente em vidro verde
água, com decantador. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

445

Ângulos diferentes de fragmento de base
de peça em vidro hialino. Origem de
produção não identificada, século XX.

Fragmento de peça não identificada em
vidro hialino, apresentando decoração
plástica moldada. Trata‐se possivelmente
de fragmento de recipiente de produto de
toalete. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Fragmento de base de peça em vidro
hialino. Origem de produção não
identificada, século XX.

446

Fragmentos de base de pequenos
recipientes em vidro hialino. Origem de
produção não identificada, século XX.

Fragmento de peça não identificada em
vidro. Origem e cronologia de produção
não identificadas.

Fragmentos de peças distintas não
identificadas em vidro. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

447

Fragmento de recipiente em vidro hialino.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Conjunto constituído por gargalos
distintos e bocas similares de recipientes
em vidro verde água, apresentando
evidência de iridescência. Origem de
produção e cronologia não identificadas.

Conjunto de gargalos e bocas de
recipientes distintos em vidro hialino,
alguns apresentando evidência de
iridescência. Origem de produção e
cronologia não identificadas.

448

Fragmento de recipiente em vidro hialino,
apresentando
irregularidades
na
implantação e acabamento da boca,
evidenciando assim o caráter artesanal da
peça. Origem e cronologia de produção
não identificadas.

Boca de recipiente em vidro hialino.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

449

Fragmento de recipiente não identificado
em verde água. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Faces externa e interna de base de
recipiente em vidro hialino, alterado por
processo de iridescência. A peça
apresenta em sua superfície externa,
referência do fabricante. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

450

Ângulos diferentes de fragmento de base
de recipiente, apresentando decoração
plástica moldada. Trata‐se, possivelmente
de fragmento de peça relacionada aos
cuidados pessoais, mais especificamente
produtos de toalete. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Ângulos diferentes de fragmento de base
de recipiente, apresentando inscrição em
sua base externa, da qual ainda se pode
ler: “PARIS”. Trata‐se, possivelmente de
fragmento de peça relacionada aos
cuidados pessoais, mais especificamente
produtos de toalete. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Fragmento de garrafa em vidro verde
claro, moldado, apresentando evidência
de referência do fabricante em seu bojo
externo. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

451

Fragmento de garrafa em vidro verde
claro, moldado, apresentando evidência
de referência do fabricante em sua base
externa. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Fragmentos de recipientes em vidro
verde, moldado, apresentando, em sua
superfície
externa,
referência
do
fabricante na porção inferior do bojo e/ou
em sua base. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Conjunto de fragmentos de base de
garrafas distintas, apresentando em sua
superfície
externa,
referência
do
fabricante. Origem de produção não
identificada, mas, em sua maioria
brasileira, cronologia compatível com o
século XX.

452

Fragmento de base de garrafa não
identificada, apresentando em sua
superfície
externa,
referência
do
fabricante. Origem de produção não
identificada,
mas
possivelmente
brasileira, cronologia compatível com o
século XX.

Fragmento de recipiente em vidro hialino,
apresentando em sua superfície externa,
referência do fabricante. Origem de
produção
não
identificada,
mas
possivelmente
brasileira,
cronologia
compatível com o século XX.

453

Diferentes ângulos de recipiente em vidro
verde água, moldado, apresentando
referência do fabricante em seu bojo
externo. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Diferentes ângulos de recipiente em vidro
hialino,
moldado,
apresentando
referência do fabricante em seu bojo
externo. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com o
século XX.

Fragmento de base de recipiente em vidro
hialino moldado, apresentando referência
do fabricante impressa em alto relevo, em
sua superfície externa. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

454

Ângulos de recipiente em vidro moldado
na cor âmbar, apresentando impresso em
sua superfície externa, referência do
fabricante. Trata‐se possivelmente de
fragmento de embalagem de produto
farmacêutico ou talvez de toalete. Origem
de produção não identificada, cronologia
compatível com os séculos XIX e XX.

Fragmento de bojo de recipiente em vidro
hialino moldado, apresentando referência
do fabricante impressa em alto relevo, em
sua superfície externa. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

Fragmento de bojo de recipiente em vidro
hialino moldado, apresentando referência
do fabricante impressa em alto relevo, em
sua superfície externa. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

455

Fragmento de bojo de recipiente em vidro
hialino moldado, apresentando referência
do fabricante impressa em alto relevo, em
sua superfície externa. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

Fragmento de bojo de recipiente em vidro
hialino moldado, apresentando referência
do fabricante impressa em alto relevo, em
sua superfície externa. Origem de
produção não identificada, cronologia
compatível com o século XX.

456

Fragmento de gargalo e boca de
recipiente em vidro escuro, moldado,
apresentando referência do fabricante
impressa no ombro, junto à implantação
do gargalo. Origem de produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Peça fragmentada em vidro verde água,
moldado, apresentando inscrição em sua
superfície externa. Origem de produção
não identificada, cronologia compatível
com os séculos XIX e XX.

Fragmentos de vidro plano, apresentando
diferença de espessura. Estes fragmentos
não apresentaram elementos suficientes
para uma vinculação a uma categoria
funcional. São muito pouco espessos, por
exemplo, para terem sido utilizados em
uma janela, ou prateleira, o menos
espesso, no entanto, poderia ter sido
utilizado em um porta retratos ou um
quadro. Origem de produção não
identificada, possivelmente brasileira,
século XX.

457

Peça
fragmentada
em
cerâmica,
apresentando vitrificação em ambas as
superfícies. Parece se tratar do fragmento
de uma tampa. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de recipiente em grés.
Produção britânica, mais especificamente
inglesa, do final do século XIX, início do
XX.

458

Peça não identificada, mas que parece
uma tampa em ferro oxidado. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada.
Trata‐se de um pé em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

459

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado, podendo‐se perceber, ao
que tudo indica, orifício quadrangular
para fixação com prego de secção
quadrada. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Ângulos de fragmento de peça não
identificada em ferro oxidado. Parece se
tratar de fragmento de aro de barril.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

460

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Parece ser fragmento de
uma ferradura, porém considerando o
estado de oxidação e fragmentação, não
foi possível confirmar esta suspeita.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Alça de peça não identificada em ferro
oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

461

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Pequena tubulação em latão, como um
“joelho” com rosca em ambas as
extremidades. Trata‐se de uma peça
muito pequena pare ser uma peça
hidráulica relacionada ao sistema hidro‐
sanitário de uma construção. Poderia
estar relacionado ao sistema de
transporte, sem parte integrante de um
motor, por exemplo, ou a alguma peça de
maquinário. Origem produção não
identificada, cronologia compatível com
os séculos XIX e XX.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

462

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
latão. Pode ser fragmento de uma
roldana, por exemplo. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

463

Peça não identificada em ferro oxidado.
Apesar de se ter reconhecido um gancho,
mas não foi possível identificar, com
segurança, sua vinculação a uma
categoria funcional. Origem e cronologia
de produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

464

Peça não identificada em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Peça não identificada em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Fragmento de peça não identificada em
ferro oxidado. Origem e cronologia de
produção não identificadas.

465

Peça não identificada em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Peça não identificada em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

Peça não identificada em ferro oxidado.
Possivelmente estaria relacionada ao
sistema
de
transporte,
mais
especificamente aos bondes. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

Peça não identificada em ferro oxidado.
Possivelmente estaria relacionada ao
sistema
de
transporte,
mais
especificamente aos bondes. Origem e
cronologia de produção não identificadas.

466

Peça não identificada em ferro oxidado.
Origem e cronologia de produção não
identificadas.

467

PE 0770 LA/UFPE – TÚNEL DA ABOLIÇÃO, RECIFE-PE.
CONJUNTOS FUNERÁRIOS – COLEÇÃO DE REFERÊNCIA
.

468

A Coleção de Referência do Túnel da Abolição, no que se refere aos ossos humanos
que foram resgatados pela Arqueolog Pesquisas durante a execução das obras de
abertura do Túnel da Abolição, localizado no bairro da Madalena, em Recife-PE, no
ano de 2014, inclui representantes de 10 conjuntos funerários identificados na área.
São os ossos desses conjuntos, portanto, que compõem este catálogo.
A exibição da Coleção de Referência consiste na apresentação da imagem dos ossos
acompanhada por uma breve descrição que inclui a sua identificação e indicadores de
gênero, ancestralidade, faixa etária, traumas, doenças e anomalias, quando presentes.
Considerando a metodologia adotada pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE, na
análise deste material resgatado, durante o acompanhamento das obras realizadas na
área do Túnel da Abolição, adotou-se, neste catálogo, uma lógica de apresentação por
Conjunto funerário identificado em campo, mesmo quando, durante a análise em
laboratório, se constatou a existência de ossos de mais de um indivíduo no mesmo
conjunto, em trechos de perturbação.
Os ossos desta coleção foram, portanto, ordenados de acordo com a sequência de
dos conjuntos estabelecida durante o processo de resgate, em campo. Em laboratório,
no entanto, o material seguiu o a sequência do esqueleto, do crânio aos pés.
Convém esclarecer, no entanto, que os fragmentos de ossos que não apresentaram
informação além do fato de serem ossos humanos, não foram exibidos neste catálogo,
exceto em imagens de conjunto geral.
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PE 077
70 LA/UFFPE ‐ SEP
PULTAME
ENTOS
CONJJUNTO FUNEERÁRIO S02

Terço
T
médio proximaal de indivviduo
humano
h
sub
badulto.

Fragmento
F
diáfise osso loongo de indivíduo
possivelment
p
te humano.

Fragmento
F
diáfise de osso longgo de
in
ndivíduo
possivelm
mente
humano
subadulto.
s

470

IV
V osso metatarsal de inddivíduo subadulto,
possivelment
p
te feminino.

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S03
Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S03:
1 – Úmero essquerdo; 2 – Ulna esquerda; 3
– Escápula direita;
d
4, 5, 6, 11, 12 e 18 –
Ossos
O
do pé; 7 – Rádio diireito; 8 – Ossso do
quadril;
q
9 – Tíbia esquuerda; 10 – Tíbia
direita;
d
13, 14, 15 e 16 – Ossos do crânio;
c
17
1 ‐ Fragme
entos de cosstela; 19 ‐ Fêmur
F
direito;
d
20 – Fíbula dirreita; 21 – Tíbia
direita;
d
22 ‐ Fêmures di reito e esqu
uerdo;
23
2 – Fíbula.

Fragmento
F
de crânio de iindivíduo jovvem
conforme
c
se pode observvar pelas suturas
cranianas.
c

471

Fragmentos
F
de
d crânio (ânngulo 1).

Fragmentos
F
de
d crânio (ânngulo 2).

Occipital
O
alo
ongado, muuito grácil, sem
musculatura
m
nucal desen volvida.

472

Occipital
O
alo
ongado, muuito grácil, sem
musculatura
m
nucal desen volvida.

Temporal
T
esquerdo (2 fragm
mentos
colados)
c
de indivíduoo feminino, pelo
desenvolvime
d
ento do proocesso masstoide,
grau
g
1: muito
o grácil (ânguulo 1).

Temporal
T
esquerdo (2 fragme
entos
colados)
c
in
ndivíduo ffeminino, pelo
desenvolvime
d
ento do proocesso masttoide,
grau
g
1: muito
o grácil (ânguulo 2).

473

de escáppula direita
Fragmentos
F
a de
in
ndivíduo adu
ulto (três fraagmentos colados)
(ângulo 1).

Fragmentos
F
de escáppula direita de
in
ndivíduo adulto
a
(trrês fragme
entos
colados)
c
(âng
gulo 2).

de escáppula direita
Fragmentos
F
a de
in
ndivíduo adu
ulto (três fraagmentos colados)
(ângulo 3).

474

Fragmentos de
d costelas (âângulo1).

Fragmentos
F
de
d costelas ( ângulo 2).

Fragmentos
F
de
d costelas ( ângulo 3).

475

Úmero
Ú
esque
erdo fragmenntado, porém
m três
fragmentos colaram
c
con stituindo mais de
50%
5
do osso. Trata‐se do osso de um
adulto,
a
com desenvolvim
mento moderado
da
d tuberosida
ade deltoideea. (ângulo 1).
1

Úmero
Ú
esqu
uerdo fragm
mentado, po
orém
três fragmentos colaraam constitu
uindo
mais
m de 50% do osso. Traata‐se do ossso de
um
u
adulto
o, com ddesenvolvim
mento
moderado
m
da
d tuberosiidade delto
oidea.
(ângulo 2)

Úmero
Ú
esqu
uerdo fragm
mentado, porém
p
três fragme
entos colaraam constituindo
mais
m de 50% do osso. Traata‐se do ossso de
um
u
adulto
o, com
desenvolvim
mento
moderado
m
da tuberosid ade deltoidea. O
diâmetro
d
da cabeça do oosso mede 41mm,
medida
m
indiccativa do sexxo feminino.. Suas
dimensões
d
indicam um
m indivíduo mais
robusto
r
(S03a).

Fragmento
F
de úmero (ân gulo 1).

476

Fragmento
F
de úmero (ân gulo 2).

Fragmento
F
de úmero (ân gulo 3).

Fragmento
F
de úmero (ân gulo 4).

Fragmento
F
de
d um rádi o direito de um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
fragmentos que
q colam. O
Osso do indivíduo
menor
m
(S03b) (ângulo 1).

477

Fragmento
F
de
d um rádi o direito de um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
fragmentos que
q colam. O
Osso do indivíduo
menor
m
(S03b) (ângulo 2).

Fragmento
F
de
d um rádi o direito de um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
fragmentos que
q colam. O
Osso do indivíduo
menor
m
(S03b) (ângulo 3).

Terço
T
distal de um rád io direito de
d um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
fragmentos que
q colam. O
Osso do indivíduo
menor
m
(S03b) (ângulo 1).

Terço
T
distal de um rád io direito de
d um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
fragmentos que
q colam. O
Osso do indivíduo
menor
m
(S03b) (ângulo 2).

478

Terço distal de um rádioo direito de
e um
in
ndivíduo ad
dulto, consttituído por dois
frragmentos que colam. O
Osso do indivvíduo
menor
m
(S03b)) (ângulo 3).

Terço
T
proxim
mal de uma uulna esquerd
da, de
um
u
indivídu
uo adulto, apesentando a
superfície
s
arrticular da cabeça do rádio
com
c
bordos/bordas marccadas.

Terço
T
proxim
mal de uma u lna esquerda
a, de
um
u indivíduo
o adulto, apeesentando a
superfície
s
artticular da cabbeça do rádio
com
c
bordos/bordas marccadas.

Terço
T
proxim
mal de uma uulna esquerd
da, de
um
u
indivídu
uo adulto, apesentando a
superfície
s
arrticular da cabeça do rádio
com
c
bordos/bordas marccadas.

479

Osso
O
do quadril
direito (q
quatro
fragmentos colados) dde um indivíduo
adulto
a
meno
or (S03b), fem
minino, confforme
revela
r
sua incisura, m
medindo 1 grau
(White & Folkens,
F
20005). A supe
erfície
auricular
a
indica um indivvíduo adulto
o, mas
não
n
tão jove
em. Aprese nta encaixe para
uma
u
cabeça de fêmur com dímetro de
cerca
c
de 41m
mm (ângulo 11).

Osso
O
do quadril
quatro
direito (q
fragmentos colados) dde um indivíduo
adulto
a
meno
or (S03b), fem
minino, confforme
revela
r
sua incisura, m
medindo 1 grau
(White & Folkens,
F
20005). A supe
erfície
auricular
a
indica um indivvíduo adulto
o, mas
não
n
tão jove
em. Aprese nta encaixe para
uma
u
cabeça de fêmur com dímetro de
cerca
c
de 41m
mm (ângulo 22).

Osso
O
do quadril
quatro
direito (q
fragmentos colados) dde um indivíduo
adulto
a
meno
or (S03b), fem
minino, confforme
revela
r
sua incisura, m
medindo 1 grau
(White & Folkens,
F
20005). A supe
erfície
auricular
a
indica um indivvíduo adulto
o, mas
não
n
tão jove
em. Aprese nta encaixe para
uma
u
cabeça de fêmur com dímetro de
cerca
c
de 41m
mm (ângulo 33).

480

Patela
P
(ângulo 1).

Patela
P
(ângulo 2).

Patela
P
(ângulo 3).

481

Fêmur
F
com treponematoose (ângulo 1).
1

Fêmur
F
com treponematoose (ângulo 2).
2

Fêmur
F
com treponematoose (ângulo 3).
3

Fêmur
F
com treponematoose (ângulo 4).
4

Fêmur
F
do ind
divíduo mais robusto (ângulo
1)
1

482

Fêmur
F
do indivíduo maiss robusto (â
ângulo
2).
2

Fêmur
F
do ind
divíduo maiss robusto (â
ângulo
3)
3

Fêmur
F
do ind
divíduo maiss robusto (â
ângulo
4).
4

Fêmur
F
do indivíduo maiss robusto (â
ângulo
2).
2

Fêmur
F
do indivíduo maiss robusto (â
ângulo
3).
3

483

Tíbia
T
com tre
eponematosee (ângulo 1).

Tíbia
T
com tre
eponematosee (ângulo 2).

Tíbia
T
com tre
eponematosee (ângulo 3)

Tíbia
T
com tre
eponematosee (ângulo 4)

Detalhe
D
de deformaçãoo óssea devvido a
patologia:
p
tíbia com treponem
matose
(ângulo 1).

484

Detalhe
D
de deformaçãoo óssea devvido a
patologia:
p
tíbia com treponem
matose
(ângulo 2).

Tíbia
T
do indivvíduo mais roobusto (ângu
ulo 1).

Tíbia
T
do indivvíduo mais roobusto (ângu
ulo 2).

Tíbia
T
do indivvíduo mais roobusto (ângu
ulo 3).

485

Tíbia
T
em form
ma de sabre.

Fragmento
F
de
d tíbia em forma de sabre
(ângulo 1).

Fragmento
F
de tíbia em foorma de sabrre
(ângulo 2).

Fragmento
F
de
d tíbia em forma de sabre
(ângulo 3).

486

Fragmento
F
de fíbula 1 (ânngulo 1).

Fragmento
F
de fíbula 1(ânngulo 2).

Fragmento
F
de fíbula 1 (ânngulo 3).

Fragmento
F
de fíbula 2 (ânngulo 1).

Fragmento
F
de fíbula 2 (ânngulo 2).

487

Fragmento
F
de fíbula 2 (ânngulo 2).

5º
5 osso meta
atarsal (pé).

5º
5 osso meta
atarsal (pé).

488

Calcâneo
C
direito appresentando o
comprimento
c
o máximo de 68mm e a
laargura máxim
ma de 36mm
m (ângulo 1).

Calcâneo
C
direito
a presentando
o
o
comprimento
c
o máximo de 68mm e a
laargura máxim
ma de 36mm
m (ângulo 2).

Calcâneo
C
direito
a presentando
o
o
comprimento
c
o máximo de 68mm e a
laargura máxim
ma de 36mm
m (ângulo 3).

489

Conjunto
C
de ossos do pé..

Osso
O
meta
atarsal
(ângulo 1).

(péé)

fragmentado

Osso
O
meta
atarsal
(ângulo 2).

(péé)

fragmentado

490

Tálus
T
esquerdo apreesentando como
comprimento
c
o máximo 550mm e a la
argura
máxima
m
de 40mm,
4
indicaando se trattar de
um
u indivíduo
o mais robussto (S03a) (â
ângulo
1).
1

Tálus
T
esquerdo apreesentando como
comprimento
c
o máximo 550mm e a la
argura
máxima
m
de 40mm,
4
indicaando se trattar de
um
u indivíduo
o mais robussto (S03a) (â
ângulo
2).
2

Tálus
T
esquerdo apreesentando como
comprimento
c
o máximo 550mm e a la
argura
máxima
m
de 40mm,
4
indicaando se trattar de
um
u indivíduo
o mais robussto (S03a) (â
ângulo
3).
3

491

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S04

Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S04:
1 – Úmero essquerdo; 2 ‐ Fêmur esqu
uerdo;
3 – Fragmenttos de crânioo; 4 ‐ Fragm
mentos
de
d costela e clavícula; 5 – Fragmenttos de
crânio;
c
6 – Fragmentoss de crânio; 7 –
Mandíbula;
M
8 – Maxila; 9 – Fragmenttos de
Pelve;
P
10 – Ossos
O
do pé.

Mandíbula
M
frragmentada com um dente,
evidenciando
e
o prognatissmo; apressenta
perda
p
dentárria generalizaada, antemo
ortem
e post‐morte
em (ângulo 11).

492

Mandíbula
M
fragmentada com um dente,
d
evidenciando
e
o prognati smo; apre
esenta
perda
p
dentárria generalizzada, antemo
ortem
e post‐morte
em (ângulo 22).

Mandíbula
M
fragmentada com um dente,
d
evidenciando
e
o prognati smo; apre
esenta
perda
p
dentárria generalizzada, antemo
ortem
e post‐morte
em (ângulo 3 ).

Mandíbula
M
fragmentada com um dente,
d
evidenciando
e
o prognati smo; apre
esenta
perda
p
dentárria generalizzada, antemo
ortem
e post‐morte
em (ângulo 44).

493

Maxila
M
esquerda
(ângulo 1).
prognatismo
p

apresentando

esquerda
Maxila
M
(ângulo 2).
prognatismo
p

apresentando

esquerda
Maxila
M
(ângulo 3).
prognatismo
p

apresentando

494

Fragmento
F
de clavícula (âângulo 1).

Fragmento
F
de clavícula (âângulo 2).

Fragmento
F
de clavícula (âângulo 3).

495

Conjunto
C
de fragmentos de costelas
(ângulo 1).

Conjunto
C
de fragmenttos de co
ostelas
(ângulo 2).

Fragmento
F
de externo (â ngulo 1).

496

Fragmento
F
de externo (â ngulo 2).

Úmero
Ú
esq
querdo appresentando um
diâmetro
d
de 38 mm de ccabeça (fem
minino,
seg.
s
Byers, 2005, pp. 195) e um
comprimento
c
o de 28 cm. Porém, devvido a
presença
p
de uma deform
midade provocada
pela
p
cicatriza
ação de umaa fratura no terço
distal
d
(calo ósseo), accredita‐se que
q
o
de
comprimento
c
o
deveriia
ser
aproximadam
a
mente 30cm..

Úmero
Ú
esq
querdo appresentando um
diâmetro
d
de 38 mm de ccabeça (fem
minino,
seg.
s
Byers, 2005, pp. 195) e um
comprimento
c
o de 28 cm. Porém, devvido a
presença
p
de uma deform
midade provocada
pela
p
cicatriza
ação de umaa fratura no terço
distal
d
(calo ósseo), accredita‐se que
q
o
de
comprimento
c
o
deveriia
ser
aproximadam
a
mente 30cm (ângulo 1).

Úmero
Ú
esq
querdo appresentando um
diâmetro
d
de 38 mm de ccabeça (fem
minino,
seg.
s
Byers, 2005, pp. 195) e um
comprimento
c
o de 28 cm. Porém, devvido a
presença
p
de uma deform
midade provocada
pela
p
cicatriza
ação de umaa fratura no terço
distal
d
(calo ósseo), accredita‐se que
q
o
comprimento
c
o
deveriia
ser
de
aproximadam
a
mente 30cm (ângulo 2).

497

Úmero esq
querdo appresentando um
diâmetro
d
de 38 mm de ccabeça (fem
minino,
seg.
s
Byers,, 2005, pp. 195) e um
compriment
c
o de 28 cm.. Porém, devvido a
presença de uma deform
midade provocada
pela cicatriza
ação de umaa fratura no terço
distal
d
(calo ósseo), accredita‐se que
q
o
compriment
c
o
deverria
ser
de
aproximadam
a
mente 30cm
m (ângulo 3).

Úmero esquerdo; detalhhe da cabeça
a, cujo
diâmetro
d
me
ede 38mm

Fêmur
F
fragm
mentado appresentando um
medindo 39mm
diâmetro
d
de
e cabeça m
(feminino seg. Byers, 2005, p. 195)
(ângulo 1).

Fêmur
F
fragm
mentado appresentando
o um
diâmetro
d
de
e cabeça medindo 39mm
3
(feminino seg
g. Byers, 20005, p. 195) (â
ângulo
2).
2

498

Fêmur
F
fragm
mentado appresentando
o um
diâmetro
d
de
e cabeça medindo 39mm
3
(feminino seg
g. Byers, 20005, p. 195) (â
ângulo
3).
3

Cabeça
C
de fêmur (ânguloo 1).

Cabeça
C
de fêmur (ânguloo 2).

499

Cabeça
C
de fêmur (ânguloo 3).

Ossos
O
do pé (ângulo
(
1).

Ossos
O
do pé (ângulo
(
2).

500

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S05

Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S05:
1 e 2 ‐ Osso
os do pé; 3 – Fragmenttos de
fíbula; 4 ‐ Osssos do crâniio.

Fragmento
F
de crânio (ânggulo 1).

501

Fragmento
F
de crânio (ânggulo 2).

Conjunto
C
de fragmentoss de ossos lo
ongos:
tíbia (ângulo 1).

Conjunto
C
de fragmentos de ossos lon
ngos:
tíbia (ângulo 2).

502

Conjunto
C
de fragmentos de ossos longos :
fíbula

Conjunto
C
de fragmentos de ossos lon
ngos

Conjunto
C
de fragmentos de ossos lon
ngos

503

Ossos do pé

é: dedos
Ossos do pé

504

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S06

Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S06:
1 e 2 – Fragm
mentos de osssos do crâniio; 3 –
Fragmento
F
de
osso da perna; 4 ‐
Fragmento
F
de rádio; 5 – O
Osso do pé.

Fragmento
F
de rádio (ânguulo 1).

Fragmento
F
de rádio (ânguulo 2).

505

Conjunto
C
gerral de ossos ddo S06

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S07

Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S07:
1 – Fragmen
ntos de ossoos do crânio
o; 2 –
Costelas:
C
3 – Vértebras; 4 – Ossos do
o pé; 5
e 6 ‐ frag
gmentos de ossos do braço:
b
rádio,
r
úmero
o; 7 – Fragm
mento de ossso da
perna;
p
8 – Osssos do pé; 9 – Osso da perna:
p
tíbia; 10 – Fragmenntos da mesma
m
mandíbula.
m

506

A mandíbu
ula apreseenta caraccteres
à
possivelment
p
te
relaacionados
ancestralidad
a
de africana (BByers, 2005).

Fragmentos
F
de
d úmero (ânngulo 1).

Fragmentos
F
de
d úmero (ânngulo 2).

507

Fragmentos
F
de
d rádio (ânggulo 1).

Fragmentos
F
de
d rádio (ânggulo 2).

Fragmentos
F
de
(ângulo 1).

ossoss:

tíbia,

patela

508

Fragmentos
F
de
d ossos: tíbbia, patela (â
ângulo
2).
2

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem anterrior à limpe
eza do
osso.
o

Fragmentos
F
de
d fíbula

509

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem posteerior à limpe
eza do
osso
o
(ângulo 1).

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem posteerior à limpe
eza do
osso
o
(ângulo 2).

510

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem posteerior à limpe
eza do
osso
o
(ângulo 3).

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem posteerior à limpe
eza do
osso
o
(ângulo 4).

511

Fragmento
F
de
d tíbia com
m marcas a serem
s
avaliadas.
a
Im
magem posteerior à limpe
eza do
osso
o
(ângulo 5).

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S08
Conjunto
C
de
d
remaneescentes óssseos
humanos
h
que
e compõem o S08:
1 ‐ Ossos do
o crânio; 2 ‐ Fragmentto de
maxila;
m
3 – Frragmentos dde ossos do braço
b

512

Crânio fragmentaddo
de
indivíduo
masculino
o, conformee se pode observar
através da
a morfologiaa do forame occipital
(ângulo 1)).
.

Crânio
C
fra
agmentado
masculino
m
(ângulo 2).

de

indivíduo

Crânio
C
fra
agmentado
masculino
m
(ângulo 3).

de

indivíduo

513

Apófise
A
mastóide
m
ddireita
robusta,
in
ndicando se tratar de inddivíduo masculino
(ângulo 1).

Apófise
A
mastóide
m
ddireita
robusta,
in
ndicando se tratar de inddivíduo masculino
(ângulo 2).

Apófise
A
mastóide
m
ddireita
robusta,
in
ndicando se tratar de inddivíduo masculino
(ângulo 3).

514

Maxila
M
direita
a apresentanndo prognatiismo
(ângulo 1).

Maxila
M
direita
a apresentanndo prognatiismo
(ângulo 2).

Maxila
M
direita
a apresentanndo prognatiismo
(ângulo 3).

515

Conjunto
C
de
d
remaneescentes
humanos
h
que
e compõem o S08

ósseos
ó

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S09
Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos que compõem o S09:
Fragmentos de costela; 2 ‐ Vértebra
as; 3 –
Fragmentos de ossos doo crânio; 4 e 5 –
Fragmentos de ossos do braço: rádio,
úmero; 6 – Fragmenttos de osso
os da
perna; ‐ Mandíbula; 8 – Clavícula.

516

Presença do
d forame do olécran
no no
úmero esqu
uerdo (ânguulo 1).

Presença
P
do
o forame do olécran
no no
úmero
ú
esquerdo (ângu lo 2).

Mandíbula
M
e dentada ccom prognattismo,
na
n
região
o
anteriior,
indiccando
ancestralidad
a
de africanaa (Byers, 2005)

(ângulo 1).

517

Mandíbula
e
denntada
co
om
prognatismo,
p
, na reggião anterior,
in
ndicando ancestralidaade africa
ana
(Byers, 2005)) (ângulo 2)..

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S10

Conjunto
C
de
d
remaneescentes ósseos
ó
humanos
h
que
e compõem o S10:
1 ‐ Fragmentos de ossoos do crânio
o; 2 –
Fêmur
F
esquerdo; 3 ‐ Rádiio

518

Frontal
F
e tem
mporal com ddimensões amplas
e robustas (ângulo 1).

Frontal
F
e temporal ccom dimen
nsões
amplas
a
e robustas (ângu lo 2).

Frontal
F
e tem
mporal com ddimensões amplas
e robustas (ângulo 3).

519

Fêmur
F
esquerdo apreseentando insserção
da
d
linha áspera m
muito marrcada,
evidenciando
e
o musculaatura da coxa
bastante
b
desenvolvida (âângulo 1).

Fêmur
F
esquerdo apreseentando insserção
da
d
linha áspera m
muito marrcada,
evidenciando
e
o musculaatura da coxa
bastante
b
desenvolvida (âângulo 2).

Fêmur
F
esquerdo apreseentando insserção
da
d
linha áspera m
muito marrcada,
evidenciando
e
o musculaatura da coxa
bastante
b
desenvolvida (âângulo 3).

Fêmur
F
esquerdo apreseentando insserção
da
d
linha áspera m
muito marrcada,
evidenciando
e
o musculaatura da coxa
bastante
b
desenvolvida (âângulo 4).

CONJJUNTO FUNEERÁRIO S11

520

Conjunto
C
de remannescentes ósseos
humanos
h
que
e compõem o S11:
1 e 3 ‐ Ossoss do pé; 2 – Ossos da mão; 4 –
Vértebras;
V
5 Clavículas; 6 ‐ Rádio
os; 7 –
Ossos
O
do brraço; 8 ‐ Coostelas; 9 e 11 –
Úmeros;
Ú
10 – Escápula; 112 – Osso do quadril
esquerdo;
e
13
3 – Fragmenntos de man
ndíbula;
14
1 ‐ Fragmento de maxilla; 15 – Den
ntes; 16
– Fragmentoss de ossos doo crânio.

Apófise
A
mastoide caaracterística
in
ndivíduo masculino (ânggulo 1).

de

Apófise
A
mastoide caaracterística
in
ndivíduo masculino (ânggulo 2).

de

521

Apófise
A
mastoide caaracterística
in
ndivíduo masculino (ânggulo 3).

de

Mandíbula
M
ap
presentandoo perdas den
ntárias
antemortem
a
e postmoortem, além
m de
anomalia
a
dentária de foorma, taman
nho e
número
n
(den
nte extranum
merário). O mento
m
e o osso alveolar
a
nesssa região indica
prognatismo
p
mandibularr, assim com
mo os
maxilares.
m
Esssa caracterís
ística é indiccadora
de
d ancestralidade africanna (Byers, 2005).

Mandíbula
M
apresentandoo perdas de
entárias
antemortem
a
e postmorttem. O men
nto e o
osso
o
alveo
olar nessa região indica
Essa
manddibular.
prognatismo
p
de
indicadora
característica
c
a
é
ancestralidad
a
de africanaa (Byers, 2005)

(ângulo 1).

522

Mandíbula
M
ap
presentandoo perdas den
ntárias
antemortem
a
e postmorttem. O mentto e o
osso
o
alveolar nessa região indica
prognatismo
p
manddibular.
Essa
característica
c
a
é
iindicadora
de
ancestralidad
a
de africanaa (Byers, 2005)

(ângulo 2).

Úmero
Ú
medin
ndo 36cm dee comprimen
nto e
41mm
4
de diâmetro de caabeça, revela
ando
se
s tratar de um
u indivíduoo com estatura
aproximada
a
de
d 1,79 a 1,880m (ângulo
o 1).

Úmero
Ú
medindo 36cm dde comprime
ento e
41mm
4
de diâ
âmetro de ccabeça, reve
elando
se
s tratar de um indivídduo com esttatura
aproximada
a
de
d 1,79 a 1,880m (ângulo
o 2).

Úmero
Ú
medindo 36cm dde comprime
ento e
41mm
4
de diâ
âmetro de ccabeça, reve
elando
se
s tratar de um indivídduo com esttatura
aproximada
a
de
d 1,79 a 1,880m (ângulo
o 3).

523

Úmero
Ú
medindo 36cm dde comprime
ento e
41mm
4
de diâ
âmetro de ccabeça, reve
elando
se
s tratar de um indivídduo com esttatura
aproximada
a
de
d 1,79 a 1,880m (ângulo
o 4).

Osso
O
do quadril esquuerdo mascculino,
conforme
c
se pode obse rvar pela incisura
esquiática
e
ma
aior (grau 5 , seg. Byers, 2005)

(ângulo 1).

Osso
O
do qu
uadril esqueerdo mascu
ulino,
conforme
c
se pode obserrvar pela inccisura
esquiática
e
maior
m
(grau 5 , seg. Byers,
B
2005)
2
(ângulo 2).

524

Osso
O
do quadril esquuerdo mascculino,
conforme
c
se pode obse rvar pela incisura
esquiática
e
ma
aior (grau 5 , seg. Byers, 2005)

(ângulo 3).

525

Apên
ndice VI – Ficha de Cadastro
C
do
o PE 0770 LA/UFPE compatível
c
l com o
mod
delo do CNSA

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

PE 0770 LA/UFPE

Nome do sítio:

CNSA:

Cemitério do Engenho Madalena ou do Túnel da Abolição

Outras designações e siglas:
Município: Recife

UF:

PE

Situado na confluência das Avenida Caxangá, Rua Real da Torre, Rua Carlos Gomes, Rua João Ivo da
Silva, da
e Rua
Benfica, no bairro
da Madalena,
emantigo
Recife,
PE.
Museu
da Abolição,
Engenho
Madalena.
Outras designações
localidade:

Localidade:

Descrição sumária do sítio:
Sítios relacionados:

Cemitério histórico localizado durante acompanhamento das obras do Túnel da
Abolição, no bairro da Madalena, Recife-PE. No local foram identificados
sepultamentos históricos do século XVI, articulados e pertubados, constituindo 11
conjuntos funerários.

Prefeitura do Recife
Nome do proprietário do terreno:
Endereço: Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro do Recife, Recife - PE, 50030-903
CEP: 50030-903

Recife

Cidade:

UF:

E-mail:

PE

(81) 3355-8000

Fone/Fax:

Ricardo Calheiros Andrade Lima ( Sec. Executivo)

Ocupante atual:

Confluência das Avenida Caxangá, Rua Real da Torre, Rua Carlos Gomes, Rua João Ivo da Silva,
e Rua Benfica, no bairro da Madalena, em Recife, PE.

Acesso ao sítio:

15 m

28 m
0 m (a partir do nível do solo)
Largura:
Altura máxima:
Medição:
Passo
Estimada
Mapa
Instrumento
Mapa de localização do Túnel da Abolição
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição: 2013
Órgão:
DSG
Outro
Escala: gráfica

Comprimento:
420 m²
Área:

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

25
Zona:
Zona:
Zona:
Zona:
Zona:

E:289581
E:
E:
E:
E:

Compartimento topográfico:

N:
N:
N:
N:

DATUM: WGS1984
Margem de erro:

Outras referências de localização:

Água mais próxima:
Distância:
Rio:

8m

Bacia:

Planície
Planície de inundação

10 m (com relação ao nível do mar)

Altitude:

Rio Capibaribe

600 m

Capibaribe
Capibaribe

Calçada da Rua Real da Torre, na lateral do Casarão do Engenho Madelana,
atual Museu da Abolição.

Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Atividade urbana
Via pública

Campinarana
Estepe
Capoeira
Outra: Sem vegetação - área urbana
Propriedade da terra:

Unidade geomorfológica:

N:9108930

Área pública

Estrutura de fazenda

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Unid. de conservação ambiental

Proteção legal:
Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:

Pré-colonial
De contato

Tipo de sítio:

Histórico

Tipo de solo:

Forma:

Cemitério
Não delimitada
Areno-argiloso

A estratigrafia do terreno apresentou a seguinte sequencia: 10 cm de asfalto, 10 cm paralelepípedo, 10
Em superfície
Em profundidade

Contexto de deposição:

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Exposição:

Céu aberto

Abrigo sob rocha

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Submerso

Gruta

Outra:

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Outras:
11 conjuntos funerários, sete fragmentos de peças cerâmicas, encontrados na camada de
Material histórico:
revolvimento dos conjuntos funerários S03 (2), S04 (1), S05 (2) e S02 (2), e um de prego de
Outros vestígios orgânicos:
secção quadrada, também na camada do S03.
Outros vestígios inorgânicos:
Laboratório de Arqueologia da UFPE (documentação)

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

7337 ao 7346 (Conjunto funerário 02 ao 11)

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:

390+/-30 BP (SEP 04 e SEP 07)

Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

entre 25 e 75%
Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

menos de 25%
Vandalismo

Interferências da rede hidráulica, de telefonia e energia.
Alta, em decorrência de processos erosivos.
Registro, documentação detalhada dos painéis e ações de educação patrimônial
para a comunidade local.
Alta

Média

Baixa

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Atividades desenvolvidas no local:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície

Registro
Coleta de superfície

Levantamento de grafismos rupestres
Marcos Antônio Gomes de Mattos de Albuquerque
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Marechal Rondon, nº 146, Cx Postal 284, Casa Forte, Recife-PE
CEP: 52061-050
Cidade: Recife
UF: PE
E-mail: marcos@brasilarqueologico.com.
Data do registro:

30/10/2014

Fone/Fax: (81) 3459-3340 / (81) 9972-8184
Ano do registro: 2014

(para quando a data completa não puder ser informada)

Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na Área das Obras de Implantação do Túnel da
Abolição do Corredor de Transporte Público de Passageiros Leste-Oeste (Fase I e II)
Laboratório de Arqueologia da UFPE
Nome da instituição:

Nome do projeto:

Endereço:

Rua Acadêmico Hélio Ramos, s/n, Cidade Universitária. Universidade Federal de Pernambuco, Centro de
Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Laboratório de Arqueologia, 11º andar.

Cidade: Recife
CEP: 50740-550
E-mail: marcos@brasilarqueologico.com.
Documentação produzida (quantidade

UF:

PB

(81) 3459-3340

Fone/Fax:

Mapa com sítio plotado:

1

Croqui:

1

Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:
Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 50

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:

1

Outra:

Bibliografia:
ALBUQUERQUE, Marcos, et al. Relatório Final do Programa de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na
Área das Obras de Implantação do Túnel da Abolição do Corredor de Transporte Público de Passageiros Leste-Oeste
(Fase I e II)

Observações E-mail do responsável pelo registro: marcos@brasilarqueologico.com.br
Remanescentes humanos associados a sepultamentos primários, em sua grande maioria perturbados,
foram localizados durante realização do projeto Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na
Área das Obras de Implantação do Túnel da Abolição do Corredor de Transporte Público de Passageiros
Leste-Oeste.
No final da Av. Real da Torre, na confluência com a Av. Caxangá foi localizado um sepultamento que se
encontrava com os braços paralelos as coxas, sem acompanhamento funerário e com o crânio
completamente esfacelado por um cano de ferro de grosso calibre adutor de agua. Este sepultamento,
provavelmente de origem judaica, encontrava-se fora do trecho a ser removido, embora no limite, da área
de abertura do túnel, nas coordenadas (UTM DATUM SAD 69) 9108973,351 N e 289614,838 O. O
mesmo foi mantido no local recomendando-se a aposição de uma placa alusiva. Do lado oposto, após as
estacas de contenção lateral do túnel, foram encontrados outros sepultamentos. Estes estavam mais
danificados que o anteriormente descrito, não pela obra atual, mas por obras anteriores. Como os
mesmos se encontram entre a parede externa do túnel e muito próximos do casarão onde funciona o
Museu da Abolição, optamos por não ampliarmos a escavação deste possível cemitério, até porque a
amostra que se dispõe já permite uma ideia da população sem que houvesse comprometimento da
estrutura ao casarão.
Os sepultamentos localizados durante a realização das obras de abertura do Túnel da Abolição foram
identificados como pertencentes a dois contextos históricos e arqueológicos distintos. O primeiro, para
efeito de análise denominado (S01), foi localizado fora da área de abertura do Túnel e não foi removido.
Este sepultamento parecia estar isolado, não apresentando evidência de outro sepultamento em seu
entorno próximo.
A área do cemitério foi identificada um pouco mais adiante, cerca de 30m a sudeste do S01. Nesta área
foram ossos e fragmentos de ossos humanos, articulados e dispersos, revelando revolvimento do
terreno. Estabeleceu-se, então, que o primeiro conjunto de ossos desarticulados em espessa camada de
revolvimento constituiria o Conjunto Funerário 02. Nesta mesma área, foram identificados sepultamentos
incompletos, porém articulados e apresentando, em alguns momentos, ossos e fragmentos de ossos que
* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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poderiam ser deste ou de outro sepultamento realizado no mesmo local ou com áreas de intersecção.
Considerando o fato de estarem articulados, estes sepultamentos foram individualizados e denominados
respectivamente S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10 e S11. O Conjunto funerário 02 passou então
a ser denominado S02, para efeito de análise.
A análise preliminar a que foram submetidos já permite a conclusão de que se trata de elementos
negroides, de ambos os sexos e que apresentam algumas patologias e traumas em vida conforme a
analise apresentada na descrição do material arqueológico.
O estudo analítico dos vestígios identificados foi realizado pela equipe do Laboratório de Arqueologia da
UFPE, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Albuquerque. A análise específica dos sepultamentos
resgatados foi realizadao pelo Professor Sergio Francisco Serafim Monteiro da Silva, Professor de
Antropologia Biológica do Departamento de Arqueologia da UFPE em parceria com a equipe do
Laboratório de Arqueologia.
Conjuntos funerários:
S01: sepultamento, provavelmente de origem judaica, localizado no final do corte a 1,60 m de
profundidade na coordenada (UTM DATUM SAD 69) 9108973,351 N e 289614,838 O, na altitude 3,797
direcionada a 275°O.
S02 ao S11: localizado entre 1,10 m à 1,80 m de profundidade em frente ao Museu da Abolição na Rua
Real da Torre. A estratigrafia do terreno apresenta, neste local, a seguinte sequencia: 10 cm de asfalto,
10 cm paralelepípedo, 10 cm de pedra (pedra rejuntada com cimento Portland), 50 cm camada com
incorporação de malacológicos (constituído por carapaças de ostra e mariscos bivalves), 57 cm barro
amarelo, na sequencia, areia lavada até o final do corte.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 08/10/2014 Localização dos dados:

Rúbia Nogueira de Andrade
Laboratório Arqueologia UFPE

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________
Mapa de localização
Imagem de satélite
Lab. de Arq. UFPE

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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SEP 01 localizado no final do corte
a 1,60 m de profundidade na
coordenada (UTM DATUM SAD
69) 9108973,351 N e 289614,838
O, na altitude 3,797 direcionada a
275°O.
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

Documentação do sepultamento 01.
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Acondicionamento para a proteção
e preservação in loco do
sepultamento.
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

SEP 02 ao SEP 11, localizado
entre 1,10 m à 1,80 m de
profundidade em frente ao Museu
da Abolição na Rua Real da Torre.
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Resgate do conjunto de
sepultamentos (SEP 02 ao SEP
11), localizados entre 1,10 m à
1,80 m de profundidade em frente
ao Museu da Abolição na Rua Real
da Torre.
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

Detalhe do conjunto funerário 04
(SEP04).
fotografia digital
Lab. de Arq. UFPE

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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A
Apêndice
VII
V – Cópia Digital (CD
D)

Arqueolog
A
Pesquuisas LTDA ‐ CNPJ: 07.362.648/000
01‐57
End. Correspon
ndência: Rua Marrechal Rondon, 14
46 ‐ CxPS 284 ‐ Ca
asa Forte, Recife‐‐PE
Fonee: (81) 3459.3554
4 | Fone/Fax: (81)) 3459.3340 | Em
mail: contato@arq
queologpesquisass.com.br

534

