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RESUMEN. 

 

La historia de lós ingenios se liga directamente a la conquista. El litoral norte del Estado de 

Pernambuco y en especial lós ingenios de Jaguarib e Inhamã estan entre lós los primeros 

instalados em Brasil. Como parte de la colonización y el desarrollo económico de la región a 

partir de instalación de fabricas de azúcar y vivienda en tierras donadas por la capitania. La 

capitania, en 1580 era la principal región productora de azúcar en Brasil, existe um registro 

para 1610 y Pernambuco tenia 120 ingenios 

Este proyecto de investigacion há registrado un conjunto de sítios relacionados con los 

ingenios y ha permitido discutir aspectos sociales y la interacción de las diferentes posiciones 

sociales de lós componentes raciales imperantes: negro, europeo e indígena.La intención es 

reconstruir el pasado colonial, lãs actividades realizadas y sus relaciones económicas en este 

período. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Cuaderno de Trabajo comparte una primicia: los resultados de investigación del 

asentamiento de uno de los primeros ingenios azucareros localizados en Sesmaria Jaguaribe 

del estado de Pernambuco, Brasil. 

Uno de los intereses académicos más dilatados a nivel mundial ha sido el poblamiento 

del Continente Americano. La Universidade Federal de Pernambuco, (UFPE), se ha empeñado 

en la tarea de precisar el origen de dicho poblamiento. El grupo dirigido por la Dra. Niede 

Guidon, creadores del magno proyecto de la Serra da Capivara que es la mayor concentración 

de Arte Rupestre del continente americano, ha efectuado varias contribuciones. Entre sus 

logros se inscribe la datación más antigua del hombre americano: 45 000 a 60 000 años. Sus 

logros y experiencias constituyen un gran atractivo. Conocer in situ los trabajos de 

investigación que estaba realizando el grupo en el sitio Pedra Furada, donde aparecieron las 

fechas mencionadas, tiene varias significaciones e intereses que compartimos en esta ocasión. 

La creación de la Fundaçao do Homen Americano, (FUMDHAN) logró el 

involucramiento de organizaciones nacionales e internacionales. La conjunción de 

investigadores brasileños y fraceses permitió la identificación de 700 sitios arqueológicos 

aproximadamente, 590 de ellos con pintura rupestre. A lo largo de 30 años las diversas 

investigaciones arrojaron resultados distintos y propuestas polémicas que contradicen la 

versión de que el hombre vino de Africa; cuando se ha probado que entro por diversos puntos 

al continente y por oleadas. En 1991, el parque Nacional Serra de Capivara fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad.  

En 2008, durante una estancia posdoctoral en el Nucleo de Estudos Arqueologicos 

(NEA) - de la UFPE, pude colaborar directamente con la Dra. Maria Gabriela Martin Avila. 

Durante diez meses, ella y sus colaboradores compartieron generosamente sus experiencias, 

algunas de las cuales, están plasmadas en el presente texto que compartimos con estudiantes y 

estudiosos de las ciencias sociales. 



Las líneas de investigación en posgrado cultivadas por el NEA son: Conservación y 

restauración de bienes culturales, diásporas, contactos y mudanza cultural, metrología 

arqueológica y patrimonial, poblamiento, técnicas y ambientes en la Prehistoria, registros 

gráficos rupestres en la Prehistoria. Entre los ejes temáticos de la curricula escolar esta la de 

Grupos Prehistóricos Ceramistas/Interacciones y contactos en el periodo Colonial/Ingenios 

Coloniales, Turismo e Patrimonio a cargo de la Dra. Claudia Alves de Oliveira. 

 La iniciativa de crear una escuela de campo para los alumnos de arqueología en 

licenciatura y posgrado es dirigido por la Dra. Alves de Oliveira, del cual tuve el honor de 

fungír como coordinador. La región escogida, contigua a la ciudad de Recife, fue Sesmaria 

origen del proyecto OS PRIMEIROS ENGENHOS DA SESMARIA JAGUARIBE –PE. La 

primera temporada de campo se realizo en julio de 2008. 

Este proyecto fue concebido desde un inicio como interdisciplinario, en el que 

participan investigadores de otras instituciones, docentes, alumnos de maestría y doctorado y 

el respaldo del sistema de becas, consultores internos y externos, del NEA. Integrantes todos 

del Centro de Filosofía y Ciencias Humanas del Departamento de Historia y subsidiado por la 

Fundación Seridó, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da UFPE, y las Prefecturas 

de Abreu e Lima y Paulista. 

La importancia de investigar estos espacios creados por los conquistadores es 

fundamental para la historia de Brasil. Por su pasado de zucrocracia y sustento económico de 

la sociedad brasileña. En 1580 esta región es considera como la principal productora de 

azúcar: En 1610, el estado de Pernambuco tenían 120 ingenios, entre los que sobresalen los de 

Jaguaribe e Inhama. 

Este proyecto de investigación ha registrado un conjunto de sitios relacionados con los 

ingenios y ha permitido discutir aspectos sociales y la interacción de las diferentes posiciones 

sociales de los componentes raciales imperantes: negro, europeo e indígena. La intención es 

reconstruir el pasado colonial, las actividades realizadas y sus relaciones económicas que 

tuvieron lugar. 

Las visitas preliminares al sitio evidenciaron la existencia de vestigios arqueológicos, 

constatando las primeras noticias obtenidas de documentos históricos. En contexto y 
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físicamente en el sitio aun se perciben los elementos o indicadores del por qué fue escogido 

este lugar para la creación de unos de los primeros ingenios en territorio Brasileño. El río aun 

vigente, las compuertas que desviaban el agua hacia el ingenio aun de pié, muros que 

sobrepasaban la superficie, fragmentos de figurillas y claras evidencias de cerámica colonial.  

Otros de los logros obtenidos durante la estancia de investigación fue la firma del 

convenio de colaboración entre La Universidad Veracruzana, el Nucleo de Estudos 

Arqueologicos de la Universidade Federal de Pernambuco y la Universidade de Piauí. 

Iniciativa que también celebramos en esta ocasión.  

La relación académica construida ha permitido intercambios provechosos. El interes de 

los jóvenes investigadores brasileños por el universo mesoamericano abrió el espacio para 

impartir conferencias sobre México Antiguo y la Cultura Mexicana. Compartir los resultados 

de esta investigación constituye una lección que puede polinizar y orientar intereses de 

investigación futura de nuestros universitarios. 

 

Pedro Jiménez Lara 

I.I.H-S – U. V. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório discorre sobre as atividades de campo e os resultados iniciais obtidos na 

primeira campanha realizada no Sítio Escola Engenho Inhamã, localizado no município de 

Igarassu, Pernambuco. Este Engenho entrou em funcionamento em meados do século XVI, 

sendo um dos primeiros engenhos coloniais no litoral norte de Pernambuco. Entretanto, os 

dados em fontes documentais são escassos e insipientes reforçando a importância e a 

necessidade do trabalho arqueológico na construção do conhecimento sobre os Engenhos do 

século XVI no Nordeste. 

 

 

Imagem 01. Localização da área de pesquisa. 

 

 



 
Imagem 02.  Mapa de localização do Sítio Escola Engenho Inhamã. Igarassu/PE. Fonte: 
modificada do Programa Google Earth. 

 

As atividades realizadas no Sítio Escola Engenho Inhamã fazem parte do projeto “Primeiros 

Engenhos Coloniais da Sesmaria Jaguaribe” e foram desenvolvidas pelos alunos de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, da Universidade Federal de Pernambuco 

como parte da avaliação da disciplina Técnicas de Pesquisa Arqueológica II. Essa campanha 

arqueológica foi coordenada pelos Professores Ana Catarina Torres, Claudia Alves de Oliveira 

e Pedro Jiménez Lara. 

A campanha teve dois objetivos principais: 

• Propiciar a prática de campo, desde o seu planejamento, logística, coordenação, 

realização do trabalho arqueológico, registro das atividades e organização dos 

resultados; 

• Caracterizar um engenho do século XVI, reconhecendo seu modelo de implantação e 

as características de suas estruturas arquitetônicas. 
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CONTEXTO GEOAMBIENTAL 

 

O Sítio arqueológico Engenho Inhamã está localizado na Mesorregião Metropolitana do 

Recife, litoral Norte de Pernambuco. Do ponto de vista geológico, encontra-se dentro da 

unidade estratigráfica da Formação Barreiras.1 Geograficamente, esta unidade concentra sua 

área de afloramento em grande parte da porção Norte da Região Metropolitana do Recife 

(RMR) e em parte da planície do Recife. Na porção Sul ocorrem várias exposições desses 

sedimentos, que voltam a apresentar grandes áreas de afloramento a partir do Estado de 

Alagoas. As características típicas que compõe o solo da Formação Barreiras são constituídas 

por sedimento areno-argiloso, pouco consolidado e de coloração pouco variada. Fazendo parte 

da RMR, Igarassu apresenta um clima litorâneo úmido, influenciado por massas tropicais 

marítimas. Essa região apresenta altas temperaturas com média anual das máximas de 29,1°C 

e média anual das mínimas de 21,9°C. O relevo é inclinado, sendo a parte mais alta localizada 

próxima a estrada que dá acesso ao sítio e a área mais baixa próxima ao rio Inhamã, 

totalizando 140 metros.2 Entretanto, na parte oeste há uma elevação que está em um nível 

intermediário entre a parte mais alta e a mais baixa do sítio. É importante evidenciar que o 

terreno tem um curso que canaliza a água na diagonal do terreno. 

A vegetação do sítio está bastante antropizada, não se encontrando mata nativa e sim 

uma vegetação de cultivo identificando-se bananeiras, coqueiros, mamoeiros, jenipapeiros, 

cajazeiras e uma vegetação rasteira rarefeita que cobre a superfície do solo. No entorno, a 

vegetação predominante é de palmáceas e árvores de médio porte e nas margens do rio 

verifica-se uma vegetação rasa. 

 

                                                

1 A Formação Barreiras constitui uma cobertura sedimentar terrígena continental, de idade pliocênica , depositada 
por sistemas fluviais entrelaçados associados a leques aluviais. Esses sedimentos têm grande ocorrência no litoral 
brasileiro, estendendo-se desde o vale amazônico , por toda região costeira norte e nordeste, até o estado do Rio 
de Janeiro. 
2 A medição do terreno (Nordeste/Sudoeste), que totalizou 140m, foi feita por instrumentos de medição Programa 
Google Earth. 
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Imagem 03.  Planta com representação do relevo do Sítio Escola Engenho Inhamã, evidenciado 
as alturas do terreno (alta, intermediária e baixa) e a existência de uma vala na diagonal por 
onde corre a água das chuvas. Fonte: modificada do Programa Google Earth. 

 

 
Imagem 04.  Vista do rio Inhamã a partir da parte mais baixa do terreno visando a direção 
sudoeste. 

 

Podemos ressaltar ainda que na região encontra-se uma grande quantidade de cobras das 

espécies: Liophis poecilogyrus xerophylos (Casco-de-burro), Crotalus durissus terrificus 

(Cascavel), Liophis viridis (Cobra-verde). 
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

Foram identificadas, através de prospecção de superfície, oito evidências3 arqueológicas nas 

partes intermediária e baixa do sítio Escola Engenho Inhamã. Dentre essas evidências 

predominam estruturas4 arquitetônicas exceto a evidência oito que compreende uma área de 

concentração de fragmentos de cerâmicas históricas que foram coletadas na ocasião para 

análise laboratorial. 

 

Tabela de Evidências Arqueológicas 

EVIDÊNCIAS DESCRIÇÃO 
1.  Afloramento de fragmentos de rochas que variam, em tamanho, de 

20x10 cm a 5x5 cm. 

2.  Bloco de rocha talhada com 30 cm de comprimento e 20 cm de largura. 

3.  Afloramento de fragmentos de rochas que variam, em tamanho, de 
20x10 cm a 5x5 cm. 

4.  Aglomerado de rochas que variam, em tamanho, de 20x20 cm a 5x5 cm. 
5.  Conjunto de estruturas arquitetônicas em alvenaria de pedra talhada com 

argamassa, que se dividem em restos de colunas e restos de fundações. 

6.  Estrutura arquitetônica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço com 
argamassa e reboco. 

7.  Afloramento de fragmentos de rochas de tamanhos de aproximadamente 
20x20 cm. 

8.  Concentração de fragmentos de cerâmicas históricas. 

 

                                                

3 Vestígios visíveis de produtos procedentes das atividades diárias da existência humana (fragmentos de 
cerâmica, utensílios líticos, etc.) encontrados em qualquer lugar onde o homem tenha desenvolvido sua vida 
cotidiana. 

4 Aquilo que é ou foi construído; conjunto formado, natural ou artificialmente, pela reunião de partes ou 
elementos, em determinada ordem ou organização; a parte, ou o conjunto das partes de uma construção que se 
destinam a resistir a cargas; armação, esqueleto, arcabouço 
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Imagem 05.  Mapa de distribuição espacial das evidências arqueológicas no Sítio Escola Engenho 
Inhamã. Igarassu/PE. 

 

 
Imagem 06. Vista da Evidência 2: bloco de rocha talhada. 
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Imagem 07. Vista da Evidência 3 em primeiro plano. Afloramento de fragmentos de rochas. 

 

 

Imagem 08. Vista da evidência 5: Conjunto de estruturas arquitetônicas. 
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Imagem 09. Vista da evidência 6: Estrutura arquitetônica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço com 
argamassa e reboco. 

 

 
Imagem 010. Vista da evidência 7: Afloramento de fragmentos de rochas. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A metodologia de trabalho de campo foi estabelecida através do reconhecimento arqueológico 

do território definida pelos coordenadores da pesquisa. Nesse trabalho foi utilizada a técnica 

de escavação por trincheiras, a realização de sondagens, limpeza de superfície, coleta de 

superfície e levantamento topográfico. Todas as evidências foram devidamente registradas 

com a utilização do registro gráfico, fotográfico e topográfico. Podemos ressaltar que o fator 

tempo foi determinante na escolha dessa metodologia, pois, os recursos financeiros 
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disponíveis possibilitaram a permanência da equipe, com aproximadamente 30 pessoas, por 

apenas dez dias em campo.  

 

INTERVENÇÕES 

 

Inicialmente, deve-se expor que este relatório não aborda com a mesma riqueza de detalhes 

todas as intervenções realizadas nessa primeira campanha. A equipe foi subdividida em dois 

grandes grupos e cada um ficou responsável exclusivamente por uma trincheira. Pela 

estratégia adotada a fim de propiciar a prática de campo aos estudantes houve um rodízio de 

atividades onde cada integrante realizava uma tarefa distinta a cada dia. Assim o controle das 

informações ficou concentrado na coordenação geral impedindo que, por exemplo, se possa 

apresentar as profundidades de cada uma das quadrículas, cada uma das trincheiras e todo o 

material arqueológico recolhido nelas. À exceção da trincheira 3 (três) onde não houve rodízio 

de atividades propiciando que o estudante tivesse o domínio das informações e pudesse 

apresentar com riqueza de detalhes o registro dos trabalhos. 

Como mencionado na metodologia, foram utilizadas quatro técnicas de pesquisa de 

campo: trincheiras, sondagens, limpeza de superfície e coleta de superfície. 
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Imagem 011. Mapa das intervenções arqueológicas aplicadas às evidências. 

 

Foram feitas três trincheiras. A trincheira 1 (um) foi aberta na área mais elevada do Sítio 

ligando as evidências 1 e 2, com o objetivo de identificar a relação existente entre essas duas 

evidências. A trincheira 2 (dois) foi aberta entre a área intermediária e a área mais baixa do 

Sítio, com o propósito de verificar se a evidência 4 era uma estrutura e identificar as áreas 

internas e externas da evidência 5 e sua funcionalidade. A trincheira 3 (três) foi aberta na área 

mais baixa do Sítio com o objetivo de compreender e evidenciar melhor as estruturas da 

evidência 5 e suas características construtivas. 
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Imagem 012. Croquis da trincheira 1. 

 

 
Imagem 013. Demarcação da trincheira 1. 

 

 
Imagem 014. Croquis da trincheira 2. 
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Imagem 015. Demarcação da trincheira 2. 

 

 
Imagem 016. Croquis da trincheira 3. 

 

 
Imagem 017. Demarcação da trincheira 3. 
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As trincheiras foram formadas por quadrículas de 2x2 m e subdivididas em quatro quadrantes 

de 1x1 m. Em alguns casos, de acordo com a necessidade exigida, o quadrante foi subdividido, 

ainda, em quatro partes de 0,50x0,50 m. Vale ressaltar que apenas algumas das quadrículas, 

das três trincheiras, foram escavadas por se encontrarem próximas às evidências mencionadas 

com a necessidade de se conhecer mais a respeito das estruturas. Acrescentamos ainda que foi 

estabelecido, nas quadrículas, 0,10 m para cada nível ou decapagem escavado. 

 

 

Imagem 018. Dimensões da quadrícula utilizada. 

 

As sondagens foram feitas dentro das trincheiras, tanto em quadrículas inteiras (ex. trincheira 

2, quadrícula I, quadrantes 1, 2, 3 e 4), quanto em quadrantes (ex. trincheira 2, quadrícula K, 

quadrante 4). O objetivo era identificar a profundidade das estruturas, no entanto, o fator 

tempo impediu que se atingisse esse objetivo. No caso da Trincheira 2, quadrícula K, 

quadrante 4 a profundidade foi de 1,70m. 

 

 

 

 

 

 
Cuadernos  - 24 -  de Trabajo 



 

Imagem 019. Sondagem na Trincheira 2, quadrícula I, quadrantes 1, 2, 3 e 4. 

 

 
Imagem 020. Vista da Trincheira 2, quadrícula K, quadrante 4 com sondagem que alcançou a 
profundidade de 1,70 m. Vê-se que a não se alcançou a base da estrutura. 

 

A limpeza de superfície teve como objetivo expor as evidências e estruturas que estavam fora 

do limite das trincheiras. Essa limpeza consistiu na retirada do sedimento que as encobria e 

contou com o registro fotográfico e topográfico. Verificou-se que as evidências 3 e 4 eram 

estruturas homólogas àquelas da evidência 5; foram encontradas outras 4 estruturas que fazem 

parte da evidência 5, mas que não estavam visíveis na superfície; e outras 3 que nem tinham 

sido identificadas como evidências, totalizando 9 novas estruturas. Essas evidências eram 

colunas de estruturas arquitetônicas. Identificaram-se ainda, entre essas colunas, outras 

estruturas que interligam as mesmas. 
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Finalmente, a coleta de superfície teve como propósito o recolhimento dos materiais 

identificados na área onde se assinala a evidência 8. Todo o material foi devidamente coletado, 

registrado e enviado para análise em laboratório. 

 

 
Imagem 021. Limpeza de superfície, detalhe para as evidências 3 e 4. 

 

 
Imagem 022. Detalhe para fragmento de cerâmica histórica que, depois da coleta foi enviado ao 
laboratório para análise. 
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Trincheira 1 

A trincheira 1 (um) foi aberta na área mais elevada do Sítio ligando as evidências 1 e 2, com o 

objetivo de identificar a relação existente entre essas duas evidências. Foi escavada uma 

quadrícula (quadrícula A) para verificar a continuidade da estrutura que foi evidenciada 

anteriormente. 

 

 
Imagem 023. Trincheira 1, quadrícula A, escavação da estrutura identificada como “forno”. 

 

Trincheira 2 

A trincheira 2 (dois) está localizada entre a área intermediária e a área mais baixa do Sítio. Foi 

formada por 19 quadrículas de 2x2m totalizando 38m de comprimento (ver imagem 021, 

croquis da trincheira 2). Como já mencionado, algumas dessas quadrículas não foram 

escavadas, estas são as quadrículas A, F, G, H, L, M e O; já as quadrículas - A, B C, D, E, I, 

J, K, N, P e Q, foram escavadas e, como no caso da quadrícula K, já exemplificada, chegou-se 

a uma profundidade de 1,70m. 

A seguir, destacamos algumas das quadrículas trabalhadas mais significativas para o 

entendimento geral do contexto das estruturas encontradas no Sítio Escola Engenho Inhamã. 
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Quadrícula –A (onde se lê: menos A) 

 

Objetivo evidenciar o material supostamente rolado de um muro ou parede 

(?) paralelo a trincheira 2; 

Características grande concentração de materiais provenientes de um muro ou 

parede (?) paralelo a trincheira 2 que faz parte da evidência 5, que 

identificamos como um conjunto de estruturas arquitetônicas em 

alvenaria de pedra talhada com argamassa; 

Resultados identificou-se, na superfície desta quadrícula, um sedimento 

caracterizado pela grande presença de matéria orgânica e muitas 

raízes, além da presença de tijolos cozidos e argamassa advindos da 

parede. Nesta quadrícula atingiu-se uma profundidade de 0,20m e, 

com essa marca, identificamos uma considerável concentração de 

matralha em que se destaca tijolo cozido, argamassa e rocha 

arenítica. O sedimento apresentou-se bastante úmido, também 

caracterizado por solo areno-argiloso, com muita concentração de 

matéria orgânica e presença de raízes. 

 

 

 
Imagem 024. Material rolado proveniente da parede ou muro (?). 

 

 
Cuadernos  - 28 -  de Trabajo 



Quadrícula C 

 

Objetivo identificar se a grande quantidade de material construtivo evidenciado fazia 

parte de uma grande estrutura superposta que aflorava (parte da evidência 5).    

Características entre os níveis 1 e 3 identificou-se uma grande quantidade de fragmentos de 

telhas. A partir da camada 3 esses fragmentos tornavam-se mais reduzidos de 

tamanho misturados com o sedimento argiloso e escuro. Identificaram-se 

também metralhas (tijolos, telhas e caliça) sem formar nenhuma estrutura. No 

nível 4 há alguns fragmentos de tijolos maiores e a formação de uma estrutura 

com tijolos e argamassa mais compactados.  

Resultados a quadrícula C estava composta por tijolos cozidos, cobertos por uma camada 

de argamassa bastante friável. Este acúmulo de material construtivo não forma 

uma estrutura. Em volta deste havia muitos blocos de tijolo e argamassa 

provenientes da coluna que passa ao lado da quadrícula (parte da evidência 5). 

 

 

 
Imagem 025. Identificação da quadrícula C, justaposta a uma coluna. 
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Quadrícula I 

 

Objetivo localizada onde se destaca a evidência 4, foi aberta com o objetivo de se 

confirmar se havia uma estrutura onde se identificou um aglomerado de 

rochas sem nenhuma organização aparente. 

Características esta quadrícula foi escavada em sua totalidade de quadrantes (1, 2, 3 e 4) e 

atingiu-se uma profundidade de aproximadamente 1,80m. Na superfície, 

onde se localizou o aglomerado de rochas, identificamos, assim como nas 

outras quadrículas, um sedimento areno-argiloso rico em matéria orgânica 

e metralha (mistura de tijolo, telha e argamassa).  

Resultados nos primeiros 0,40m, assinalou-se uma estrutura de coluna e parede que se 

liga a evidência 5 (conjunto de estruturas arquitetônicas em alvenaria de 

pedra talhada com argamassa), evidenciando materiais do tipo argamassa, 

tijolo rochas areníticas e calcáreas. Até o último nível escavado há uma 

conformidade de materiais como telha e argamassa que revestia a parede. 

 

 

 
Imagem 026. Identificação da quadrícula I, sondagem nos quadrantes 1, 2, 3 e 4. 
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Imagem 027. Quadrícula I, detalhe para a profundidade estingina na sondagem. 

 

Quadrícula K 

 

Objetivo verificar se, na continuidade da trincheira 2, havia estruturas semelhantes as 

identificadas anteriormente ao longo tanto da trincheira 2 quanto da trincheira 

3 e colher informações a respeito da estratigrafia do sítio. 

Características foi escavada até uma profundidade de 1,70m e identificou-se materiais do tipo 

tijolo, rocha calcárea e uma suposta estrutura de piso que se alinha com a 

evidência 5. 

Resultados assinalamos 5 (cinco) camadas estratigráficas bem distintas, em que seus 

limites estão bem definidos. Na 1ª camada, que esta mais próxima a superfície, 

observa-se um sedimento muito escuro, rico em matéria orgânica, de solo 

areno-argiloso. Ainda se observa, pontualmente, argamassa e fragementos de 

tijolos. Na 2ª camada, observa-se muito material do tipo metralha batida que se 

constitui de argamassa e tijolo. De coloração amarela, observa-se um 

sedimento ainda areno-argiloso, típico da Formação Barreiras. Na 3ª camada, 
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identifica-se, novamente, um sedimento escuro, rico em matéria orgânica, o 

mesmo identficado na camada 1, observa-se a presença de rocha calcárea, 

tijolo e um suposto piso que se estende até a 5ª e última camda. Nessa camada 

ainda identificamos, pontualmente distribuídas, manchas de carvão.  Na 4ª 

camada o sedimento torna-se um pouco diferenciado, com uma coloração mais 

clara, amarronzada, mas também ereno-argiloso com manchas de carvão. 

Obeservamos a continuação do suposto piso. Na 5ª e última camada, o 

sedimento torna-se novamente muito escuro e uma lente pouco espessa de 

carvão. Não identificamos nenhuma presença de materiais construtivos. Em 

todo o perfil há uma horizontalidade permanente no assentamento das camadas 

estratigráficas. Vale salientar que não se chegou ao fim da estrutura, ou do 

suposto piso que se encontrava alinhado a avidência 5, contudo, o registro 

documental será de grande valia para uma próxima camapanha arqueplógica. 

 

 

 
Imagem 028. Detalhe da suposta estrutura de piso identificada na quadrícula K. 

 

De maneira geral, é necessário salientar, que há uma constante no que se diz respeito aos 

materiais encontrados na escavação ao longo da trincheira 2. As quadrículas mencionadas e 

descritas nesse relatório não correspondem a totalidade da trincheira mas, como mencionado, 

optamos por salientar aquelas que foram mais significativas e nos proporcionaram maiores e 
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mais esclarecedoras respostas em relação às estrututas que estão dispostas no Sítio Escola 

Egenho Inhamã. 

 

Trincheira 3 

A fim de melhorar a visualização de elementos da evidência 5 foi aberta a trincheira 3 na parte 

mais baixa do Sítio. O trabalho que foi feito na evidenciação tinha o objetivo de melhorar a 

visualização da estrutura, ou seja, ver seu formato, dimensão, material, técnica construtiva e 

relação com outros elementos participantes da evidência 5 como, por exemplo, uma parede, e 

se a relação é de contato, se há amarrações e identificação de outras estruturas. A metodologia 

utilizada foi a remoção de entulho; um operário supervisionado retirava a camada de 

sedimento que recobria a estrutura e, em seguida, retirava fragmentos soltos mantendo as 

partes fixas. 

 Sua delimitação segue o alinhamento entre algumas unidades de estrutura dessa 

evidência e está relacionada à trincheira 2. Ambas têm um elemento em comum: a estrutura de 

coluna superposta a quadrícula C. A trincheira mede 12 metros de comprimento e 06 metros 

de largura e é formada por 9 quadrículas de 2x2m, cada uma. 

 

 

Imagem 029. Croquis da Trincheira 3 evidenciando sua dimensão e sua relação com a trincheira 2. 
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Imagem 030. Vista da trincheira 3. A esquerda a estrutura de coluna superposta a quadrícula C. 

 

 
Imagem 031. Croquis do engate do tijolo na coluna superposta a quadrícula C, trincheira 2. São 
dois tijolos com dimensões de 5,5 x 14x 31 cm. A rocha foi talhada para encaixar os dois 
tijolos. Os materiais identificados nessa estrutura são tijolo maciço cerâmico, rocha calcárea, 
rocha arenítica, argamassa e sedimento. 
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RESULTADOS 

 

Finalizada essa primeira campanha, algumas considerações devem ser feitas em relação aos 

objetivos propostos. No que diz respeito ao exercício da prática de campo desenvolvida pelos 

alunos, reconhece-se a importância dessa vivência no aprendizado da técnica e metodologia 

em Arqueologia. Além de participar na definição da metodologia aplicada, os alunos ainda 

tiveram a oportunidade de realizar todas as tarefas necessárias a realização de uma campanha 

arqueológica: planejamento das atividades, elaboração de fichas de controle, coordenação, 

escavação, preenchimento de caderno de campo, desenho, etiquetamento, topografia, 

fotografia, triagem, manuseio de materiais arqueológicos e elaboração dos relatórios. Sabe-se, 

no entanto, que toda essa prática não faz dos alunos profissionais arqueólogos, mas apenas a 

constância de trabalhos de campo torna o aluno um profissional de arqueologia. 

Apesar da realização de todas as intervenções descritas acima, os resultados não 

permitem alcançar, em sua totalidade, os objetivos inicialmente propostos, especialmente o de 

caracterizar um engenho do século XVI, reconhecendo seu modelo de implantação e as 

características de suas estruturas arquitetônicas. Muito embora, com os dados obtidos até o 

momento, não tenhamos condições de afirmar como se comportava, estruturalmente, um 

engenho do século XVI, podemos sim descrever as estruturas encontradas e supor sua 

funcionalidade na tentativa de formular, ou melhor, traçar suposições a respeito do conjunto 

das evidências encontradas que chamamos de estruturas. 

Trabalhamos com o conceito de estruturas já mencionado acima da seguinte maneira: 

cada estrutura, que chamamos de estrutura 1, 2 e 3 é composta de várias outras estruturas 

menores, que denominamos colunas ou resto de fundações e paredes, estas que participam de 

um conjunto maior. 
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Estrutura 01: 

Localiza-se na área mais elevada do Sítio. Com a escavação, pôde-se identificar uma estrutura 

que se denominou de “forno”. Essa estrutura é feita de tijolo organizado, escalonado com 

argamassa de cal. Também se identificou um sedimento areno-argiloso, fragmentos de tijolos, 

telha e argamassa. O “forno” não fica no centro, mas na lateral da estrutura. 

 

 
Imagem 032. Detalhe estrutura 1. 
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Estrutura 02: 

Localiza-se na parte intermediária Sítio, próxima ao rio Inhamã. É formada por 20 unidades de 

colunas formando uma área de 510m2. Entretanto, dessas 20 colunas, apenas 17 foram 

evidenciadas. Ficou claro que cada unidade de coluna tem uma dimensão padrão medindo 

aproximadamente 1,15x1,15m, formando um quadrado. O vão entre elas mede 

aproximadamente de 2,90 a 3,00m. 

A expectativa é que no mínimo haja 3 fileiras de colunas com 8 unidades cada 

totalizando 24 colunas. Mas só foram evidenciadas 17 e ainda uma que parece estar fora do 

alinhamento.  

A análise dessas estruturas nos permite observar que o material construtivo é composto 

por rochas grandes talhadas, alvenaria de rocha com argamassa de cal, rocha talhada regular 

em fiadas e alvenaria de rochas irregulares sem argamassa. 

 

 
Imagem 033. Estrutura 2. Colunas pertencentes a trincheira 3. A linha vermelha indica uma linearidade 
identificada na organização das colunas ou restos de fundações. 
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Imagem 034. Estrutura 2. Colunas pertencentes a trincheira 3. A linha vermelha indica uma linearidade 
identificada na organização das colunas ou restos de fundações. 

 

 
Imagem 035. Estrutura 2. Coluna pertencente a trincheira 3 e coluna ou resto de fundação onde 
foi realizada limpeza de superfície. A linha vermelha indica uma linearidade identificada na 
organização das colunas ou restos de fundações. 
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Imagem 036. Estrutura no final do muro ou parede. 

 

 

Imagem 037. Colunas ou restos de fundações onde foi realizada limpeza de superfície. A linha 
vermelha indica uma linearidade identificada na organização das colunas ou restos de fundações. 
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Imagem 038. Colunas ou restos de fundações onde foi realizada limpeza de superfície. A linha 
vermelha indica uma linearidade identificada na organização das colunas ou restos de fundações. 

 

 
Imagem 039. Colunas ou restos de fundações onde foi realizada limpeza de superfície e identificação 
da Quadrícula I onde se realizou sondagem. A linha vermelha indica uma linearidade identificada na 
organização das colunas ou restos de fundações. 
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Imagem 040. Colunas ou restos de fundações onde foi realizada limpeza de superfície e identificação 
da Quadrícula I onde se realizou sondagem. A linha vermelha indica uma linearidade identificada na 
organização das colunas ou restos de fundações. 

 

 
Imagem 041. Colunas ou restos de fundações onde foi realizada limpeza de superfície e identificação 
da Quadrícula I onde se realizou sondagem. A linha vermelha indica uma linearidade identificada na 
organização das colunas ou restos de fundações. 
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Estrutura 03: 

Resume-se a uma estrutura arquitetônica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço com 

argamassa e reboco. Não foi feita nenhuma intervenção nem recolhimento de amostras para 

analisar se o material dessa estrutura era semelhante às outras encontradas muito próximas. 

Entretanto, mesmo tão próxima dos limites da estrutura 2, não identificamos nenhuma forma 

de organização que, por ventura, pudéssemos incluí-la dentro da mesma. De início fez-se uma 

pergunta: onde está a chaminé? Indagamos se essa estrutura não poderia ser a chaminé. Até o 

momento das pesquisas, não podemos afirmar tal indagação. Deixamos a proposta para uma 

próxima campanha na tentativa de podermos responder a essa questão. 

 

 
Imagem 042. Estrutura 3. Detalhe para o material construtivo inicialmente identificado in situ, tijolo 
cerâmico maciço, argamassa e reboco, este último indicando uma construção recente. 

 

 

 

 

 
Cuadernos  - 42 -  de Trabajo 



INDICAÇÃO DE ATIVIDADES PARA PRÓXIMAS CAMPANHAS 

 

Através da pesquisa desenvolvida foi possível levantar novas perguntas e questões que só 

poderão ser respondidas pelas próximas campanhas no Sítio Escola Engenho Inhamã. 

Pudemos identificar, como explicitado acima, algumas estruturas e chegar a alguns resultados. 

E foi a partir dos resultados obtidos, que se tornou possível levantar algumas questões 

baseadas em modelos de organização de um engenho. O modelo conhecido historicamente 

segue alguns padrões: a casa de máquinas do engenho geralmente está localizada próximo ao 

rio ou fonte d’agua, geralmente na planície fluvial; já a casa grande é erguida num terreno 

mais elevado e com vista para as atividades do engenho.  A igreja pode estar à mesma altitude 

da casa grande ou numa elevação maior; a senzala pode estar localizada entre a casa grande e 

a moita, ou em baixo da casa grande. 

A partir desses argumentos, sugerimos a realização de algumas sondagens em lugares 

próximos às estruturas que já são conhecidas que, no entanto, estejam mais afastadas da 

margem do rio e em lugares mais elevados, com o objetivo de verificar se a disposição das 

estruturas da casa grande, senzala e da capela correspondem ao modelo descrito pela 

documentação histórica da época ou não. 

Um outro aspecto importante seria a localização de áreas do sítio em que o contexto 

estratigráfico esteja mais bem preservado. A localização de áreas preservadas e a realização de 

sondagens poderão permitir o estabelecimento de evidências que reflitam os diversos 

momentos da ocupação desse sítio. 

Assim, podemos testar uma hipótese, a partir do modelo de organização espacial de um 

engenho, que as estruturas localizadas constituíam a casa de máquinas do engenho. Para testar 

essa hipótese fazem-se necessárias novas escavações junto às estruturas localizadas, visando 

localizar evidências arqueológicas que permitam comprovar ou contrastar essa hipótese. Essas 

evidências seriam formas de pão de açúcar, engrenagens típicas do maquinário de um engenho 

entre outras. 
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