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município
Barra Mansa

época de construção
século XIX

estado de conservação
detalhamento no corpo da ficha

uso atual / original
residencial / fazenda de café

proteção existente / proposta
nenhuma / tombamento

proprietário
particular

situação e ambiência

Casa-sede situada sobre uma colina, com visão dominante sobre a estrada em terra, que passa paralela 
acompanhando o leito do Córrego Cafundó, que, por sua vez, move a roda d’água ainda em funcionamento.

denominação
Fazenda Conceição das Palmeiras   

códice
AI - F07 - BM

localização
Estrada Fazenda Campo Alegre – Rialto

revisão / data
Alberto Taveira - abr 2008

coordenador / data  Vilma Lobo Abreu  - nov 2007
equipe   Vilma Marins e Daniel de Castro
histórico   Fernando Pozzobon

fonte: IBGE - Bananal

Parceria:
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situação e ambiência

No terreno, na parte posterior da casa, mais afastados e à direita, estão situados o curral, o retiro e depósito; 
mais próxima a casa, à esquerda, há uma pequena pocilga contígua ao lago de criação de peixes e da horta de 
subsistência. Mais acima há um curioso túnel, escavado no barranco em busca da nascente do córrego.

A localização da casa-sede proporciona uma agradável ventilação, além de uma visão panorâmica de grande 
beleza. 

Na portada do edifício consta a data de 1895. Porém há referências de sua construção ser anterior, por volta 
de 1880.
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descrição arquitetônica

Casa térrea sobre porão baixo, atualmente fechado. As paredes, com exceção das da fachada principal – 
reconstituída em tijolos de barro cozido –, são em pau-a-pique.

Centrado na fachada principal – encimando a pequena varanda de acesso ao salão, alcançada por escadaria 
murada com sete degraus – há um alpendre estruturado em madeira, forrado em saia e blusa e com telhado de 
copiar, com três águas, recobertas por telhas capa e canal. 

A portada contígua a este avarandado mantém esquadria com duas folhas em madeira enrelhada e é ladeada, 
à esquerda e à direita, por três janelas guarnecidas por guilhotinas externas em caixilhos de vidro e duas folhas 
internas em madeira enrelhada. As portas internas, também enrelhadas, mantém bandeiras acompanhando a 
verga abatida, divididas em três vidraças.

Nas fachadas principal e lateral esquerda, os vãos mantém verga em arco abatido com ombreiras e cercaduras 
em madeira e, nas demais fachadas, vergas retas, também com cercaduras em madeira.

Modulam a fachada principal pilastras simples em massa. Não há cimalha e os beirais, originais, são 
encachorrados, forrados e a descoberto. Finalizando a composição, o característico telhado de ponto elevado 
e cobertura por telhas capa e canal
 
Avulta a singeleza da decoração interior, com fotografias e vasos de flores artificiais, caprichosamente dispostos 
sobre as mesas. Alguns cômodos – quartos principais e salas – têm forro em madeira “saia-e-blusa”; os demais 
são em taquara trançada, acompanhando o caimento do telhado.

Emocionante surpresa é a capela interna, com sua atmosfera de grande religiosidade, que é realçada pelo papel 
de parede encarnado com desenhos em dourado. Repleta de imagens, tanto escultóricas, quanto iconográficas, 
destacando-se uma bela imagem da padroeira – Nossa Senhora da Conceição –, em gesso, no altar-mor.

Como elemento atípico ao conjunto desta fazenda, notou-se a presença de túnel horizontal, semi-submerso, 
cavado pelos escravos no barranco, para abrir a mina d’água.

A casa-sede está estruturada com estaqueamento de grossas madeiras de seção quadrada, acompanhadas de 
pilaretes de alvenaria de pedra e forte barroteamento.
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descrição arquitetônica
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detalhamento do estado de conservação

Encontra-se em precário estado de conservação, sobretudo o telhado.

Atualmente o porão está fechado, impedindo a avaliação da fundação. Nas paredes de vedação há todo tipo 
de patologias, como trincas, manchas de umidade, sais e perda de material. Entretanto, as trincas denunciam 
movimento de terreno. 

Na cobertura há telhas corridas e quebradas causando goteiras.

Na estrutura de madeira, o madeirame (pilares, frechais, madres etc.) apresenta sinais de desgaste por 
ressecamento e pela exposição ao tempo.
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histórico

Construída em 1895, a casa-sede da Fazenda Conceição encontra-se com todas as características arquitetônicas 
da época. Até os dias atuais serve como moradia do proprietário. O ano do término da construção encontra-se 
afixado na porta da casa.

A fazenda, com 38 alqueires e produção principalmente agropecuária, localiza-se bem no interior do município. 
Próxima do córrego Cafundó, a casa-sede fica numa elevação em relação à estrada, o que permite uma visão 
panorâmica a partir do seu interior.

Esta casa não é um casarão senhorial como outros da região. É mais simples e singela, porém grande, 
proporcionalmente ao tamanho da propriedade. No centro da planta, há uma capela, de Nossa Senhora da 
Conceição,e,  se abrindo a porta dupla, transforma-se a sala da casa em nave da capela.

Em 1939, a fazenda foi vendida por Maria Carreira a Antônio Ferreira Pinto Jr., tendo sido herdada pela viúva e 
pelos 14 filhos em 1969, e administrada, a partir daí, por dois deles. 

A casa-sede foi acrescida de outras dependências. A cozinha foi ampliada e a fachada principal teve seu 
sistema construtivo mudado de pau-a-pique para tijolos. Até o ano do inventário, realizado pelo INEPAC em 
1978, a fazenda ainda não possuía luz elétrica, estando esta distante cerca de 5 km e meio dali.

Fazenda Conceição (Acervo INEPAC, c.1975)

Fazenda Conceição (Acervo INEPAC, c.1975)


