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situação e ambiência

Para chegar à Fazenda Aterrado, o melhor caminho é seguir pela BR-393 (Lúcio Meira), no sentido Barra do Pirai 
- Volta Redonda. Logo após a placa indicativa do km 274, entra-se num acesso à direita, dentro de uma curva, 
na primeira perna de um “S”, que desemboca na reta onde fica, logo adiante, o Posto da Policia Rodoviária. 
Esta via secundaria é calçada de terra, e seu trajeto até a sede da fazenda consome três quilômetros. Nesse 
percurso, há apenas um entroncamento. Tomando o caminho da esquerda, chega-se à casa-sede, situada 
bem próxima à lateral esquerda da estrada, mas no sentido inverso, mostrando que a rodovia federal pode ter 
alterado o direcionamento dos caminhos originais.
A fazenda desenvolve-se numa área plana, sem descampados, cercada por morros do tipo meia laranja, 
cobertos por uma rala pastagem. Um riacho corre pela outra lateral, separando o antigo complexo cafeeiro do 
fragmento de mata que restou (f01 e f02).
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situação e ambiência

O eixo do conjunto é marcado por uma murada de pedra, paralela à fachada frontal da casa-sede. Ao dividir o 
terreno em dois níveis, ela distingue a parte social da área de trabalho. Neste local ficam as entradas primitivas 
(f03). Ao atravessar os pilares que restaram da portada, que mantém apenas fragmentos das dobradiças do 
antigo portão de ferro (f04), depara-se, na divisa com a estrada, com um bloco longitudinal utilizado como 
depósito e para ordenhar o gado leiteiro. Apesar de apresentar alguns pontos em arruinamento, esta edificação 
possui características construtivas e arquitetônicas do ciclo cafeeiro (f05 e f06). 
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situação e ambiência

O amplo espaço cimentado ao centro do conjunto foi assentado sobre uma base de pedra, evidenciando ser o 
espaço dos antigos terreiros de café (f07). Suas laterais são protegidas por um pequeno muro que, fronteiro à 
casa-sede, é mais elevado (f08). 
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situação e ambiência

Restaram outros fragmentos de construções e maquinário, como um tanque em pedra retangular para lavar 
café (f09), abastecido por uma canaleta (f10) que passa sob uma pequena valeta vinda de dentro do bloco 
longitunal, onde se avista, nas traves da cobertura e num fosso, as engrenagens do engenho e da roda 
d’água (f11). 
Próximo ao tanque de pedra há indícios de ter existido uma outra construção. Um dos empregados da fazenda 
e nativo da região – o Sr. Sebastião Nascimento da Silva, de 64 anos –, informou que ela estendia-se de 
forma perpendicular ao atual estábulo, contígua ao piso cimentado dos antigos terreiros de café e que, até a 
década de 1960, as instalações encontravam-se conservadas. Suas fundações e o calçamento ligando-a ao 
terreiro ainda existem, cobertos por uma fina camada de terra. A proprietária confirmou ter existido esse outro 
bloco, que pode ser visto numa fotografia antiga, que mostra os antigos terreiros e uma parte da construção 
em primeiro plano (f12) – à época, um depósito.
Na lateral direita dos antigos terreiros ficam outras construções, aparentando terem sido reaproveitadas 
peças de demolição na sua feitura, sendo a maior delas uma residência que apresenta características das 
décadas de 1950/60 (f13).
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situação e ambiência

13

12Fazenda Aterrado, c.1917 (acervo Fazenda Aterrado)
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situação e ambiência

De uma pequena elevação frontal à casa-sede, tem-se uma bela visão panorâmica do conjunto da área de 
trabalho, porém, seus dois acessos – o social e uma escadaria na outra extremidade da murada – estão em 
desuso. A fachada principal fica encoberta por árvores de porte médio – principalmente jabuticabeiras (f14) – e 
alguns arbustos. A murada ajuda a isolá-la ainda mais do restante da fazenda, mantendo em seu interior um 
jardim romântico que, ao centro, tem um repuxo d’água (f15). 
Percebe-se que esta área frontal da casa-sede está subutilizada, fruto de uma inversão dos seus acessos 
originais, ocorrida durante o incremento da pecuária, quando a vida social foi diminuindo e o casarão adaptou-
se a novas rotinas. A parte posterior foi valorizada e passou a ser mais utilizada (f16). Seu gramado foi ocupado 
por construções recentes, feitas com técnicas e materiais contemporâneos. Junto aos fundos da casa-sede 
fica um bloco de serviço, bem próximo ao da garagem (f17). A piscina foi implantada mais afastada, próxima 
ao pomar, e parece mesclar-se com a mata. As tradicionais atividades, como a criação de pequenos animais, 
permaneceram neste entorno. O bloco lateral, na divisa com a estrada, que servia de granjeiro, encontra-se 
subutilizado e sua garagem abriga os veículos agrícolas.
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descrição arquitetônica

O prédio se desenvolve num bloco único, com o formato em planta baixa de um “L” (f18), estando assentado 
sobre um porão baixo, com pequenos orifícios circulares para a ventilação (f19). Os cunhais são arrematados 
por uma cimalha de madeira bem elaborada que contorna toda a edificação, que é protegida por um telhado de 
seis águas recoberto por telhas de capa e canal (f20 e f21). 
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descrição arquitetõnica

A fachada principal ocupa a parte mais alongada do prédio, reforçando sua horizontalidade e a relação entre 
os cheios e os vazios desta conferem ritmo e simetria ao conjunto de inspiração neoclássica. Um alpendre 
posiciona-se no eixo de simetria, apresentando escadaria de pedra com lances laterais guarnecidos por gradil 
de ferro forjado. Duas delgadas colunas sustentam a pequena cobertura de três águas em telhas francesas, à 
moda de copiar, com forro em saia e camisa (f22). 
A porta central tem duas folhas de madeira almofadada, sendo ladeada por quatro janelas com fechamento 
triplo: o exterior com venezianas, o intermediário em guilhotinas com caixilhos de vidro e o interno com folhas 
de abrir em madeira enrelhada. Todos os vãos possuem cercaduras em madeira e vergas e sobrevergas retas, 
também em madeira (f23)
As fachadas laterais possuem o mesmo acabamento da frontal, sendo guarnecidas com o mesmo tipo de 
janelas. Na fachada lateral direita, para instalar as básculas dos banheiros, foi suprimida uma delas, restando a 
sobreverga como testemunho (f24). 
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descrição arquitetõnica

No interior da casa, percebe-se uma variedade de cores fortes nas paredes dos ambientes mais nobres (f25 e 
f26), sendo mais claras nos demais (f27). Todo forro é de madeira saia e camisa, com pintura bicolor (f28). 
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descrição arquitetõnica

As portas de comunicação entre os cômodos são em folhas de abrir, vedadas com bandeiras de vidro no bloco 
frontal (f29) e por venezianas no bloco dos fundos (f30)
O piso de madeira em encaixe macho e fêmea predomina nos ambientes (f31), destacando-se, porém, um de 
ladrilho hidráulico assentado no banheiro. Este foi adaptado de forma respeitosa num dos cômodos antigos, 
mantendo inclusive a janela original (f32). 
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descrição arquitetõnica

A compartimentação interna sofreu poucas alterações. Em alguns cômodos abriram-se novos acessos, como 
no quarto situado próximo à varanda da sala de jantar, que teve sua porta original lacrada. Esta varanda foi 
construída para ser uma nova entrada social e, para acessá-la, estendeu-se a escadaria da área de serviço, que 
fica protegida por um gradeado de ferro (f33). Deste ponto para o interior da casa abre-se uma porta de folha 
dupla e duas janelas, garantindo ar e claridade àquele ambiente (f34). 
Essa alteração ocorreu após a perda da vitalidade da parte social voltada à fachada frontal. Com isso, o bloco 
de fundos ganhou importância, tendo sido aumentado (f35), para acomodar área para empregados e uma sala 
de TV com acabamento semelhante ao restante da casa, inclusive forro saia e camisa (f36). Neste contexto, a 
copa passou a funcionar como o principal ambiente do dia a dia da casa, recebendo acabamento em cerâmica, 
tanto no piso quanto nas paredes e forro em treliça de madeira (f37).
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detalhamento do estado de conservação

Segundo informações da proprietária, uma grande reforma, realizada há poucos anos, extinguiu boa parte dos 
problemas de conservação que acometiam o prédio. 
A casa apoia-se sobre uma base de pedra contornada por uma calçada também em pedra (f38) e sua estrutura 
de sustentação perfaz uma gaiola de madeira (pilares, frechais, madres e barrotes). 
A cobertura ainda guarda peças da trama original – tesoura, terças e cumeeiras – mas os caibros e as ripas 
foram substituídos seguindo o padrão comercial contemporâneo. As telhas do alpendre são francesas, no 
restante foi mantida boa parte das telhas originais, como revela a pátina do material (f39). 
Nota-se que o bloco dos fundos (sala de TV e área dos serviçais) foi acrescido em época posterior, comprovado 
pelo cunhal externo e pelo fechamento da base que o divide da parte posterior. Assim, a copa, a cozinha e 
os banheiros próximos a ela possuem laje de concreto no piso (f40). No teto o concreto só é encontrado na 
cozinha e nestes banheiros. 
Boa parte das instalações hidráulicas e elétricas é nova. A última manteve no bloco frontal alguns pontos 
externos ativos (f41). O equipamento elétrico primitivo serve como peça decorativa para a sala de estar (f42). 
As novas pinturas das paredes encobriram antigas decorações (f43), como as do salão de festas e dos seus 
quartos. Entretanto, por meio de alguns janelas-testemunhas, ainda pode-se visualizá-las (f44). 
Excluindo o alpendre frontal, todos os forros em saia e camisa foram trocados (f45), seguindo desenho e pintura 
feitos por uma profissional do ramo de decoração. O treliçado de madeira do forro da copa cerceou a visão da 
trama da cobertura (f46).
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histórico
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histórico

Situada entre Volta Redonda e Barra do Piraí1, no distrito de Dorândia, antiga freguesia de Nossa Senhora das 
Dores do Pirahy, sua casa-sede, embora grande e confortável dentro dos padrões da época, é uma construção 
simples e que contrasta com a importância da família que a construiu, os Diniz Junqueira.
Este importante clã, como tantos outros emigrados das Minas Gerais, com posteriores e expressivas ramificações 
também no oeste de São Paulo — onde também plantaram café, seguindo o rastro desta planta quanto teve 
início a sua decadência no vale-paraibano — se estabeleceu em Dorândia na primeira metade do século XIX 
quando o patriarca, João Pedro Diniz Junqueira (1812-1873), casado com Ana Gabriela de Andrade, fundou a 
Fazenda Barro Vermelho, a primeira deles na região e, possivelmente, cabeça de sesmaria.
Desta fazenda, vizinha de Aterrado e que ficava no caminho para Dorândia (ver nota 1), só restaram as ruínas, 
remanescentes da demolição realizada por volta de 19302.  
A casa-sede da fazenda Aterrado, com os terreiros de secar café à frente e ladeados, por sua vez, pela tulha, 
engenho, lavador de café, senzala e outras instalações, formavam no passado o típico quadrado funcional das 
fazendas vale-paraibanas. Dessas instalações, quando da visita de agosto de 1997, só restavam parte da tulha, 
do engenho e do lavador.
Segundo informações do casal proprietário, Aloysio e Myrthes Ely Diniz Junqueira, a casa-sede foi construída 
entre 1840-1850, período em que foi ocupada a casa primitiva ainda existente, embora parte dela esteja 
descaracterizada3. Para viabilizar o sítio alteado onde foi construída a nova casa, foi necessário desviar o curso 
de um riacho que passava por ali, aterrar uma grande área e construir um alto muro de arrimo de pedra para 
sustentar o platô artificialmente criado. 
O objetivo era que da casa se pudesse ter uma visão integral das instalações da fazenda cafeeira4 e o seu nome 
adveio de frase dita por lá naquela época: “Vamos ao aterrado ver a construção da casa nova”. 
Esta casa — com grande parte dos seus móveis, objetos e decoração — ainda se mantinha, na época da 
visita, muito próxima da original, mesmo ostentando as marcas do tempo e pequenas descaracterizações. Para 
tanto concorreu o fato, raro, diga-se de passagem, da fazenda ter permanecido o tempo todo na família que a 
construiu, o que não aconteceu com as instalações do café substituídas pelas da pecuária leiteira.  
Do casal pioneiro, João Pedro (o primeiro do nome na região) e Ana Gabriela, a Fazenda Aterrado passou a um 
filho homônimo, casado com Rita de Sá Fortes (f47); depois chegou às mãos de um dos filhos deste casal, o 
capitão Alberto Carlos Diniz Junqueira, conhecido como “Bibi”, casado com Maria Aparecida de Azevedo, e com 
a morte deles, aos sete filhos, dentre os quais Aloysio Diniz Junqueira (1925—1998), casado com Myrthes Ely 
Gomes, que ficou com parte dos 180 alqueires geométricos5 e com a casa-sede.

47O casal Rita de Sá Fortes e João Pedro Diniz Junqueira
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1 A estrada secundária que dá acesso à fazenda prossegue até entroncar-se com outra, que liga as vilas de São José do Turvo e de Dorândia, sedes desses 
distritos de Barra do Piraí.
2 Na casa-sede de Aterrado existem duas fotos da fazenda Barro Vermelho, ambas de 1875.
3 São raras as fazendas onde ainda existe este tipo de casa (primitiva), que abrigava os proprietários, enquanto a casa definitiva estava sendo construída. Na 
maioria dos casos, elas foram aproveitadas como depósito ou algo assim, ou desapareceram.
4 Talvez esta seja uma adequada aplicação do conhecido ditado: “o que engorda o porco é o olho do dono”.
5 Cada alqueire geométrico, ou mineiro, tem uma superfície de 48.400 m², ou 4,84 hectares, cada um com 10.000m² (cerca de 1,4 campos de futebol de 70 m x 100 m).
6 A vida do major Antônio Gomes da Graça é muito representativa na história da Barra do Piraí rural, pois ele foi dono de várias fazendas nesse município, 
adquiridas principalmente nos primeiros anos do século XX, após a derrocada do ciclo cafeeiro escravagista.
7 A estrada secundária que dá acesso à fazenda prossegue até entroncar-se com outra, que liga as vilas de São José do Turvo e de Dorândia, sedes desses 
distritos de Barra do Piraí.

histórico

Em agosto de 1997, a parte das terras do casal na fazenda era administrada por um dos seus quatro filhos, o 
Aloysio Gomes Junqueira.  
O historiador Nely Doyle de Almeida Salgueiro relatou um fato curioso. Três irmãs (Altina Déia, Myrthes Ely e 
Zélia Myrthes), filhas de Eduardo Gomes e netas do major Antônio Gomes da Graça6 — dono, entre outras, da 
fazenda Canto Alegre — casaram-se com três irmãos (Inácio Gabriel, Aloysio e José Procópio, respectivamente), 
filhos do citado capitão Alberto Carlos “Bibi”, dentre eles Mirthes Ely e Aloysio, do Aterrado.
Aos Diniz Junqueira pertenceram outras fazendas de Dorândia, como Paissandu7; as fazendas Maricá e 
Canavial, vizinhas da anterior; fazendas em Barra Mansa, no atual município de Quatis; em Ribeirão Preto e 
outras cidades do oeste de São Paulo, como também em Minas Gerais, de onde eles emigraram para o Vale 
do Paraíba.
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