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município
Carmo 

época de construção
século XIX

estado de conservação
detalhamento no corpo da ficha

uso atual / original
agropecuária / fazenda de café 

proteção existente / proposta
nenhuma / tombamento

proprietário
particular

denominação
Fazenda Santa Fé      

localização
Trevo da RJ-144 e RJ-148 – Carmo (sentido de Cantagalo - RJ)
 

Fazenda Santa Fé

Parceria:

fonte: IBGE - Além Paraíba

revisão / data
Thalita Fonseca – jul 2010
 

códice
AV – F07 – Car

coordenador / data Sonia Mautone Rachid – jun 2010
equipe  Sonia Mautone Rachid, J. Roberto M. Ribeiro e Marcos Vinícius Silva Gomes
histórico  Sonia Mautone Rachid
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situação e ambiência

02 03

01

Na chegada ao centro urbano de Carmo, através da RJ-148, mais especificamente no bairro de Barcelar, 
onde essa rodovia é interceptada pela RJ-144, inicia-se um trecho de 6,3 km de extensão, em piso de terra 
batida, que segue rumo a São Sebastião da Boa Vista. Nessa mesma estrada que leva a essa localidade, 
está situada a Fazenda Santa Fé, antecedida pela Fazenda da Glória, também inventariada por esse projeto.
Da estrada, vê-se uma baixada verdejante e os perfis de várias construções entre arvoredos e palmeiras 
imperiais. Ao redor do sitio onde estão implantadas as edificações que compõem as instalações da fazenda, 
destacam-se morros cobertos por vegetação remanescente de Mata Atlântica e rica fauna composta por 
macaco barbado, pacu, jaguatirica, paca, tamanduá e até mesmo gavião-real.
Logo na entrada, cruzando o Córrego da Glória, depara-se com uma porteira rústica (f01) e, atrás dela, avista-
se um belo e sólido casarão que conjuga volume assobradado (f02) com área em pavimento único (f03).
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04

A sequência ‘sobrado-casarão térreo’ repete-se no lado oposto, formando um conjunto de construções que 
acompanha a alameda de flamboyants (f04), oferecendo uma pequena amostra da opulência da antiga 
entrada da Fazenda Santa Fé (f05).
Sabe-se que o conjunto, que hoje se encontra em ruínas (f06), servia de armazém e área para beneficiamento 
do café. Além do maquinário, havia espaço para ensacar o produto, sendo o local de onde partiam as 
tropas de burros, carregadas com as sacarias dos grãos. Já no bloco que permanece íntegro – apesar 
de necessitar de manutenção – funcionava a casa do administrador, bem como um grande depósito com 
máquinas que beneficiavam o arroz e o milho. Por fim, havia a serraria, que ainda conserva a roda d’água 
com os bicames (f07).
Localizado sobre um morrote, arrimado por murada de granito, um reservatório em blocos de pedra (f08) 
distribui a água em banquetas através de comportas, que segue para a serraria e para a roda d’água do 
engenho de café desativado (f09), situado no final das baias. Um aqueduto sobre o caminho (f10 e f11) 
conduz essa água para um bicame de folha de flandres, encaixado no desvão da cobertura das baias (f12).
A edificação com as baias fica voltada para uma ampla área gramada (f13). 

05Fazenda Santa Fé - Entrada, s.a, década de 60, acervo da família
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Ao fundo destes, está a casa de caseiro – na construção que abrigava a antiga tulha (f14) –, e se encontra também 
o local dos antigos terreiros de secagem de café, com piso de pedriscos socado com saibro. Segundo relatos locais, 
para o café pernoitar protegido da umidade, existiam no terreiro diversas áreas circulares com diâmetro de 2 m e 
elevado 10 cm do chão, onde o café era acomodado aos montes e ficava coberto até o amanhecer.
Avançando em direção à casa-sede, uma canaleta segue por um morrote, onde transpassa subterrânea 
ao caminho, para desaguar no antigo tanque de pedra de lavagem do café (f15). Dali, a água seguia pela 
canaleta sobre uma murada de pedra (f16) e despejava os grãos em uma espécie de peneira de ferro, onde 
eram filtradas as impurezas, continuando o percurso por gravidade até os terreiros de café (f17).
Um sistema de comportas permitia que a água seguisse para o moinho de fubá – edificação com telheiro 
e adorno de lambrequins, apoiada sobre bloco de pedra maciça de 7 m de extensão (f18) – e continuasse 
passando pelo depósito até desembocar no bebedouro dos animais. 
A transição entre os terreiros de café e o platô onde está assentada a sede é realizada através uma escadaria, 
finalizada por passagem adornada com dois robustos montantes maciços de pedra (f19). 

14
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Neste platô, encontra-se uma grande área escavada remanescente de uma antiga rampa (f20), cuja passagem 
se estendia para o nível inferior, local onde os carros de boi chegavam com os grãos de café para serem 
lavados no tanque. A rampa foi interceptada com a construção de um muro de tijolos sobre base de pedra. 
Deste ponto, vê-se uma das fachadas laterais da casa, que revela o imponente casarão (f21). 
A entrada para a casa-sede ocorre através de uma bela passagem em arco (f22), formada pela construção 
de maciça escadaria de pedra em dois lances (f23), que leva a uma gruta –  datada de 1875 e inspirada na 
gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na França (f24 e f25) – e a um mirante (f26), com uma magnífica mesa 
em cantaria.
Ao adentrar o jardim que antecede o acesso principal da casa, expõe-se uma pérgula formada por treze 
colunas cilíndricas de alvenaria (f27), com dois alpendres nas extremidades – telhado à moda copiar (f28). 
Desse espaço alteado, pode-se admirar uma deslumbrante paisagem (ver f17). Num dos alpendres do 
pergolado, o mais próximo à varanda da casa, existia uma escada para o jardim.

24 25

23

21

22

20



141

situação e ambiência

26

27

28



142

situação e ambiência

29 30

Um caminho ensaibrado passa pelo jardim (f29) e vai até a varanda da casa. Delineado por canteiros sinuosos, 
o jardim conta com frondosas árvores frutíferas e ornamentais, arbustos e forrações, e, em meio ao gramado, 
tanque e lago com repuxo. Antigamente, o jardim apresentava um tamanho mais reduzido devido a uma 
subdivisão interna.
No lado esquerdo do jardim, dividido por mureta e sebe, na extensa área plana do pomar, observam-se resquícios 
de diversas construções, como o antigo hospital com farmácia, as senzalas com construções distintas para 
homens e mulheres, e o tanque para lavagem da rouparia da casa. A construção ao lado da casa-sede é uma 
parte do que restou do grande abrigo onde ficavam estacionados os trollers (f30).
Próxima a essa garagem, uma escada conduz ao plano inferior, onde estão distribuídas outras tantas construções 
rurais. Ali se destaca o peculiar engenho de farinha, com alpendre contíguo e pombal em sua cobertura (f31). 
Ao lado dessa edificação encontra-se o aqueduto sustentado por maciças paredes de pedras insossas, por 
onde segue a canaleta em pedra, que capta água da nascente no morro, passando pelo engenho e seguindo 
por 250 m de galerias subterrâneas (f32) até os terreiros de café, perfazendo um percurso de mais de 1 km.
Na sequência está o galpão, antigamente utilizado para guardar carros de boi, e cujas colunas em tijolos maciços 
indicam que o ponto do telhado deveria ser mais alto (f33). Essa área reservada ao curral era extensa, e, hoje, 
ainda encontra-se identificada pelas estruturas verticais, finalizada em área ainda coberta (f34). Ao fundo, o 
belo muro em pedra seca delimitava a pocilga, olaria e áreas de plantio (f35). O extenso muro resguarda, ainda, 
um pátio para criações.

31
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38Fazenda Santa Fé - Curral e senzala, s.a, 
década de 50, acervo da família

36

Paralela ao curral, a magnífica ruína da construção de tijolos maciços, com vãos em arcos plenos e apoiada 
sobre embasamento de blocos de granito (f36), equivale aos resquícios da antiga senzala dos escravos 
casados. Apresentando uma sequência de monólitos de pedra com quinas chanfradas (f37), tratava-se de 
uma grande edificação de dois pavimentos, com varanda frontal, onde cada arco delimitava os aposentos dos 
recém-casados que ali residiam, até que construíssem suas moradias nas terras da fazenda. No pavimento 
superior, distribuíam-se os espaços de refeitório e almoxarifado (f38).
A julgar pela sede de grandes proporções (f39), edificada sobre dois pavimentos e com sólidas bases de 
pedra, e pelo porte das benfeitorias ali realizadas, constata-se a importância da Fazenda Santa Fé no período 
cafeeiro do século XIX.

situação e ambiência
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A fachada principal da casa-sede é antecedida por uma varanda com arcos plenos em toda sua extensão (f40), 
os quais, numa reforma ocorrida por volta do ano de 1954, substituíram as peças de madeira que serviam de 
apoio para o telhado. Este é composto por telhas capa e bica, com beiral encachorrado, com exceção do trecho 
voltado para a fachada lateral, onde aparece revestido por uma cimalha ornamentada com friso azul, acrescido 
de cornija junto com o cunhal (f41).
A casa possui estrutura mista de tijolo maciço e pau a pique, sobre base sólida de pedra. As paredes pintadas 
de branco deixam à mostra um tom de amarelo antigo, e as esquadrias são pintadas num azul pálido. O 
casarão apresenta diversos tipos de esquadrias: nas paredes voltadas para o terreiro, janelas com caixilharia 
de vidro de correr e guilhotinas externamente; venezianas e folhas cegas internamente; as básculas de ferro 
fazem a ventilação dos banheiros. Na empena posterior, duas portas-sacada envidraçadas com folhas cegas 
internamente, Guarda-corpo de ferro fundido e janelas de veneziana e vidro.
Na varanda frontal, veem-se janelas de guilhotina, com duas folhas internas e o vitral circular. Observe-se que 
somente a sala de jantar e os quartos contíguos possuem portas com bandeiras de caixilho de vidro, e madeira 
patinada (f42).

40

41 42
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As portas que se abrem para a varanda (f43) correspondem à sala íntima e ao hall de entrada, porém a porta 
mais à esquerda, que se distingue das demais com duas folhas cegas, destina-se ao acesso para a capela, 
transferida de lugar em reforma na década de 1920 – antes, ela ocupava os espaços da sala íntima, da sala de 
estar e do final da varanda. Próximos a ela estão um espaço de garagem e a entrada para a cozinha.
Da cozinha (f44) se tem acesso aos cômodos de apoio, como depósito e quarto de empregado, seguidos de 
área de serviço, com fogão à lenha e um tanque (f45). Este espaço era coberto e abrigava a antiga cozinha da 
casa (f46), além de se comunicar com o abrigo de trollers. Uma escada conduz aos fundos da casa, um pátio 
de terra batida com telheiro para criações (f47).
Adentrando o casarão, junto à cozinha estão copa (f48), banheiros (f49 e f50) e um espaçoso hall.
Neste, localiza-se a escada que vai para o pavimento inferior (f51), além do acesso à sala de jantar (f52) – que 
leva a dois quartos a ela anexos –, e a uma iluminada sala íntima (f53), que se comunica também com a sala de 
estar (f54), retornando ao hall de entrada social voltado para a varanda. Este hall social delimita, através de um 
arco apoiado em robustas colunas, o espaço da sala de visitas (f55 e f56) e, por uma porta de vidro quadriculado 
acessa o hall de distribuição central da casa. 
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Atravessando a sala de visitas, no extremo oposto, encontra-se a capela – atualmente em reforma – com altar 
de madeira pintada de branco e frisos dourados (f57), além de uma pia batismal de mármore (f58).
A escada que leva para o andar abaixo tem degraus em madeira, com guarda-corpo em peças de pinho-de-riga 
torneadas (f59). Neste andar, distribuem-se cinco quartos (f60), depósitos (f61), escritório (f62), banheiros (f63) 
e uma adega. Alguns desses cômodos estão sendo reformados.
O forro tipo saia e camisa reveste quase todos os cômodos da casa, excetuando-se a cozinha, que tem cobertura 
de telha vã, e os banheiros do térreo, que possuem laje. Parte do forro da capela se apresenta em formato de 
gamela.
Quanto ao piso, foi usado o ladrilho hidráulico na varanda, cozinha, copa, banheiros – do andar superior e um 
dos banheiros do térreo – e hall da escada, no térreo. O piso de tábua corrida reveste as alas íntimas e sociais 
do andar superior, porém a sala de jantar e os quartos mantêm ainda o antigo e largo tabuado de madeira.
Na capela, foi utilizado o ladrilho cerâmico, bem como no banheiro azulejado do térreo. Neste pavimento, os 
quartos e o escritório receberam taco como assoalho, porém um dos dormitórios, com a reforma, teve seu piso 
substituído por cimento queimado.
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detalhamento do estado de conservação

A casa-sede da fazenda Santa Fé mantém sua estrutura íntegra, apresentando patologias pontuais, como 
sujidades e descolamento da camada de pintura mais recente das paredes externas (f64); pulverulência e 
umidade na fachada posterior, nas paredes que correspondem à cozinha e aos banheiros (f65); e desprendimento 
dos azulejos da cozinha (f66). As esquadrias expostas às intempéries apresentam degradação das venezianas 
e dos caixonetes (ver f64).
Internamente, observa-se a ocorrência de infiltração descendente (f67 e f68), que compromete forro e paredes. 
Alguns cômodos do térreo já não mais apresentam revestimento, além de falhas no forro provenientes de 
reformas (ver f61). 
No piso de tábuas corridas e taco, é possível encontrar áreas com deterioração proveniente da ação de insetos 
xilófagos (f69).
Algumas interferências foram empreendidas na casa-sede, descaracterizando certos aspectos tipológicos 
originais. Exemplo desse tipo de intervenção são os dois banheiros do térreo, que receberam laje (ver f63), e 
o depósito, onde um pilar de concreto armado foi construído para reforçar os barrotes que sustentam o piso do 
pavimento superior (f70).
Na parede da sala de jantar voltada para o pátio, nota-se que um vão de janela foi vedado com alvenaria (f71), 
assim como, na lateral direita do casarão, no pavimento térreo, um vão de porta foi enclausurado (f72). Por 
ocasião da reforma da capela, foi introduzido, na fachada frontal, o vitral com esquadria ao centro (f73), bem como 
foram substituídas, em outras fachadas, a maioria das janelas originais de guilhotina por folhas em venezianas.
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histórico

Conforme o registro paroquial de terras, declarado por seu proprietário, o padre Francisco Castro Abreu Bacellar, 
no ano de 1855, a Fazenda Santa Fé possuía “pouco mais” de duas sesmarias de meia légua em quadra e 
diversas situações anexas. Segundo Bacellar, a fazenda foi adquirida por escritura de compra feita a Manoel 
Camillo dos Santos, em setembro de 1850, e por outra escritura feita a Frederico Luis Hugenem e sua mulher 
em novembro de 1853. A unidade de produção de café da Fazenda Santa Fé foi construída por volta de 1840.
Na fazenda, também residia o irmão do padre Bacellar, Fernando de Castro Abreu Magalhães, e ambos eram 
de origem portuguesa. Fernando se casou com Rosa Rodrigues Pinto de Magalhães, e do enlace nasceram 
Jerônimo de Castro Abreu Magalhães e Maria Thereza de Castro Abreu Magalhães. A família de sólidos 
princípios cristãos muito contribuiu para o desenvolvimento da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo e para a 
construção do cemitério do lugarejo.
O filho, Jerônimo, estudou na Alemanha e em Portugal, frequentando o Colégio dos Nobres, em Lisboa, e quando 
retornou para o Brasil com 20 anos de idade, incluía em seu currículo o curso de Humanidades, bacharelado 
em Letras e Filosofia, e Engenharia Civil. Sua rica formação o levou a ser nomeado, pelo então imperador D. 
Pedro II, catedrático da Escola de Minas de Ouro Preto, instituída em 1876, sendo considerado seu fundador 
em parceria com o amigo Dr. Claude Henri Gorceix. 
Em 1875, estreitaram-se as relações entre as fidalgas famílias Castro Abreu Magalhães e Pedreira Ferraz, e 
um ano depois, Jerônimo se casou com Elisa Justina Bulhões Pedreira, apelidada pela família como Zélia, que 
passou a ser chamada de Zélia Bulhões Pedreira de Castro Abreu Magalhães.
A jovem Zélia também possuía uma ampla educação, recebida, em sua casa, de vários professores que lhe 
ministravam aulas. Zélia falava vários idiomas – como o inglês, francês, italiano, latim, alemão e grego – e tinha 
estudo de ciências naturais e belas artes, além de ser uma exímia pianista. Entretanto, desde sua tenra idade, 
também se dedicava à vida espiritual, alimentando o sonho de ser freira.
Logo após o casamento, Jerônimo e Zélia residiram por um período em Petrópolis, mas, posteriormente, 
cederam ao convite do pai e do tio de Jerônimo, monsenhor Bacellar, para que fossem morar no campo, e o 
casal passou, então, a ser os proprietários da Fazenda Santa Fé. 
Do matrimônio nasceram treze filhos, dos quais quatro faleceram ainda na infância e todos os demais nove 
filhos se dedicaram à vida religiosa: Maria Elisa, Maria Amália, Maria Rosa, Maria Leonor, Maria Bárbara, Maria 
Joana, Jerônimo, João José e Fernando (f74).
Por motivo de doença, o português Antônio Pinto Corrêa Júnior recebeu um convite para passar uma temporada 
na Fazenda Santa Fé e, dessa visita, escreveu um livro intitulado Da Corte à Fazenda de Santa Fé – Impressões 
de viagem, publicado em 1870, onde relata desde sua partida da Corte até suas ricas vivências na fazenda 
Santa Fé e cercanias. Deste detalhado relato, destacam-se alguns trechos sobre a fazenda:
  

A família Pedreira Ferraz Magalhães em 1890 74
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“Eram seis horas do dia immediato ao da sahida da côrte, quando entramos a porteira da fazenda. 
Eu não acreditava ainda que estava n’ella, porque a vista de tantas casas e de tanta gente de cores 
diversas, de todas as idades e tamanhos, me dava a perceber que entrava n’uma povoação” (1870:74)

“(...) estamos na fazenda de Santa Fé, cuja entrada (...) se debruça sobre um bello jardim com suas 
colméias, horta e fructas, cercado por uma extensa parreira e riachos orlados de grandes bambus.
Seguem-se duas grandes eiras, sobpostas ao sólo do jardim, onde seccam o café, e que ficam amparadas 
de um lado por um grande paiol de dous andares, assente sobre columnas de tijolo e argamassa, próprio 
a receber para mais de 20 mil arrobas de café, e suas repartições destinadas a depósito de feijão, e do 
lado opposto por duas extensas casas em perfeita symetria e que são: casa de tropas pertencentes à 
fazenda e estranhas; uma grande cerraria movida a água (...); officina de carpinteria, onde há sempre 
artistas executando objectos que a fazenda consome, e ao lado a casa do engenho com suas pertenças 
(...) tocado por uma roda construída de madeira e de 32 palmos de diâmetro.(f75)
(...) Após a repartição de engenho está o deposito de café e ensacamento, que se compõe de três 
grandes caixas, e em seguida a casa de peso.
Na mesma casa, e apenas dividido por tapamento, ha o moinho de moer o milho também provido pela 
queda d’agua, para o consumo da familia e gente do trabalho, assim como differentes paióes (...). 
Ao cimo do terreiro há ainda uma machina importante: é o lavatório e despolpador de café (...)
Ao lado fica a lavanderia e cocheira, havendo ainda uma larga rua servindo de cabeceira a tudo isto e 
de pés á principal porta da fazenda, onde estão situadas as casas de habitação da familia, hospedes e 
empregados, oratorio onde se diz missa diariamente, botica bem provida de medicamentos, enfermaria, 
habitação de camaradas e de trabalhadores brancos, escravos de ambos os sexos divididos e 
convenientemente separados, cozinhas, etc., etc., e que formam os angulos de um espaçoso largo em 
cuja entrada ha um bonito e agradavel passeio, - é uma bem feita ramada ainda nova mas, já então 
coberta de uvas, apoiada sobre grossas pilastras de tijolo, tendo em cada uma das suas extremidades 
um caramanchão de madeira coberto de ferro em chapa com seus bancos commodamente dispostos.
E todo este conjuncto de casas tem ao fundo um não menor numero, comportando differentes fabricas 
e engenhos.
Ainda aqui tive que admirar outro engenho importante em que a agua exerce a sua prodigiosa força.
(...) É n’esta casa que está situado o immenso paiol do milho, e o do arroz. Seguem-se as fabricas de 
olaria que, supposto estejam montadas em grande escala e produzam muito, todo o seu producto é para 
o consumo da fazenda.” (1870:85 a 88)

A Fazenda Santa Fé, ainda segundo Antônio Pinto Corrêa Júnior, produzia anualmente 20 mil arrobas de café, 
chegando a produzir 40 mil arrobas em alguns anos, além de produzir outros gêneros, como milho, feijão, arroz, 
açúcar e mandioca, entre outros (f76). Com exceção do café, todos esses gêneros eram para consumo na 
própria fazenda, que contava ainda com 300 cevados e 200 animais de carga e montaria.

Fazenda Santa Fé - Engenho de café, s.a, 1945, acervo da família
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Na rica fazenda cafeeira Santa Fé, os cerca de 300 escravos eram tratados com respeito e consideração, onde 
não se permitiam castigos e recebiam “donativos” pelos serviços prestados, além de serem premiados com 
alforria em determinadas épocas do ano. Ali existia a instrução religiosa, em que oravam todos os dias antes do 
início da labuta e as uniões eram realizadas através de casamentos, com oferta de espaço privativo na senzala 
para casados. 
Segundo relatos, a bondade de D. Zélia se estendia em cuidar pessoalmente dos escravos necessitados, 
e chegando a lecionar educação religiosa para mais de 200 crianças da região. Com a abolição, os antigos 
escravos manifestaram a vontade de ficar na fazenda, onde passaram a ser empregados, recebendo o 
sobrenome de Castro Magalhães.                                                                   

“(...) O que eu vi... e o que todos podem ver: - é que elles vivem em ampla liberdade, comem quanto 
querem e a horas, trabalham menos e muito menos que em Portugal costumam trabalhar os homens 
do campo, e ganham bons salarios; trabalham quando sãos e quando doentes lá teem o medico e 
botica onde vão tratar-se; escrevem quando e como querem para suas familias e o proprio amo é 
quem lhes manda entregar as cartas que lhes pertencem; vivem satisfeitos; riem, cantam e passeiam 
aos domingos por onde querem; vestem como querem, e nunca ao dia santificado deixam de ter sua 
camisa escrupulosamente lavada e brunida. Apresentam-se com o melhor aspecto, e finalmente eu vi, 
especialmente na Fazenda de Santa Fé, creanças que ainda não podem com a enxada e que apenas 
servem para estorvar os que trabalham, ganhar bons salarios, tendo como os outros trabalhadores 
comida abundante, boa cama, roupa lavada e brunida e as mesmas regalias de qualquer outro – que é 
ampla liberdade de servir quem melhor lhes pague os seus serviços.” (1870:140)

  
Em 1909, morre o Dr. Jerônimo, e, com a viuvez, D. Zélia passa a se dedicar à vida religiosa, dividindo-se entre 
a administração da Fazenda Santa Fé e os cuidados com seu pai que estava enfermo. Mas, com o grande 
desejo de servir a Deus na clausura, designa a sua parte na herança referente à casa de Petrópolis, aos imóveis 
no Rio de Janeiro e à Fazenda Santa Fé para o Convento das Servas do Santíssimo Sacramento, no Rio de 
Janeiro.
Assim, em 1918, D. Zélia com 62 anos, sem nenhum bem material, ingressa no Convento das Irmãs 
Sacramentinas. Em janeiro de 1919, torna-se irmã Maria do Santíssimo Sacramento, vindo a falecer em 
setembro do mesmo ano.
Em 1918, a Fazenda Santa Fé foi adquirida pelo médico Arnaldo Cyríaco de Oliveira Rocha, descendente de 
uma família de portugueses da Ilha da Madeira e nascido no Rio Grande do Sul. Casado com Maria Cezarina 
Batista Rocha, o casal teve dois filhos: Risoleta Batista Rocha e Arnaldo Rocha Filho. Atualmente, a propriedade 
está sob a guarda de seus herdeiros.

Fazenda Santa Fé - Engenho de farinha e curral, s.a, década 
de 50, acervo da família
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