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O Cais dO ValOngO mereCe ser COnsideradO pela UnesCO
patrimôniO da hUmanidade pOrqUe é O sítiO de memória da
esCraVidãO mais COmpletO qUe se COnheCe.

ele tem impOrtânCia
nãO apenas para a história brasileira e, pOrtantO, para a nOssa
Vida COmO naçãO, mas também para a história dO mUndO. dizia
O esCritOr nigerianO ChinUa aChebe qUe a história nãO é bOa
nem má; qUe a história é, e nós sOmOs esta história, COm seUs
mOmentOs lUminOsOs e demOradOs e terríVeis pesadelOs, COmO

este qUe pareCia intermináVel e qUe nOs deixOU COmO CiCatrizes

ValOngO, mOnUmentOs ViVOs, qUe
nãO preCisam de nenhUm textO a elUCidá-lOs, qUe sãO pelO qUe
sãO, e nOs COmOVem pelas pedras qUe pisamOs e pelas pedras qUe
OlhamOs, pedras qUe reCeberam, depOis de Uma medOnha Viagem,
Os pés de mUitOs de nOssOs antepassadOs, e qUe COntam Um pOUCO

prOfUndas mOnUmentOs COmO O

desse lOngO CapítUlO trágiCO e espantOsO da história dOs hOmens
sObre a faCe da

terra.

Representação do tráico de africanos escravizados na cidade do Rio de Janeiro,
identiicada pelo desenho do Pão de Açúcar, no alto da tela.
Brasil Atlântico do Período Colonial, Arjan Martins, 2014, acrílico e graite sobre tela.
Exposição “Do Valongo à favela – Imaginário e periferia”,
de 27 de maio de 2014 a 8 de fevereiro de 2015 – Coleção MAR – Museu de Arte do Rio

Palavras do historiador e diplomata Alberto da Costa e Silva, membro do Conselho Consultivo
para elaboração da proposta de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade,
na sessão de sua instalação. Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2014.
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Sumário ExEcutivo
Estado parte

República Federativa do Brasil

Estado, província ou região

Rio de Janeiro

Nome do Bem

Sítio Arqueológico Cais do Valongo

Sumário ExEcutivo
Critério VI: Estar diretamente ou materialmente associado a acontecimentos
e tradições vivas, ideias ou crenças, obras artísticas e literárias de signiicação
universal excepcional.
O tráico de africanos escravizados é uma história de longa duração entendida
como parte dos chamados temas sensíveis, que despertam a memória de
eventos traumáticos e dolorosos e lidam com episódios e processos históricos
de violação de direitos humanos. O Cais do Valongo apresenta-se como
um exemplo de sítio histórico sensível. Em seu entorno se encontravam os
armazéns nos quais os cativos recém-chegados eram expostos e vendidos, o
Lazareto onde eram tratados os enfermos da horrível viagem, e o Cemitério
dos Pretos Novos, destino dos que morriam ao chegar.

Coordenadas geográicas
LAT 22°53'49.03"S LON 43°11'14.62"O
até o segundo mais próximo
Descrição textual da
delimitação do bem
candidato

Sítio Arqueológico composto dos vestígios do antigo cais de pedra, construído
a partir de 1811, para o desembarque de africanos escravizados, no porto
do Rio de Janeiro e daquele construído em 1843 para receber a princesa
napolitana Tereza Cristina de Bourbon, esposa do Imperador Dom Pedro II.
Conforme denominação dos atuais logradouros, o sítio corresponde à área da
Praça Jornal do Comércio e está delimitado pela Avenida Barão de Tefé, Rua
Sacadura Cabral e pelo limite lateral do Hospital dos Servidores do Estado, no
número 178 da Rua Sacadura Cabral.
Minuta da Declaração
de Valor Universal
Excepcional

Critério III: Apresentar um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma
tradição cultural ou de uma civilização desaparecida.

O Brasil foi o destino de pelo menos 40% de todos os africanos que chegaram
como cativos nas Américas entre os séculos XVI e XIX. Destes, cerca de 60%
entraram pelo Rio de Janeiro, ou seja, quase um quarto de todos os africanos
escravizados nas Américas. A cidade do Rio de Janeiro pode ser considerada o
maior porto escravagista da história da humanidade, sendo que somente pelo
Cais do Valongo estima-se em um milhão o número de africanos cativos ali
aportados.

O tráico atlântico e a escravização de africanos nas Américas entre os
séculos XVI e XIX é um longo e trágico episódio de enorme relevância para a
história da humanidade. Quase um quarto de todos os africanos escravizados
nas Américas chegaram pelo Rio de Janeiro, portanto, a cidade pode ser
considerada o maior porto escravagista da História.

O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo não só representa o principal cais de
desembarque de africanos escravizados em todas as Américas, como é o único
que se preservou materialmente, até onde sabemos, neste lado do Atlântico.
Pela magnitude do que representa, coloca-se como o mais destacado vestígio
do tráico negreiro no continente americano.

Revelado por escavações arqueológicas realizadas em 2011, o cais do Valongo
assumiu o valor simbólico de testemunho material das raízes africanas nas
Américas e constitui um desses espaços em que a materialidade se condensa
em memória viva, exemplo da chegada e da ixação dos africanos neste lado do
Atlântico.

O tráico de africanos escravizados é considerado o maior processo de
migração forçada da história da humanidade e seu conteúdo de dor e tragédia
faz do Cais do Valongo um sítio histórico de memória sensível. Está situado
em uma região na qual a presença africana deixou uma herança viva, que se
perpetua e se renova até hoje. Expressa, portanto, a resistência e a airmação
das comunidades afrodescendentes nas Américas. Objetos encontrados nas
escavações do sítio arqueológico revelam a pluralidade de matrizes africanas
trazidas ao Novo Mundo e a capacidade dos escravizados em expressar suas
marcas identitárias ao mesmo tempo que as reinventavam na situação de
cativeiro.

Mapa A4 (ou formato
carta) do bem candidato,
mostrando fronteiras e
zona de amortecimento (se
aplicável)
Critérios sob os quais o
bem se candidatou (arrolar
os critérios em itens)
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Trata-se do mais contundente lugar de memória da diáspora africana fora do
continente africano.
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Sumário ExEcutivo
Declaração de integridade
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo encontra-se com a conformação que
tinha quando foi recoberto em 1843 para a construção do Cais da Imperatriz.
O trecho que hoje está exposto para a visitação representa uma parte
considerável do cais de pedra e apresenta-se em bom estado de integridade
com algumas falhas que não comprometem a compreensão do conjunto, como
também é esta a situação do acervo móvel coletado.
A janela arqueológica exposta possui a dimensão adequada para a perfeita
compreensão de como foi construído o cais de pedra para o desembarque
dos africanos escravizados, e os fragmentos do posterior Cais da Imperatriz,
permitem também a representação completa dos processos de transformação
que procuraram apagar daquele local o seu signiicado relacionado com a
grande diáspora africana.
Declaração de autenticidade
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo teve a sua autenticidade garantida pelos
168 anos em que esteve coberto inicialmente pelo Cais da Imperatriz e depois
pelo aterro do porto construído no início do século XX. Este apagamento de
quase dois séculos permitiu que se conservassem quase intactos o desenho
e a concepção da pavimentação, seus materiais originais característicos das
técnicas construtivas comuns no Brasil dos séculos XVIII e XIX.
O cais de pedra construído a partir de 1811 na praia do Valongo simboliza
todo o local de desembarque dos escravos no Rio de Janeiro entre 1774 e
1831. Há, também, outro aspecto relevante que confere autenticidade ao
sítio, consubstanciado na reapropriação simbólica que a população local, em
especial os afrodescendentes, fazem do cais. Ele é hoje um lugar de memória
da dor causada pela escravatura e de celebração da sua herança na construção
da nação brasileira.

Nome e informação de
contato da agencia /
Instituição local

14

Responsável: Jurema Machado
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. SEPS
Quadra 713/913 Sul, Bloco D, Edifício IPHAN, 5º andar – Asa Sul, Brasília/
Distrito Federal, Brasil – CEP 70390-135.
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Figura 2. Vista geral do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, Dezembro de 2015.
Foto: João Maurício Bragança

Figura 1. Vista frontal do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
No primeiro plano, os vestígios do Cais da Imperatriz,
seguidos do calçamento do Cais do Valongo.
Ao fundo, no centro, a coluna alusiva do Cais da Imperatriz.
Foto: Milton Guran, 2014

Figura 3. Vista lateral do sítio Arqueológico Cais do Valongo. Dezembro de 2015.
Foto: João Maurício Bragança
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PROPOSTA DE INSCRIÇÃO
DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO
CAIS DO VALONGO NA LISTA
DO PATRIMÔNIO MUNDIAL
1.1. IDENTIfICAçãO DO bEM
1.a PaíS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1.b EStado, Província ou rEgião
Rio de Janeiro
1.c nomE do bEm
Sítio Arqueológico Cais do Valongo

Figura 4. Vista lateral do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Foto: João Maurício Bragança

Figura 5. Vista aérea do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Fonte: PCRJ
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1.d coordEnadaS gEográficaS ao SEgundo maiS Próximo

1.E maPaS E PlantaS moStrando a dElimitação do bEm candidato
E a zona dE amortEcimEnto

LAT 22°53’49.03”S LON 43°11’14.62”

O Sítio Arqueológico Cais do Valongo, situado na região portuária, zona central do município do
Rio de Janeiro, contém os vestígios arqueológicos de um antigo cais de pedra, construído a partir de
1811, no local em que desde 1774 recebia com exclusividade os africanos escravizados, que entravam
no Brasil pelo porto do Rio de Janeiro. O cais foi aterrado em 1843 para as obras de um novo local
de desembarque, destinado a receber a princesa napolitana Tereza Cristina de Bourbon, esposa do
Imperador Dom Pedro II. Entre 1904 e 1910, um grande aterro realizado para a construção do novo
porto da cidade encobriu também o Cais da Imperatriz, afastando a borda d’água 344 metros em
relação ao local do sítio.
Conforme denominação dos atuais logradouros, o sítio corresponde à área da Praça Jornal do
Comércio e está delimitado pela Avenida Barão de Tefé, Rua Sacadura Cabral e pelo limite lateral do
Hospital dos Servidores do Estado, no número 178 da Rua Sacadura Cabral.
Na sua coniguração original, a área onde se construiu o cais localizava-se numa pequena enseada
na desembocadura do estreito vale entre os morros do Valongo1 e do Livramento, também conhecida
como Valonguinho, que era parte de uma enseada maior, protegida pelos morros do Livramento
e Saúde, conhecida como Praia do Valongo. Nesse ambiente geograicamente protegido funcionou,
entre 1774 e 1831, o mercado de escravos do Rio de Janeiro, que incluía os depósitos e armazéns
de escravos, o Cemitério dos Pretos Novos, que recebia os corpos daqueles que não resistiam às
duras condições da travessia atlântica, e o Lazareto da Gamboa, destinado à quarentena dos escravos
doentes recém-chegados. Foi o maior complexo de comércio escravagista das Américas. A atividade
do comércio de escravos na região iria diminuir progressivamente a partir de 1831 quando o tráico
atlântico de africanos escravizados foi formalmente proibido no Brasil.2 A partir desse ano, os
desembarques passaram a ser feitos de forma clandestina em praias afastadas, que se encontravam em
sua maior parte próximas ao Rio de Janeiro, pois nessa época o sudeste do Brasil era a área que mais
demandava cativos.

Figura 6
20

1
Morro do Valongo era o nome dado no século XVIII à porção do Morro da Conceição voltada para o
caminho do Valongo. É onde hoje se encontram os Jardins Suspensos do Valongo.
2
No ano de 1831 foi proibida a entrada, nos portos brasileiros, de africanos escravizados trazidos de
seu continente de origem pelo tráico atlântico. No entanto, a proibição não signiicou o im dessa atividade,
que continuou a ocorrer em portos clandestinos, tolerados pelas autoridades. Em 1850, outra lei foi aprovada,
com um caráter mais rígido, e conseguiu extinguir a atividade em sua dimensão internacional. Porém, continuaram a existir no Brasil tanto a escravidão de africanos e seus descendentes, como o tráico interno desses
cativos, até a abolição da escravatura, que se deu em 1888.
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Figura 7
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Zona de amortecimento
A zona de amortecimento foi delimitada de forma a abranger todos os elementos desse “sistema de
recepção” do tráico – mercado, cemitério e lazareto – além de logradouros que marcam a tradicional
ocupação da região por africanos e seus descendentes. Está delimitada por parte das encostas dos
morros da Conceição e do Livramento e pelo Morro da Saúde e compreende também a Avenida Barão
de Tefé, eixo visual entre o sítio arqueológico e o atual porto do Rio de Janeiro, conforme representado
na base cartográica na Figura 4.
A zona de amortecimento está protegida por legislação municipal (Área de Proteção do Ambiente
Cultural – APAC/SAGAS, Lei 971 de 4 de maio 1987 e Decreto 7351 de 1º de janeiro de 1988) e federal
(conjunto arquitetônico e urbanístico do Morro da Conceição, Portaria 135 de 13 de março de 2013) de
proteção do patrimônio arquitetônico e urbanístico, como também pela lei de preservação do patrimônio
arqueológico (Lei 3924/61) que incide sobre os sítios arqueológicos existentes na zona de amortecimento.
Os limites da zona de amortecimento têm como base a ocupação histórica do antigo complexo escravagista
do Valongo e abrigam um conjunto arquitetônico caracterizado em sua maioria por construções com
fachadas ecléticas de ins do século XIX e início do século XX. Existem, ainda, alguns pouco exemplares de
sobrados e casas térreas com fachadas características da época de funcionamento do mercado de escravos.
O conjunto ediicado da zona de amortecimento, na sua volumetria e nas características de suas
arquiteturas, garante a ambiência necessária à compreensão da ocupação que gerou a zona de
comércio escravagista do Cais do Valongo e contém registros das transformações sucessivas por que
passou a área no século XIX e no primeiro quartel do século XX, representando hoje um dos trechos
mais característicos do centro histórico do Rio de Janeiro.

1.f árEa do bEm candidato (ha) E zona dE amortEcimEnto ProPoSta (ha)
Área do bem proposto: 0,3895 ha
Zona de amortecimento: 38.9355 ha
Total: 39,325 ha

2. DESCRIçãO
2.a dEScrição do bEm
O Cais do Valongo foi o núcleo central de uma área portuária pela qual chegou às Américas a maior
quantidade de africanos escravizados. O Brasil foi o país que mais recebeu cativos trazidos da África e o
Rio de Janeiro foi seu principal porto a partir de ins de século XVIII, sendo a região do Valongo o local
de entrada e o centro do comércio escravagista na cidade naquela época. Nas décadas inais do tráico
atlântico chegaram, neste local, mais de setecentos mil africanos e africanas, segundo registros nos
arquivos históricos3. A proibição e o im do tráico de africanos escravizados e a abolição da escravidão
africana no Brasil foram seguidas por um processo de ocultamento, inclusive material, dos vestígios
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3
Ver as estimativas da Trans-Atlantic Slave Trade Database no site: www.slavevoyages.org .
Esta base de dados, a mais completa e atualizada no tema, reconhece o porto do Rio de Janeiro como o que
recebeu o maior número de africanos escravizados da história do tráico escravista pelo Atlântico.

dessa prática na região. O próprio Cais do Valongo, porto escravagista do período colonial e do Primeiro
Império, foi encoberto, por ocasião do Segundo Império, pelo Cais da Imperatriz, o qual passou a se
chamar Cais da Saúde a partir de 1889 e este foi por sua vez ocultado quando das grandes obras de
reforma do cais do porto do Rio de Janeiro em1904.
Desde o século XVII vários estudiosos, ligados a diferentes campos de conhecimento, têm se
dedicado a contar a história do Rio de Janeiro. Os distintos olhares, partindo de naturalistas/cronistas,
historiadores, arqueólogos, antropólogos, arquitetos/urbanistas dentre outros, nos oferecem uma
visão profunda e complexa desde o início da colonização da presença da população negra na região
portuária da cidade. O Cais do Valongo se enquadra como um marco das relações entre a cidade
do Rio de Janeiro e o mundo atlântico na época do tráico transoceânico de africanos escravizados,
mas a história da presença negra na região se estende ao longo do tempo após a abolição do cativeiro
e segue até o desvelamento do sítio arqueológico em tempos recentes. Sua descoberta e escavação,
assim como de seu ocultamento, fazem parte dessa história.
Nesse sentido, em 2010, quando a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro iniciou as intervenções
urbanas necessárias à implantação do Projeto Porto Maravilha4 naquela praça, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, órgão gestor do patrimônio arqueológico no Brasil, baseado
na legislação vigente de preservação do patrimônio arqueológico, solicitou a Prefeitura a realização
de projeto de pesquisa arqueológica, uma vez que somente através da Arqueologia seria possível
dimensionar o grau de conservação dos vestígios que porventura restaram do Cais do Valongo em
função dos potenciais danos causados pelo crescimento urbano ou por outros agentes, que derivaram
no encobrimento do Cais e da trágica história ligada a ele.
À época, já era de conhecimento, tanto dos gestores públicos quanto dos pesquisadores, o elevado
potencial arqueológico da área. Além de ser uma área estratégica de convívio e interação social
entre a população negra cativa e liberta, era também a área de chegada e comercialização do enorme
contingente de africanos escravizados, o que se conirmou durante as escavações preventivas levadas a
efeito pela equipe da Professora Tania Andrade Lima, arqueóloga do Museu Nacional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – MN/UFRJ.5
Na memória da comunidade local, aquela era uma região de desembarque dos navios trazendo
cativos da África e de longa história de presença negra. Durante muito tempo era lugar em que negros
chegados da Bahia ou do interior do país tinham acolhida, em casas conhecidas por sua hospitalidade
aos irmãos de fé de religiões afro-brasileiras e companheiros de condição no mundo do trabalho –
esse tema será tratado no item Histórico e Evolução. Surgiram, na localidade, espaços de reunião
com caráter religioso e festivo, marcando-a culturalmente como lugar de memória e celebração das
heranças africanas.
A pesquisa arqueológica, iniciada em 25 de janeiro de 2011, se desenvolveu em praticamente toda
a extensão da atual Praça Jornal do Comércio (Figura 5). Através das pesquisas conirmou-se o
4
Projeto desenvolvido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na região portuária da cidade. Ver:
http://www.portomaravilha.com.br/ . Ver descrição do Projeto no Anexo 8, somente em formato eletrônico.
5
Sobre os resultados obtidos por Tania Andrade Lima com as escavações arqueológicas do Valongo,
ver: ANDRADE LIMA, T. Arqueologia como ação sociopolítica: o caso do cais do Valongo, Rio de Janeiro,
século XIX. Vestígios - Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, v. 7, n.1, jan- jul.,
177-207, 2013; ANDRADE LIMA, T. A la recherche du Valongo: le quai des esclaves à Rio de Janeiro, XIXème
siècle. In: André Delpuech & Jean-Paul Jacob (dirs.) Archéologie de l’esclavage colonial. Paris: La Découverte,
2014. 113-127; ANDRADE LIMA, T.; DE SOUZA, M.A.T.; SENE, G.M. Weaving the Second Skin: Protection
Against Evil Among the Valongo Slaves in Nineteenth-century Rio de Janeiro. Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage, v. 3, n.2, 103-136, 2014.
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E, nessa circunstância, a materialidade desses erros trazida à tona pela
arqueologia no Cais do Valongo constitui um alerta constante e uma denúncia
permanente, de tal forma que o confronto direto com a violência ali praticada
estimula no presente um sentido de justiça social (...). Ele é um símbolo de
um passado que jamais poderá se repetir na trajetória da humanidade e sua
exposição ao público, como um local destinado à relexão e à lembrança, pode
contribuir para inspirar a tolerância e o respeito às diferenças. (Ibid.,189).

elevado potencial arqueológico da região, e o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo foi registrado
pela coordenadora da pesquisa no IPHAN, totalizando uma área de 2545,98 m2. Como resultado das
pesquisas, depois de um ano e nove meses de trabalho de campo, além da evidenciação dos vestígios
do Cais do Valongo, destaca-se o desvelamento de vestígios que ilustram todo o contexto de ocupação
da área, passando pelos vestígios do Cais da Imperatriz, e chegando a praça que hoje testemunhamos.
Merece destaque também a expressiva ocorrência de vestígios arqueológicos representativos,
sobretudo, da ocupação e apropriação daquele espaço pela população afrodescendente através dos
séculos.
O IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro envidaram esforços no sentido de deixar exposta para a contemplação da população parte
do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, com o objetivo de apresentar ao visitante, através daquele
pequeno, mas representativo espaço, a materialização do momento mais trágico da nossa história,
fazendo com que ele não seja esquecido.
Parte considerável do sítio arqueológico foi mantida exposta como testemunho de toda a
área pesquisada arqueologicamente. Trata-se de um recorte que contém as características que
demonstram o excepcional signiicado arqueológico e histórico da área. Esta janela de 1.444,16 m2
serve, principalmente, como suporte material e veículo de disseminação da história, sobretudo da
presença, desde o desembarque e comércio de africanos escravizados naquela região da cidade do Rio
de Janeiro, que foi numericamente o mais expressivo da diáspora africana. A profusão de vestígios
expostos testemunha, principalmente, a ocupação e apropriação cotidiana daquele espaço pela
população africana.

Confrontado a essas evidências, o Conselho Cientíico Internacional do Projeto Rota do Escravo:
Resistência, Liberdade e Herança, da UNESCO, por ocasião da sua reunião estatutária de 2013, realizada
no Rio de Janeiro, reconheceu a relevância ímpar do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo como
lugar de memória da Diáspora Africana nas Américas, tendo aixado no Cais uma placa expressando
esse reconhecimento, a primeira do gênero aixada no mundo, no dia 20 de novembro de 2013, quando
se comemora no Brasil o Dia da Consciência Negra.7 A candidatura do Sítio Arqueológico do Cais do
Valongo a Patrimônio Mundial recebeu o apoio unânime do Comitê Cientíico Internacional, apoio
este que foi renovado por ocasião da reunião do Projeto Rota do Escravo: Resistência, Liberdade e
Herança em 2014, na cidade do México. (ver Anexo 1)

Sobre a força simbólica dos achados arqueológicos, observou a Profa. Tania Andrade Lima:
Sem condições de escrever sua própria história, os escravos do Valongo deixaram
para trás esses objetos, perdidos, abandonados, esquecidos ou escondidos. Através
dos seus pertences, eles falam sobre suas angústias, seu desespero, mas também
sobre suas esperanças e sobre as estratégias de sobrevivência que desenvolveram,
em um discurso silencioso, porém extremamente eloquente. Essa foi a herança
que eles puderam deixar para a sua descendência e também para a posteridade,
agora recuperada pelas escavações arqueológicas. (ANDRADE LIMA: 2013:
186). 6
O Valongo exala opressão, racismo, intolerância, desigualdade e marginalidade
no limite. Ele evoca um passado pesado e opressor, cujas consequências se fazem
sentir até hoje e serão sentidas ainda por muito tempo no Brasil. Por isso mesmo,
impregnado do sentido de lugar, ele por certo estimula a relexão e inspira
consciência social, o que favorece sua transformação em espaço de engajamento e
diálogo cívicos, (...). Em nosso ponto de vista, sua força e poder simbólico podem
ser colocados a serviço das causas da militância negra contra a desigualdade
social, política, econômica, assim como do ativismo político que luta pelos direitos
humanos mais fundamentais e pelo respeito à diversidade étnica.
Ao trazê-lo de volta, foi nosso propósito devolver aos escravizados do Valongo –
ignorados ou esquecidos pelas narrativas dominantes e que icaram à sombra por
dois séculos – o direito de serem lembrados. É preciso lembrar, lembrar sempre e
em qualquer circunstância. (Ibid., 188)
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6
ANDRADE LIMA, T. Arqueologia como ação sociopolítica: o caso do Cais do Valongo, Rio de Janeiro, século XIX. Vestígios - Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, v. 7, n.1, jan- jul.,
177-207, 2013.

Figura 8. Placa do Projeto Rota do Escravo/UNESCO ao lado da placa de Patrimônio Carioca/
Prefeitura RJ, aixadas no Sítio Arqueológico do Cais do Valongo.
Foto: Milton Guran, 2014.

7

Nesta mesma data, foi aixada no Instituto Pretos Novos uma placa semelhante.
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apresentação do sítio arqueológico

Figura 9. Mapa do sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Guilherme Meirelles, do Retroplan
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apresentação do sítio arqueológico
A partir da observação da fração exposta do sítio arqueológico, a porção testemunho do Cais do
Valongo é a primeira e mais profunda camada de vestígios que se observa, e é constituído por um
calçamento de pedras talhadas de modo irregular e assentadas diretamente sobre o terreno arenoso
e regularizado da Praia do Valongo. Este tipo de pavimentação é denominado no Brasil de pé de
moleque e foi largamente utilizado em obras públicas dos séculos XVIII e XIX. O Cais foi encontrado
em profundidades que variam entre 1,20m a 1,80m, conirmando seu declive em direção ao mar.
(Figuras 10 e 11)

Figura 10. Escavações arqueológicas no Sitio Arqueológico Cais do Valongo, em 2011.
Foto: Tania Andrade Lima

Figura 11. Calçamento do Cais do Valongo. Observar ao centro da foto o alinhamento
de pedras que serve como calha de escoamento de águas pluviais, e a esquerda a delimitação lateral do
calçamento do Cais, com pedras ordenadamente arrematadas. Sobre o calçamento do Valongo,
ao centro e ao fundo a esquerda, blocos testemunhos do calçamento pertencente ao Cais da Imperatriz.
Foto João Maurício Bragança - 2014

Em seu Relatório Final sobre a escavação, Andrade Lima apresenta as seguintes informações sobre
o Cais do Valongo:
À sua direita, corria a vala de escoamento natural das águas oriundas dos
morros e do interior, que desciam até o mar. À sua esquerda, foi feita uma
canaleta principal, no sentido longitudinal, que drenava as águas que desciam
de enxurrada pela ladeira do Livramento, também até o mar; e pelo menos uma
valeta secundária, que, no sentido transversal, desaguava na canaleta principal.
Um excelente caimento voltado para ambas as direções assegurava o escoamento
das águas pluviais, livrando a área de alagamentos em um trecho bastante
suscetível a esse tipo de problema, agravado pela subida incessante das águas na
maré alta, que o inundavam periodicamente. (2013, p.106).8
No limite do calçamento do cais, em direção ao mar, em uma área de 2,10m x 0,80m, foram
evidenciados dois degraus em pé de moleque, que não permaneceram expostos (Figuras 12 e 13),
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ANDRADE LIMA, T. Projeto Monitoramento Arqueológico e Escavação do Cais do Valongo /
Cais da Imperatriz. Relatório Final. Rio de Janeiro: Jan/2013, p.52.
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concluindo que abaixo da rampa e escadas do Cais da Imperatriz, houve rampa e escadas de pé de
moleque do Cais do Valongo, como relata Andrade Lima, em seu Relatório Parcial:
Um importante achado foi feito nessa rampa: o deslocamento anterior, feito à
época, de uma das pedras costaneiras que foi encontrada emborcada junto ao seu
local original, possibilitou a escavação do sedimento abaixo dela. Foi escavada uma
área de 2,10 x 0,80 m, em cujo nível inferior foi encontrado o calçamento do Cais do
Valongo em forma de degraus, testemunhando que por baixo dessa frente avançada
do Cais da Imperatriz ele está presente, e era da mesma forma escalonado, como
consta na documentação pesquisada. (Ibid., p.52)
Esse ponto de desembarque levava a um rampeado que se alinha a um caminho de lajotas
retangulares, das quais restam apenas algumas pedras isoladas. Ainda de acordo com a coordenadora,
era possível que, próximo a esse rampeado, existisse um barracão na área da terra batida:
Pouco adiante desse caminho foram encontrados remanescentes do arremate do
calçamento do Valongo, que sinalizam seu limite neste trecho central. À sua esquerda
e à sua direita, uma curva delimita claramente o interior da área correspondente
à praça atual, onde não foram encontrados vestígios das suas pedras irregulares.
Em seu lugar foi detectado um piso de terra batida, muito compactado, observado
nas sondagens feitas na praça, a cerca de 1,20 m de profundidade média. (...) O
arremate das pedras do Valongo emoldurando esta área de terra batida sustentam
fortemente a possibilidade de esses barracões serem da época anterior à interdição
do tráico... A única evidência direta de uma construção feita no Cais do Valongo
foi o alinhamento de quatro esteios de madeira, três in situ e um deslocado,
próximo ao limite com o hospital e com a antiga rua da Praia do Valongo, hoje
rua Sacadura Cabral. Não foi possível saber se essa construção, precária e efêmera,
provavelmente um abrigo provisório com cobertura de palha ou de telhas para
mercadorias, pessoas ou mesmo animais, se estendia em direção à área do atual
HSE ou se à hoje Praça Jornal do Commércio, tendo em vista que não foram
encontradas as contrapartes desses esteios. Eles foram recuperados incados na terra,
no nível do Cais do Valongo, em trecho onde suas pedras estavam ausentes, embora
sondagens realizadas em direção ao hospital tenham deixado suicientemente claro
que o calçamento se estendeu até pelo menos o espaço ocupado pelo seu pátio na
atualidade. Assim, as limitações deste achado não permitem senão especulações
vagas sobre sua natureza e função (Ibid. p.106).

Figuras 12 e 13
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Figura 14. Fonte: ANDRADE LIMA, T. Projeto Monitoramento Arqueológico e
Escavação do Cais do Valongo / Cais da Imperatriz. Relatório Parcial. Rio de Janeiro: Jan/2013, p.52.

Remanescentes do piso do Cais do Valongo encontrados próximos da atual Praça Jornal do
Comércio, mais precisamente a 3,60 m de distância do seu meio io, indicam o limite do cais.
As escavações expuseram um pequeno segmento com uma borda em pedras
retangulares, caracterizando o limite do Valongo deste lado, e atestando que de
fato o calçamento do cais não se estendeu ao longo da área da drenagem natural
das águas pluviais, estando seus contornos nas proximidades imediatas da praça
atual. Do lado oposto, junto ao HSE, tampouco foi possível detectar seus limites, já
que as sondagens realizadas constataram que ele se estendia em direção ao pátio do
hospital, (...). Mesmo assim, a canaleta principal de escoamento de águas pluviais
pode ser tentativamente utilizada como um possível elemento para se cogitar a
área ocupada pelo cais deste outro lado, se atribuirmos a ela, originalmente, uma
centralidade neste espaço. Tanto na pista da esquerda quando na antiga pista
da direita da av. Barão de Tefé, nas proximidades da rua Sacadura Cabral, o
calçamento do Cais do Valongo terminou abruptamente.9

9
ANDRADE LIMA, T. Projeto Monitoramento Arqueológico e Escavação do Cais do Valongo / Cais
da Imperatriz. Relatório Final. Rio de Janeiro: Jan/2013, p.107
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Em 1843, a pavimentação do Cais do Valongo foi aterrada em aproximadamente 60 cm para a
construção do já mencionado Cais da Imperatriz. Como destacamos, mas vale reiterar, construir
um novo cais sobre o Cais do Valongo signiicava mais que uma obra de embelezamento do local
de desembarque da futura Imperatriz, era uma medida concreta no sentido de soterrar uma parte
da história que as autoridades pretendiam ocultar, mas que ainda estava longe de ser superada: a
escravidão africana no Brasil.
A própria representação simbólica do cenário montado para recepcionar a Princesa das Duas
Sicílias demonstra, por si só, o empenho do Estado em requaliicar o local, reescrever a história de sua
ocupação urbana, como podemos ver na Figura 14.

Na lateral da rampa, as escavações deixaram à mostra seu sistema construtivo,
tendo sido possível observar uma construção ciclópica, com alvenaria de pedras
de cantaria arrumadas, de dimensões variadas porém em sua maioria grandes,
empilhadas sucessivamente em oito camadas. Hoje em dia aparentemente
assentadas a seco, apresentando em sua junção apenas remanescentes do
sedimento terroso escavado, elas devem ter sido certamente unidas por argamassa
de cal e areia, porém sobre esse elemento nada se sabe. Não há sinais visíveis da
sua presença para a ixação desses blocos, embora ela deva ter sido utilizada para
essa inalidade, inclusive porque igura no registro documental a necessidade do
seu emprego, de modo a fortalecer a estrutura.” (Idem)
Contudo, diante das vigorosas investidas do mar, somadas ao grande volume de
águas pluviais drenadas da superfície terrestre, seus vestígios teriam sido lavados,
não restando evidências visíveis das argamassas utilizadas originalmente nessa
construção. De todo modo, a julgar pelo mau desempenho que ela apresentou ao
longo do século XIX, constantemente daniicada pela força do mar, as argamassas
aí utilizadas parecem ter atuado mais como berço para assentamento dos
blocos que propriamente como um elemento destinado a aumentar de fato sua
resistência e melhorar sua performance. (Ibid., 93)

Figura 15. Friedrich Pustkow. Cais da Imperatriz, c. 1850. FERREZ, Gilberto. Iconograia do
Rio de Janeiro, 1530-1890. Catálogo Analítico, v.II. Rio de Janeiro: Casa Jorge Editorial, p.189.

O Cais da Imperatriz, projetado pelo engenheiro militar Grandjean de Montigny, a partir de
encomenda da Câmara da cidade, era constituído por pedras graníticas bem aparelhadas de tamanhos
variados, formando a muralha e o píer, sendo o restante do calçamento feito de paralelepípedos.
De acordo com a gravura de Pustkow apresentada acima, havia por cima da muralha uma balaustrada
adornada por quatro esculturas representando divindades greco-romanas: Minerva, Mercúrio, Ceres e
Marte. Ladeando o píer, duas esculturas de golinhos, tomados como símbolo da Baía da Guanabara,
marcam a entrada onde foi erguido um pavilhão de caráter provisório em forma de rotunda sextavada,
que ostentava em sua cúpula o retrato da futura Imperatriz Tereza Cristina. O pavilhão foi logo demolido
para que se procedesse à inalização do calçamento da praça que havia icado incompleto.

Figura 16. Foto João Maurício Bragança, 2014

O cortejo da Imperatriz desembarcou no cais e seguiu pela Rua do Valongo até o Paço da Boa Vista, no
bairro de São Cristóvão. Àquela época Câmara já havia substituído os nomes de ambos os logradouros
sendo o Largo do Cais do Valongo denominado como Praça Municipal e a Rua do Valongo, Rua da
Imperatriz. Mais do que simples mudanças de nomes, este ato também deve ser entendido como parte do
processo de apagamento da história de logradouros da cidade vinculados à história da escravidão africana.
O Cais da Imperatriz é formado por grandes blocos de pedra lavrados (ou pedras costaneiras,
conforme designação de Andrade Lima) com tamanhos variados, e foi revestido originalmente por
paralelepípedos. Os blocos de pedra lavrados (cerca de 190) são parte de um conjunto constituído por
uma rampa inferior, situada a 2,80m de profundidade em relação ao nível da rua, mais três degraus e
uma rampa superior (Figuras 15 e 16). Conforme relata Tania Andrade Lima em seu Relatório Parcial:
Na rampa superior, a última camada de lajotas sobreposta à estrutura, mais
estreita que as anteriores, produziu um recuo de 0,35 cm em ambos os lados, tendo
recebido uma moldura de paralelepípedos retângulos como arremate. (2013, 92)10.
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Figura 17. Cais da Imperatriz. As pedras costaneiras.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Na superfície de vários dos blocos de pedra localizadas na rampa e na escada, observam-se
depressões, prováveis evidencias de grampos de ixação empregados para engatarem as pedras umas

Também estão in situ, encravadas nas pedras, algumas argolas de metal ferroso, que foram utilizadas
para amarração. Algumas dessas argolas, ainda apresentam vestígios de ibra vegetal (Figura 20).

nas outras, no intuito de preservar o conjunto contra as investidas do mar e evitar o deslizamento
(Figuras 18 e 19).

Figura 20. Cais da Imperatriz. Argolas de metal ferroso, que foram utilizadas para amarração.
Foto: João Maurício de Bragança, 2014.

Figura 18. Cais da Imperatriz. Depressões para colocação de grampos para amarração das pedras.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

A pesquisa mostra que os vestígios do calçamento associado ao Cais da Imperatriz foram
extremamente castigados no decorrer de sua existência, como pode ser observado a seguir.
Sobreviveram apenas algumas ilhas esparsas do calçamento em paralelos,
severamente daniicado ao longo do século XX pela passagem, em diferentes
momentos, de redes subterrâneas de água, esgoto, gás, luz, drenagem de
águas pluviais, telefonia e ibra ótica. Mais profundo, o calçamento do Cais
do Valongo foi menos afetado, o que possibilitou sua preservação em melhores
condições, embora tenha sido também atingido em certos pontos. Alguns trechos
recuperados desse calçamento de paralelos permitem supor que ele foi feito em
padrões geométricos, ora retilíneos, ora curvilíneos, mas sua descontinuidade
não permitiu uma recomposição mínima de sua feição original (Andrade Lima,
2013, p.108).11 (Figuras 21 e 22)

Figura 19. Cais da Imperatriz. Detalhe dos vestígios dos grampos para amarração das pedras.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Com o passar do tempo, ambos parecem ter sofrido um processo progressivo de
degradação, aparentemente agudizado na década de 1870, quando eles iguram
no registro documental como “em péssimo estado” de conservação. (...) Foi
implantado o sistema de drenagem concebido por Edward Gotto e executado pela
City Improvements, exatamente na área da antiga e fétida vala de escoamento
natural de águas pluviais que corria ao lado do cais e da praça do Valongo. Foi
feito um acabamento similar ao do restante do atracadouro, em pedras lavradas,
de modo a integrar o terminal da drenagem ao cais existente. Do lado oposto, foi
colocada uma bica de pedra lavrada, morfológica e tecnologicamente idêntica à
que foi posta no terminal para o deságue das águas pluviais oriundas da íngreme
ladeira do Livramento, no que parece ter sido um cuidado com a simetria do
conjunto.(...) Esse conjunto de iniciativas atesta sem dúvida o empenho na
revitalização e no enobrecimento da Praça Municipal e do Cais da Imperatriz
nos anos 1870 (Ibid., p.108-109).

Figura 23. Cais da Imperatriz. Bica para deságue das águas pluviais.
Foto: João Mauricio Bragança, 2014

Figuras 21 e 22 mostram fragmentos (blocos testemunho) do Cais da Imperatriz
com seu calçamento de paralelepípedos. Abaixo dele ica aparente
o calçamento de pé de moleque pertencente ao Cais do Valongo.
Fotos: João Mauricio Bragança, 2014 e 2015

Associado aos vestígios do Cais da Imperatriz encontra-se o sistema de drenagem implantado na
região. À esquerda da rampa de desembarque do cais observa-se hoje uma bica em pedra lavrada
composta de duas metades unidas inseridas na parede (Figura 22). Muito provavelmente lançava ao
mar as águas provenientes das enxurradas do Morro do Livramento. A bica localiza-se a 3,30 m da
parede do Hospital dos Servidores e a 0,50 m abaixo da superfície das pedras lavradas. Logo abaixo
da bica observa-se um enxerto de pedras e sedimentos.
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Nesse período, foi construído o prédio da Companhia das Docas Pedro II, enorme e imponente
edifício, que altera a paisagem do entorno do cais, cuja história iremos nos referir mais adiante.
Sobre esse prédio e sua importância histórica haverá referência mais adiante nesse Dossiê. Durante
o monitoramento das escavações para feitura do novo calçamento da Praça Jornal do Comércio, foi
localizada a pedra fundamental desse edifício. Estava localizado no leito da Av. Barão de Tefé, em
frente ao nº 105, a 2,50m de profundidade. Trata-se de um grande bloco retangular de granito lavrado,
com as inscrições “D. DPII” e a data 15/09/1871.
O Cais da Imperatriz desapareceu no início do século XX, quando foi aterrado para a construção
de uma praça revestida por pedras portuguesas. A praça, presente até hoje no local, foi inicialmente
chamada de Praça Municipal, que com o tempo passou a ser conhecida como Praça Jornal do
Comércio, denominação que perdura até hoje. As estátuas neoclássicas que adornavam o Cais da
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Imperatriz foram transferidas para o vizinho Jardim Suspenso do Valongo. O Jardim foi construído
em 1906 em terreno outrora ocupado por casas de comércio negreiro na Rua do Valongo, atual Rua
Camerino - como parte do projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Como observou a
arqueóloga coordenadora das pesquisas:
Não obstante todos os esforços feitos e o empenho para revitalizar a área,
a degradação se reinstalou. (...) A reformulação urbana promovida por
Pereira Passos e a construção do Porto do Rio de Janeiro deveriam, a rigor,
ter requaliicado a área. Contudo, historicamente associada a segmentos
considerados como marginalizados pela sociedade dominante - como os negros
escravizados em sua origem, os alforriados que por lá se estabeleceram e se
ixaram, e depois aos negros libertos que, com a construção do porto, foram
alocados na estiva, ou mesmo aos imigrantes desqualiicados, de proveniências
distintas, que ali se refugiavam – a área icou fortemente marcada como um
reduto da marginalidade (...)(Ibid., p.14).

a pesquisa arqueológica: Histórico, abordagens e resultados
Para historiar a pesquisa arqueológica que evidenciou o Cais do Valongo partiremos dos relatórios
parciais e inal12 do Projeto de Escavação Arqueológica do Cais do Valongo, coordenado por Tania
Andrade Lima, apresentados ao IPHAN – órgão gestor do patrimônio arqueológico brasileiro – e
a partir do Plano de Consolidação do Cais do Valongo realizado pela empresa RETRÔ Projetos de
Restauro em setembro de 2014.

Figura 25. Vista aérea do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Fonte: PCRJ

O projeto arqueológico realizado foi de monitoramento e escavação do Cais do Valongo/Cais da
Imperatriz, e foi apresentado ao IPHAN para análise e aprovação em outubro de 2010, a portaria
Figura 24. Praça Municipal, atual Praça Jornal do Comércio, em 1906. Observar ao fundo o mar
(Baía de Guanabara), e ao fundo a direita o edifício da Companhia das Docas Pedro II
Foto de Augusto Malta, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

autorizativa para o inicio dos trabalhos foi emitida pelo Instituto, e as pesquisas foram iniciadas em
25 de janeiro de 2011.
O projeto partiu do pressuposto da existência do sítio arqueológico no local, sobretudo a presença
do Cais da Imperatriz sobreposto ao Cais do Valongo, propondo-se a realizar ação de resgate de
ambas as estruturas, sendo o objetivo principal desvelar o Cais do Valongo, ou o “cais dos escravos”
(ANDRADE LIMA, 2013, p.15).13
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12
1º Relatório Parcial de Março de 2011; 2º Relatório Parcial de Março de 2013; 3º Relatório de
Conclusão das Atividades de Campo de Outubro de 2012 e Relatório Final de Janeiro de 2013.
13
Termo usado em ANDRADE LIMA, T. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Final.
Janeiro, 2013.
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Figura 26. Área monitorada pelo projeto de arqueologia. Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o
Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013
Figure 27. Area monitored by the archaeological project. Source: Adapted from ANDRADE LIMA. Valongo Wharf and
Empress’s Wharf – Preliminary Report Jan/2013
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O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo ocupa uma área de 2.545,98 m2 e foi registrado no IPHAN
em 25/04/2012 pela arqueóloga coordenadora do projeto. A pesquisa alcançou plenamente o seu
objetivo, evidenciando as estruturas do Cais da Imperatriz, o calçamento e Cais do Valongo, e outras
estruturas a eles direta ou indiretamente relacionados. Ou seja, a pesquisa desvelou e interpretou o
repertório de superartefatos (termo que se refere às dimensões do artefato, cunhado por Handsman
& Leoni, 1995) localizados no sítio, a saber, as estruturas arquitetônicas que são os Cais da Imperatriz
e Valongo e as outras potencialmente e eles associadas.
Mas, nenhuma pesquisa arqueológica pode se ater somente aos superartefatos, e neste sentido, a
pesquisa realizada no Sítio Arqueológico do Cais do Valongo foi também extremamente profícua
no que tange aos artefatos móveis. No contexto da escavação deve-se considerar como excepcional
a concentração de materiais arqueológicos móveis relacionados à diáspora africana coletado nas
proximidades do cais e nas laterais do sítio. Esses materiais seriam diretamente relacionados àqueles
que viviam e moravam na vizinhança e frequentavam o cais, sentindo aquele espaço como seu.
Foram desenterrados pela pesquisa vários tipos de artefatos, como búzios ou adornos, como brincos
e pulseiras de metal, quase todos carregados de profundo simbolismo religioso. Vale lembrar que
muitos metais, principalmente o ferro, tinham uma relação simbólica e religiosa para esses grupos.
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Figura 27. Localização da galeria de concreto e das pedras lavradas do Cais da Imperatriz. Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA,
O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013

os superartefatos: os cais da Valongo e da imperatriZ
Durante a pesquisa foram escavados 110 setores e 6 trincheiras, e realizado o monitoramento em
toda extensão da Praça Jornal do Comércio. Desde o início dos trabalhos de pesquisa priorizou-se
a localização do Valongo, a arqueóloga coordenadora ressalta que não se trataria de sobrepor um
momento histórico em detrimento de outro. Como a classe dominante já havia se feito lembrar com a
colocação do monumento em homenagem à chegada da Imperatriz, o projeto ora realizado tinha por
principal objetivo trazer a luz os vestígios oriundos daqueles que ainda não haviam tido a chance de
se fazer lembrar: os africanos escravizados.
Tal enfoque ajuda a entender os procedimentos metodológicos de campo e laboratório adotados pela
equipe. Grosso modo, a escavação mecânica foi realizada em toda a área pesquisada visando remover
a capa de concreto e a camada de entulho inicial, e em alguns pontos foi adotado o procedimento de
escavação manual. Realizou-se a peneiragem dos sedimentos provenientes das camadas com maior
concentração de material arqueológico e/ou aquelas localizadas acima do calçamento do Valongo.
No demais foi feita inspeção visual, descartando-se por vezes as camadas retiradas nos primeiros
aproximados 60 cm de profundidade.
Parte das estruturas evidenciadas na pesquisa arqueológica estão relacionadas com um Cais de
desembarque construído no Valongo em 1811 pelo intendente Paulo Fernandes Vianna. Com base
nos relatórios da pesquisadora Tania Andrade Lima, o calçamento de cantaria Cais do Valongo foi
evidenciado em vários pontos do sítio em profundidade que variava entre 1,20 m a 1,80 m devido ao
fato de que
“O calçamento do Valongo em direção à rua Sacadura Cabral foi disposto
em aclive. Em relação ao nível do calçamento atual, na sondagem 1, situada
mais a nordeste, o Valongo aparece a 1,46m de profundidade, diminuindo
progressivamente até a sondagem 5 onde a profundidade é apenas 1m”.
(ANDRADE LIMA, 2013)
A equipe de arqueologia iniciou os trabalhos no canteiro de obras na Praça Jornal do Comércio,
que, no momento da chegada da equipe, já estava sofrendo algumas intervenções, como a colocação
das aduelas retangulares de concreto da galeria de águas pluviais em área adjacente a que se esperava
encontrar vestígios do Cais da Imperatriz.
A pesquisa arqueológica neste local (Frente 1, Trecho 1), próximo à esquina com a Rua Coelho e
Castro, revelou, a uma profundidade de 1,85m, os primeiros vestígios dos blocos de pedras lavrados
(costaneiras) associadas ao Cais da Imperatriz. Trata-se de uma rampa de pedras composta de três
carreiras de lajotas de diferentes dimensões, dispostas no sentido Norte/Sul, sendo estas arrematadas
por blocos posicionados verticalmente.

Figure 28. Localisation of concrete gallery and lagstones of Empress’s Wharf. Source: Adapted from
ANDRADE LIMA, Valongo Wharf and Empress’s Wharf – Preliminary Report Jan/2013
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Essa camada, cuja espessura variava de 2 e 4m, foi associada ao contexto do Cais do Valongo, apesar
de não ter sido localizado vestígio do calçamento característico do Cais (ANDRADE LIMA, Ibidem,
p.31). A pesquisa histórica indica que as manilhas seriam da década de 1870 quando se implementou
o sistema de esgotamento sanitário pela Rio de Janeiro City Improvements Ltd.
Andrade Lima levanta hipótese que explicaria a ausência do vestígio do calçamento do Cais
do Valongo:
Em função das características geomorfológicas desse trecho, cujas evidências
sedimentares sugerem a existência de um canal natural, ele jamais foi recoberto
por qualquer tipo de calçamento, embora fosse parte integrante do cais do
Valongo e, posteriormente, do Cais da Imperatriz. (Ibid., p.32)
E ainda airma
Nesse trecho, livre à época, a tubulação do esgotamento sanitário da City
Improvements foi implantada sem maiores obstáculos. Entretanto, era preciso dar
um acabamento ao local de deságue do sistema junto ao mar. E nesse ponto foi
com certeza reproduzida a rampa de costaneiras do contíguo Cais da Imperatriz,
de modo a aparentar uma única estrutura, homogênea e contínua...” (Ibid., p.34)
Figura 28. Blocos de pedras lavrados (costaneiras) evidenciadas na Frente 1/Trecho 1.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p.15

Foi observada a presença de um cano de ferro abaixo da estrutura de aproximadamente 40 cm de
diâmetro. Com a continuidade dos trabalhos na Avenida Barão de Tefé observou-se que não existia a
continuidade do calçamento ou quaisquer outras estruturas. As escavações revelaram a tubulação de
esgotamento com manilhas de ferro inglesas.

Figura 30. Local de desague em meio às pedras costaneiras (lavradas) do Cais da Imperatriz.
Fonte: Ibid., p. 36

Os vestígios dessa porção da rampa do Cais da Imperatriz hoje já não existem mais. Sua retirada
foi necessária para a implantação do novo e moderno sistema de drenagem, necessário, inclusive,
para a conservação dos vestígios hoje expostos. A retirada dos vestígios foi previamente analisada e
autorizada pelo Iphan, como também o foi o projeto de drenagem a ser executado na área.
Foto 29: Cano de ferro abaixo da estrutura.
Fonte: Ibid., p.35

Toda a pista de rolamento da Avenida Barão de Tefé para Rua Camerino foi escavada para colocação
das aduelas da galeria de águas pluviais. O sistema de esgotamento existente, com tubulações de ferro
inglesas, estava posicionado logo acima da camada com maior concentração de material arqueológico.
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Na altura das costaneiras evidenciadas na Rua Coelho Castro, defronte ao Hospital dos Servidores,
foi evidenciado, a 1,85m de profundidade, outro segmento das costaneiras do Cais da Imperatriz.
A montante delas surgiram dois degraus formados por blocos posicionados
verticalmente e paralelepípedos, (a 1,40m de profundidade). Adjacente a eles, os
paralelos foram assentados com uma coniguração geométrica, parte no sentido
nordeste/sudeste, parte no sentido sudoeste/nordeste. (Ibid., p. 16).
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Figura 31. Localização da estrutura descrita acima Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA,
O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013

Figura 32. Costaneiras, degraus e piso de paralelepípedos evidenciados na frente 2.
Fonte: ANDRADE LIMA, Ibid., p. 16

Quando da ampliação do referido trecho, encontrou-se uma área na qual o calçamento de
paralelepípedos foi interrompido em sentido diagonal (foto 33 abaixo), o que permitiu que
aprofundassem as escavações em busca de remanescentes do Cais do Valongo.

Figure 32. Position of the structure described above. Source: Adapted from ANDRADE LIMA,
Valongo Wharf and Empress’s Wharf – Preliminary Report Jan/2013
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Foto 33. Fonte: ANDRADE LIMA, idem.
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Foi então que a 60 cm abaixo dos paralelos a aproximadamente 2m de profundidade em relação
à superfície atual, evidenciou-se o calçamento de pedras irregulares tipo pé de moleque, o que foi
associado ao Cais do Valongo.
Nessa área foram realizadas prospecções com o objetivo de se detalhar o comportamento
estratigráico e a detecção da possível ocorrência de calçamentos associados ao Cais da Imperatriz
e do Valongo. “Esses setores foram posteriormente uniicados em trincheiras ou transformados em
escavação em área ampla.” (ANDRADE LIMA, 2013, p.41).
Em alguns setores o calçamento de paralelos encontrava-se revolvido, no entanto estava bem
preservado o calçamento de pedras irregulares do Cais do Valongo, que se fez presente mesmo nas
sondagens mais afastadas das costaneiras como no S23 localizado a 24m das mesmas.

Foto 35: Piso de paralelos associado ao Cais da Imperatriz trecho oeste.
Fonte: Ibid., p. 46

No intuito de se averiguar e extensão do calçamento do Valongo na Frente 2 foi realizada uma
sondagem de 1m x 1m sob a calçada do Hospital dos Servidores denominada SWW1. O piso de
pedras irregulares foi evidenciado a 1,27m de profundidade levando a se concluir que o mesmo se
estendia em direção ao espaço hoje ocupado pelo HSE sem ser possível, no entanto, precisar até onde.
(Ibid., p.48)
Para melhor compreensão das estruturas evidenciadas na Avenida Barão de Tefé e em frente ao
Hospital dos Servidores iniciou-se uma nova frente de trabalho denominada Frente 3 onde foi
exposta uma superfície maior de pedras costaneiras e uma sequência de três degraus em blocos de
pedra (Figura 37).

Figura 34. Trecho Sul á esquerda, e parte do trecho Oeste à direita,
tendo como elemento divisor entre ambos a canaleta de águas pluviais do Cais do Valongo.
Fonte: Ibid., p. 44

Devido ao fato do calçamento do Cais do Valongo estar presente e em bom estado de conservação
em praticamente toda a área escavada da Frente 2, pode-se observar o aclive em direção a Rua
Sacadura Cabral.
O piso de paralelos associado ao Cais da Imperatriz fora encontrado bem preservado no trecho
Oeste, estando este trecho um pouco mais elevado (0,40m – 0,60m) em relação àqueles paralelos
encontrados próximos às pedras lavradas ou costaneiras.
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Figura 36. Localização da estrutura descrita acima.
Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA, O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013
Figure 37. Location of the structure described above
Source: adapted from ANDRADE LIMA, O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório
Preliminar Jan/2013
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Um importante achado foi feito abaixo da rampa das pedras costaneiras em uma área de 2,10m X
0,80m, onde foi encontrado “o calçamento do cais do Valongo em forma de degraus, testemunhando
que por baixo dessa frente avançada do Cais da Imperatriz, ele está presente e era da mesma forma
escalonado”. (Ibid., p.54)
Nas pedras da costaneira do cais da Imperatriz observam-se depressões para ixação de grampos
empregados em sua amarração alocados no intuito de preservar a estrutura contra as investidas do
mar. Também foram expostos cabos de amarração encravados nas pedras, alguns ainda apresentando
vestígios de ibra vegetal.

Figura 37 e 38: Grampos empregados na amarração das pedras, chamados de gatos metálicos
no Caderno Técnico da empresa Retrô. Setembro de 2014 – p.16

Figura 39. Marca de oxidação no entorno dos vestígios de gato metálico ferroso.
Foto: Acervo Retrô, Setembro de 2014 – p.16
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Figura 40. Cabo de amarração encravado na pedra no relatório da Retro
utiliza-se a nomenclatura Arganéu.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p. 55

Figura 44. Fonte: ANDRADE LIMA, 2013.

De acordo com relatório do plano de consolidação realizado pela empresa Retrô, há fortes indícios
da intenção de remover os gatos metálicos no século XX, o que felizmente não ocorreu, preservando
assim os vestígios do cais até os dias de hoje.
No mesmo nível do calçamento de pé de moleque foi identiicado um segmento de lajotas de pedras
inteiras14 e fragmentadas de diferentes dimensões, “compondo um percurso alongado e relativamente
estreito de 18,20m de extensão por 2,25 de largura centralizados com os degraus do cais da imperatriz
e a coluna comemorativa. ” (ANDRADE LIMA, Ibid., p. 56). É importante ressaltar que restam poucas
lajotas do conjunto original.
Acima do referido caminho foi encontrada parcela preservada do calçamento de paralelos do cais
da Imperatriz estando esses a 1,20m de profundidade (Figuras 45, 46 e 47).

Figura 41. Arganéu de metal ferroso exposto à intempérie e
ixado na proximidade da borda da cantaria.
Figura 42. Arganéu em metal ferroso apresentando o seu processo de ixação na rocha
por chumbo (chumbamento).
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013.

Figura 43. Fonte: ANDRADE LIMA, 2013.
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Figura 45. Trecho do calçamento do Cais da Imperatriz sobreposto
a partir do percurso de lajotas do Cais do Valongo.
Fonte: ANDRADE LIMA, P.55
14
No relatório da Retrô essas lajotas são apresentadas como as pedras centrais da pavimentação, em
torno das quais situava-se no piso de pé de moleque.
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Figura 48 - Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013

Figura 46. Continuação à direita da foto acima.
Fonte: ANDRADE LIMA, P. 55

Figura 47: Detalhe da foto acima.
Foto: João Maurício Bragança, Outubro 2014

A abertura da trincheira 17 alcançou uma extensão de 103,50m de comprimento total tendo sido
evidenciado em alguns trechos de calçamento de paralelos associado à Imperatriz e calçamento de
pedras irregulares associado ao Valongo. O primeiro varia em profundidade entre 0.60m a 0,80m e o
segundo é evidenciado entre 1,60m e 1,80m de profundidade ambos em declive em direção ao mar.

Figure 49. Source: adapted from ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz –
Relatório Preliminar Jan/2013
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Em todo esse trecho o calçamento do Cais da Imperatriz foi removido, mas não sem antes ser
totalmente evidenciado e registrado. Sua remoção foi para permitir a realização das obras de
infraestrutura urbana. Os trechos onde foram encontrados os pisos em pé de moleque característico
do Cais do Valongo foram preservados e permaneceram no subsolo.

Figura 50. Intervenção posterior à construção do Cais da Imperatriz.
Fonte: Ibid., p.59

Durante o monitoramento da escavação para feitura de novo calçamento da Praça Jornal do
Comércio, foi encontrado, na Av. Barão de Tefé em frente ao nº 105, a 2,50m de profundidade “um
grande bloco retangular de granito inamente lavrado” com as inscrições D. DPII em mármore
preto e branco, no alto a esquerda a data 15/09/1871. Tratava-se da pedra fundamental da Cia
Docas D. Pedro II, que por alguma razão ainda desconhecida, não fora lançada sobre o prédio
como de praxe.
Figura 49. Trincheira 17, trecho do calçamento de paralelos removido
quando das obras de melhoria realizadas na região.
Fonte: LIMA, Ibid., p.25

Em determinado momento optou-se pela realização de escavação a im de unir as estruturas
evidenciadas na frente 3 com a trincheira 17. Como resultado evidenciou-se um trecho de forma
triangular preenchido com pedras de mão distribuídas regularmente pelo seu interior (Figura 50).
O relatório de pesquisa menciona que “Esse dissipador foi construído sobre as costaneiras do cais,
sendo, portanto cronologicamente posterior ao Cais da Imperatriz. ” (ANDRADE LIMA, Ibid., p.59)
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