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Abstract 
The Aqueduct “Quebra Ossos” (Bone Breaker) was built in the end of XVIII century. It was used to 
provide water to villages, farms and mines near the “Serra do Caraça”, famous chain of mountains 
and Preservation Park in the state of Minas Gerais, Brazil. This paper consists in an interdisciplinary 
diagnostic of this important brazilian heritage and also elaborates preservation directions in all 
aspects and fields: History, Archeology, Architecture and Urbanism, Environment, Education, among 
others. As a conclusion, the article discuss about the complex net of values in preservation 
procedures.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 
 

Fig. 1 – Vista Geral do Aqueduto aos pés da Serra do Caraça 
Fotografia: Ana Cecília Rocha 

 



Aqueduto – do latim, aquaeductus – consiste em um canal artificial, subterrâneo ou elevado, para 
conduzir água de um lugar a outro. A Assíria já utilizava de aquedutos a céu aberto para seu 
abastecimento. Nos textos bíblicos estas majestosas construções estão associadas aos grandes feitos 
dos reis mais importantes...”quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude 
e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura, não estão escritos no livro da História 
dos Reis de Judá?” (II Reis 20:20 – aprox. século VIII a.C.) Tornaram-se ainda especialmente 
famosos na Antiguidade os aquedutos de Ramsés II, em Mênfis no Antigo Egito, de Semíramis, na 
Babilônia, e de Salomão, em Israel. 
 
Na história da Grécia encontramos o registro do célebre aqueduto construído por Epalinos de Mégara 
na Ilha de Samos, no século VI a.C., possuindo 1250 metros e tendo como destino final a cidade de 
Atenas. Os Romanos foram particularmente notáveis na engenharia hidráulica. O primeiro aqueduto 
romano – Aqua Appia, prescindiu importantes outros, como o Anio Vetus e a Aqua Julia. Um dos 
maiores exemplares romanos ainda existe na cidade de Cartago, Tunísia, possuindo 141 km de 
comprimento. Durante este Império, o serviço envolvendo o abastecimento ocupava um grande 
número de pessoas, sendo o cargo de “Curator” das águas um dos mais altos da administração. Foram 
os engenheiros romanos que generalizaram as construções em altura, em detrimento daquelas ao nível 
do solo ou mesmo subterrâneas. Ainda hoje, vestígios bem conservados de inúmeros outros aquedutos 
romanos podem ser encontrados em Mérida e Segóvia (Espanha), Nimes (França), Roma, entre outras 
localidades. Em Portugal destacam-se oito importantes aquedutos antigos: Águas Livres (Lisboa), 
Água da Prata (Évora), Amoreira (Elvas), Convento (Vila do Conde), Convento de Cristo (Tomar), 
Fontes dos Canos (Torres Vedras), Osseira (Óbidos) e São Sebastião (Coimbra). De lá vieram para o 
Brasil a tecnologia arquitetônica e hidráulica da construção de aquedutos, utilizados no período 
colonial para diversos fins, desde a mineração à agricultura, do abastecimento de fazendas a cidades 
inteiras.  
 
No Brasil, portanto, os aquedutos constituem parte importante da nossa história. Em Angra dos Reis, 
destaca-se o Aqueduto do Lazareto, originalmente construído para servir o antigo Leprosário da Praia 
Preta (Lazareto). No mesmo período em que aqui se erguia o Aqueduto do Quebra-Ossos, no Rio 
Grande do Sul construiu-se o Aqueduto de Candelária, com 304 metros de comprimento. Elaborado 
totalmente em tijolos, também chamado de “calha”, tinha a função de servir de canal de água e mover 
um moinho. O Arco da Lapa – o Aqueduto da Carioca – trata-se provavelmente do exemplar brasileiro 
mais famoso. Inaugurado em 1750, sob a direção do engenheiro Fernandes Pinto Alpoim, destinava-se 
a sanar o problema crônico de falta de água na cidade do Rio de Janeiro. Em granito, argamassa de cal, 
areia, tijolos e óleo de baleia, os Arcos da Lapa estendem-se entre os morros de Santa Tereza e de 
Santo Antônio, possuindo aproximadamente 270 metros de comprimento e altura máxima aproximada 
de 18 metros. Desde 1896 é utilizado como viaduto para os bondes de Santa Tereza.  
 
Os aquedutos, portanto, desempenharam função ímpar no crescimento de diversas cidades e regiões 
em diferentes culturas. A admiração do poeta português Antônio Sardinha ganharia força redobrada 
em nossa terra, sendo estas superconstruções, ainda nos dias de hoje, motivo de espanto e admiração, 
retratos da destreza de pioneiros desbravadores que, ora em nome da ganância, ora em nome da 
construção de um império, lançaram mão do trabalho escravo para romper pedras, serpentear os 
morros e fazer jorrar, a qualquer custo, a preciosa e imprescindível água que abastecia as fazendas e as 
lavras de ouro.  Assim, a história do Aqueduto do Quebra-Ossos entrelaça-se com a história do 
progresso e da exploração, ao longo do tempo, ao redor do mundo, encontrando na história de Catas 
Altas e do Caraça papel peculiar.  

 
 

2. HISTÓRICO 
 
2.1 - Breve Histórico do Município de Catas Altas 
 
O município de Catas Altas está localizado a aproximadamente 120 km de distância de Belo 
Horizonte, no Quadrilátero Ferrífero do Estado de Minas Gerais. O território de Catas Altas limita-se a 
norte e a oeste com o município de Santa Bárbara, a leste com o município de Alvinópolis e ao sul 



com município de Mariana. As principais vias de acesso ao município são as rodovias: BR 381, BR 
262, MG 436 e MG 129.  
 
Catas Altas faz parte da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba – AMEPI - e da 
Microrregião de Itabira. O município está inserido na área de Proteção Ambiental Sul da região 
Metropolitana de Belo Horizonte –APA SUL. Dentro do seu território encontra-se cerca de 5.845 
hectares da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, que é uma unidade de preservação 
federal. Nesta área da reserva do Caraça está localizado o antigo seminário e colégio do Caraça, que 
atualmente funcionam como hotel. 
 
A história de Catas Altas, assim como de diversas cidade mineiras, está relacionada com o ciclo da 
mineração em Minas no século XVIII. A formação do povoado que deu origem ao atual município de 
Catas Altas começou a ocorrer no início do século XVIII nos arredores de áreas mineradoras. O 
historiador Salomão de Vasconcelos afirma que quase nada se conhece a respeito dos verdadeiros 
descobridores da região onde está localizado o município e sobre a fundação do povoado de Catas 
Altas do Mato Dentro. 
 
Na obra “Dicionário Histórico - Geográfico de Minas Gerais, Waldemar Barbosa destaca que 
Francisco de Assis Carvalho, com base em Taunay, situa o paulista Manoel Dias, em 1703, como 
descobridor, enquanto Basílio Magalhães atribui como um dos fundadores do arraial de Catas Altas do 
Mato Dentro o sertanista português Domingos Borges, descobridor de ouro no lado oriental da Serra 
do Caraça. 
 
A denominação “Catas Altas” decorre das profundas escavações que foram realizadas na região com o 
objetivo de encontrar ouro nos princípios do século XVIII: “... tendo sido então fundada por paulistas, 
que nelle acharam execellentes lavras de ouro ahi abriram grandes catas ou minas a talho aberto, em 
elevada situação”1. O local era conhecido como Catas Altas do Mato Dentro, para distinguir do 
povoado de Catas Altas do Noruega. 
 
Em 1710 Catas Altas já possuía um vigário: o padre André Couto Leal. O primeiro batizado na Capela 
de Nossa Senhora da Conceição Catas Altas foi celebrado em 1712. O arraial foi sede de freguesia 
criada por provisão de 16 de fevereiro de 1718. A freguesia de Catas Altas foi tornada colativa, por 
meio do Alvará de 16 de fevereiro de 1724, tendo como primeiro vigário colado o padre Domingos 
Luís da Silva. De acordo com Cunha Matos, o arraial de Catas Altas do Mato Dentro, no início do 
século XVIII, estava associado ao Termo de Mariana, da Comarca de Vila Rica. Na “NOTA BENE”, 
o mesmo autor aborda que: “A paróquia de Catas Altas estende-se por parte dos termos de Mariana, 
Caeté, Ouro Preto e Sabará” 2. 
 
Durante o ciclo da mineração do século XVIII, Catas Altas foi um dos mais ricos e populosos arraiais 
de Minas. Com o esgotamento das minas tornou-se um arraial praticamente em ruínas, os moradores 
que permaneceram no local dedicaram-se principalmente a agricultura e a produção de farinha e vinho. 
No início do século XIX a mineração sobrevivente era feita nas lavras do capitão-mor Inocêncio. O 
viajante Saint-Hilaire, ao visitar a região, o aconselhou a substituir a exploração de ouro pela de ferro, 
cujas as reservas eram abundantes na região. Em 1839 Catas Altas passou a pertencer à jurisdição de 
Santa Bárbara. 
 
Catas Altas foi considerado um dos principais distritos de Santa Bárbara, por ser um grande reduto de 
exploração mineradora. Em 1995, por meio da Lei 12.030 de 21 de dezembro, teve o seu território 
desmembrado de Santa Bárbara e adquiriu a condição de município.  
 
A mineração, que foi a atividade responsável pelo povoamento da região de Catas Altas, continua 
atualmente sendo uma das principais atividades econômicas do município.  
 
2.2 - Aqueduto do Quebra-Ossos 
 



O município de Catas Altas possui um  expressivo patrimônio cultural e natural. Diversos bens foram 
tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, bem como pelo próprio município. 
 
O Aqueduto, conhecido também como “Bicame” ou “Andaime de Pedra”, é uma edificação do século 
XVIII, tombado pelo município por meio do Decreto n° 75/98 de 14 de abril de 1998, que: “Dispõe 
sobre o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico do Elevado de Pedras (“Bicame”) e seu 
entorno na, localidade  de Quebra-Ossos, município de Catas Altas –MG, conforme dossiê”3. 
 
Este bem cultural está localizado a aproximadamente 9 Km da sede do município de Catas Altas e a 4 
Km de distância da estrada que liga a fazenda Quebra-Ossos à MG 129. Atualmente a parte 
parcialmente intacta do “Aqueduto” situa-se na divisa das fazendas “Arco da Pedra” e “Ouro Verde”, 
de Clementino Irmão Teixeira, com a fazenda “Quebra-Ossos” de Francisco de Paula Castro. As 
coordenadas geográficas da edificação são aproximadamente de 20°02’50”S e 43°26’24”W.  
 
O Sr. Francisco de Paula Castro é concessionário da Portaria de Lavra para a exploração de dunito/ 
serpentino. Esta concessão encontra-se arrendada à empresa Pedreira Um Ltda. O Aqueduto está 
próximo às frentes da lavra da Pedreira Um, que por meio de um acordo firmado com a Prefeitura 
Municipal, ficou com a responsabilidade de preservação dessa edificação. Uma condicionante da 
Licença de Operação, Certificado n°190, da empresa de Mineração Pedreira Um Ltda., no Processo 
COPAM N° 042/93/04/94, DNPM ° 830.144/79, determina que esta empresa é responsável por 
preservar esse monumento. 
 
A edificação é constituída pelo empilhamento de pedras com juntas secas, com início situado ao pé da 
Serra do Caraça. De acordo com do Dossiê de Tombamento, o monumento mede aproximadamente 
200 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, e possui uma altura máxima de 5,10 metros.  
 
Provavelmente a construção desse monumento foi concluída no início da última década do século 
XVIII, período no qual o ciclo do ouro em Minas já se encontrava em decadência. Aproximadamente 
no meio dessa edificação foi construído um portal em forma de arco, medindo 2,3 metros de altura na 
parte central e 2,8 metros de vão. No centro do arco: “ Tem elle ..., sob uma cruz de pedra que lhe 
ficava ao meio, esta inscripção gravada no quartzito: Ano D 1792. Esta orthografia era ainda mais 
simples do que a proposta por alguns membros de nossa academia de lettras”4. Atualmente ainda 
podemos ler esta inscrição no bloco talhado. 
 
Na obra Memórias Chorographicas encontra-se uma referência sobre esta edificação: 

 
“A respeito dos regos para mineração, certamente um dos mais 
notaveis, não só pelo seu grande desenvolvimento difficuldade de 
sua construção, é o que recolhia aguas da serra do Caraça e os 
conduzia  por um percurso de 8 léguas até Brumado, ponto em que 
era utilizado para a extração do ouro. Recolhia este rego aguas de  
corregos da serra do Caraça- corregos da Cachoeira, do Tanque 
Preto e do Quebra-Ossos. 
Em seu percurso há diversas obras d’arte importante - um tunel de 
cento e tantos metros de extensão; um aqueducto de 160 metros de 
comprimento por 1’”5, de largura, feito de pedras seccas e de uma 
solidez admiravel;... 
Esse aqueducto, chamado de “andaime” ...custou uma arroba de 
ouro”5.  

 
De acordo com o Dossiê o monumento tem como perímetro de tombamento as suas próprias 
dimensões. O seu entorno foi traçado considerando-se o eixo da estrada, que é paralelo a sua extensão: 
“No seu início, toma-se 18 m formando o ponto (P1). Desse ponto traça-se uma perpendicular na 
direção sul e a 50m temos o ponto (P2). Desse ponto (p2) traça-se outra perpendicular à esquerda e a 



236 temos o ponto (p3). Desse ponto (p3) tomamos outra perpendicular no sentido norte a 50m temos 
o ponto (P4). Unindo o P4 ao P1 temos o poligonal de entorno”6.  
 

 
Fig. 2 – Croqui / planta esquemática do Aqueduto Quebra-Ossos  

Fonte: Dossiê de Tombamento – Arquivo IEPHA 
 
 
No Dossiê de Tombamento foi estabelecido que: no perímetro do monumento é proibido a passagem 
de veículos pesados, com exceção dos transportes de passageiros e dos destinados a prestação de 
serviços às edificações localizadas no entorno; a demolição e a retirada de pedras do bem tombado são 
proibidas, entre outras medidas que visam a preservação dessa edificação histórica. 
 
Segundo a tradição oral, esse aqueduto foi construído para criar empuxo na quantidade de água dos 
corrégos Brumadinho e Engenho para a lavagem dos minérios extraídos com a finalidade de apurar 
ouro. Uma outra versão é que ele foi edificado para levar água da serra do Caraça para as fazendas 
locais. 
 
 
3. DIAGNÓSTICO - ANÁLISE ARQUITETÔNICA E PAISAGÍSTICA 
 
Método Construtivo: Trata-se de uma construção elevada em pedra de diferentes proporções – da 
pedra de mão à grandes blocos – recortadas e empilhadas com junta seca. Pedras maiores salientam-se 
na superfície do muro formando escadas de acesso ao duto na parte superior. Algumas destas pedras 
ressaltadas, distribuídas nas laterais, aparentemente de modo aleatório e em diferentes alturas, 
provavelmente foram utilizadas como suporte estrutural para os andaimes de madeira durantes as 
obras de construção. No topo, o canal de água encontra-se delimitado por um corredor de pedras 
marginais, tendo no fundo areia batida, deposições do tempo e vestígios de uma impermeabilização 
provavelmente executada com alguma massa aglutinante de materiais como o barro, cal, óleo. No 
centro do trecho principal encontra-se um másculo arco de dimensões proporcionais, com pedras 
encaixadas em arco pleno (semi-círculo), sem bases nem impostas, assentado diretamente no chão, 
integrado à construção como um todo. No alto, uma pedra cúbica de cantaria gravada apresenta a 
inscrição do ano de edificação do aqueduto – 1792.  
 
Funcionamento: Uma barragem construída ao pé da Serra do Caraça acumulava volume suficiente a 
ponto de, na abertura de sua comporta, impulsionar a água. Sob pressão, esta avançava em direção aos 
regos previamente construídos, atravessava um canal subterrâneo escavado na rocha para, em seguida, 
vencer as alturas dos morros pelo canal suspenso em construções de pedra. A engenharia de aquedutos 
elevados favorece o vencimento de acidentes do terreno, proporciona maleabilidade nos declives e 
conseqüente facilidade de escoamento, além de manter a água livre de sujidades e furtos. 
 
Estado atual de conservação: O trecho principal do Aqueduto apresenta-se ainda preservado, com 
estrutura aparentemente consolidada. Parte dele, onde o canal de água encontra-se parcialmente 
destruído, ocorre escorrimento e deposição de material arenoso por sobre as pedras, de composição 
ainda indefinida. O entorno da barragem possui áreas degradadas por minerações desativadas. O túnel 



escavado na rocha está parcialmente desabado, necessitando a consolidação e levantamento 
topográfico do trecho remanescente. Ao longo do percurso do aqueduto, vestígios intactos 
permanecem no meio da mata, enquanto que outros trechos estão degradados pela ação do tempo, das 
intempéries, desmoronamento e furto de pedras.  
 
Principais ameaças/ Impactos já instalados: As principais ameaças ao bem tombado consistem na 
ação livre do tempo e desmoronamentos naturais - especialmente nos trechos de acesso limitado, na 
trepidação provocada pelo tráfego pesado da estrada que ladeia o seu trecho principal, além do fator de 
deposição de material particulado;  na destruição causada pela falta de conscientização por parte da 
população da importância do aqueduto, tendo como conseqüência disto o uso inadequado do bem e o 
furto de pedras, utilizadas pelos moradores da região em novas edificações. Vale  ressaltar  que esta 
ação destrutiva de  desmantelamento  voluntário para a aquisição de pedras foi a razão da destruição 
da maior parte deste aqueduto.  
 
 
 

 
 

Fig. 3 – Arco principal do Aqueduto Quebra - Ossos 
Fotografia: Ana Cecília Rocha 

 
 
4. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO - AQUEDUTO QUEBRA OSSOS 
 
4.1 - Providências imediatas 
 
1 – Equipe de Coordenação das Atividades – Consultoria Cultural: Constituição de uma equipe 
responsável pela coordenação/monitoramento de um amplo projeto de proteção do bem tombado, 
objetivando a execução das intervenções abaixo detalhadas. 
 
2 – Inspeção Técnica: Avaliação, perícia técnica e prospecção do Aqueduto nas áreas de arqueologia, 
arquitetura, estruturas e botânica, objetivando embasar as ações a serem elaboradas pela equipe 
supracitada.   
 
4.2 - Intervenções Arquitetônicas 
 
1 – Relocação da estrada: Desvio da estrada que acompanha o trecho principal do Aqueduto e 
isolamento desta em ambos os lados com cinturão verde, contribuindo para minimizar os impactos 
mecânicos, sonoros e visuais sobre o bem tombado, causados pelo tráfego de veículos, garantindo 
ainda a manutenção dos limites da estrada e a coerção de possíveis construções marginais.  
 



2 – Limpeza e recuperação do Aqueduto: Retirada de lixo e intervenções inapropriadas do 
Aqueduto. Recuperação das áreas com canal de água incompleto, no trecho principal, onde está 
ocorrendo escorrimento e deposição de material sobre as pedras. Análise deste material para 
verificação de sua composição e estabelecimento de diretrizes de recuperação.  
 
3 – Levantamento Botânico e Fito-saneamento: Levantamento, por um especialista em botânica 
(biólogo ou arquiteto paisagista), da flora em crescimento que ocupa as proximidades e a própria 
construção em seu trecho principal, removendo-se periodicamente somente aqueles exemplares que 
podem causar a destruição iminente e irrecuperável do Aqueduto, seja por ação demolidora das raízes, 
seja por ação química sobre a superfície das pedras. Apesar de atualmente não apresentar nenhuma 
vegetação de grande porte em seu topo, no canal de água existem dois troncos de árvores podadas e 
queimadas. Avaliar, portanto, o estado e profundidade das raízes restantes, se houve deslocamento de 
pedras provocado pelas mesmas, bem como a necessidade ou não de remoção imediata dos restos e 
das raízes em estado de putrefação. Caso opte-se pela não retirada, avaliar se com o seu apodrecimento 
total será necessário consolidar e preencher os vazios provocados, evitando-se com isto o 
desmoronamento e conseqüente destruição do aqueduto. Recomenda-se, contudo, remover e alterar o 
mínimo possível as condições atuais, uma vez que o Aqueduto revela-se aparentemente consolidado e 
encontra-se totalmente adaptado ao ecossistema local, sendo utilizado pelos pássaros para proteção e 
nidificação, por morcegos que ali se abrigam durante o dia nas cavidades mais profundas, além de toda 
sorte de animais répteis, insetívoros, dentre outros de pequeno porte.  
 
4 – Tratamento da Área de Entorno: Ampliação e manutenção da área livre no entorno do trecho 
principal. Retirada dos mata-burros e das cercas colocadas à frente do arco pleno.  
Recomenda-se ainda tratamento paisagístico da área, em conformidade com a paisagem e com o bem 
tombado, em concordância ainda com as características naturais de ambiência do local, os anseios do 
público alvo (em sua maioria, ecoturistas que visitam o Santuário do Caraça e região), sempre 
respeitando a Legislação Ambiental e as diretrizes das Cartas Patrimoniais em vigor.  
 
5 – Demais vestígios do Aqueduto: No demais trechos restantes do Aqueduto deve-se proceder de 
modo semelhante às diretrizes de número 2 e 3, avaliando-se ainda, por um especialista em estruturas 
e movimentação de terras, o risco de desmoronamento nos trechos íngremes, provocado por causas 
naturais, por ação destruidora do tempo e das intempéries ou pela trepidação causada pelo tráfego de 
veículos nas estradas circunvizinhas. 
 
6 – Recuperação do Entorno da Barragem: Recuperação das áreas do entorno da Barragem, com 
tratamento das áreas desativadas de mineração. 
 
7 – Levantamento topográfico e arquitetônico completo: Levantamento topográfico completo do 
antigo túnel, seguido de avaliação por um especialista em estruturas e elaboração de diretrizes de 
consolidação das áreas com risco de desmoronamento, caso existam. Levantamento completo dos 
demais trechos intactos do aqueduto. 
 
8- Pesquisa Histórica: Aprofundar a pesquisa histórica de modo para uma maior apreensão de dados 
sobre o monumento. A pesquisa vai direcionar o levantamento arqueológico pois fornecerá  subsídios  
para  a comprovar  dos fatos  históricos   e  aspectos  do  uso  e  da  evolução  do aqueduto.  
 
4.3 - Intervenções Arqueológicas 
 
A investigação no sitio arqueológico histórico Aqueduto Quebra Ossos, vai ampliar o conhecimento 
do mesmo, propiciando ainda o resgate de permanências culturais – ruínas – remanescentes do final do 
século XVIII, além do aqueduto, outras edificações vinculadas ao mesmo. 
 
As razões nas quais fundamenta-se o projeto de pesquisa em questão residem na oportunidade de 
resgatar a memória do empreendimento e de  outras  manifestações ainda não historicizadas 
oficialmente, bem  como  em  submeter  o seu valor cultural à  uma análise e agenciamento cultural, 
como suporte às medidas mitigadoras para sua salvaguarda e conservação. 



 
O estado de Minas Gerais concentra uma infinidade de sítios arqueológicos históricos de ocupação e 
registros desconhecidos, à margem de qualquer pesquisa científica. Sítios arqueológicos do período da 
mineração, principal atividade econômica empreendida em Minas Gerais a partir do século 
XVIII/XIX, permanecem inexplorados no tocante a sua dinâmica de funcionamento, às suas técnicas 
de trabalho e aspectos particularizadas de um cotidiano, cujo fazer/saber vai refletir indícios de uma 
organização social, ou mesmo fornecer bases para o cruzamento de dados com advindos da pesquisa 
histórica e do levantamento da tradição oral. 
 
O Aqueduto Quebras Ossos, do final do século XVIII, certamente foi um empreendimento que pelo 
seu porte e custo não passou despercebido.  O período de sua construção coincide com o declínio da 
atividade mineraria, sendo a agricultura e a pecuária o novo foco. Talvez aí se encontre uma 
justificativa para tal construção. A pesquisa arqueológica possibilita, como dito anteriormente, o 
resgate de informações, principalmente em relação ao uso das áreas contíguas ao eixo do canal, como 
canais de distribuição, poços, estradas, e construções de apoio. Pode responder, como no caso das 
edificações lindeiras, a justificativa para o  arco e aspectos  construtivos. 
 
A cultura material poderá ainda indicar a espacialização das edificações na área, as identificação de 
status social a partir da percepção e hierarquização do espaço e quais atividades foram desenvolvidas, 
numa escala sincrônica  e diacrônica. 
 
Propõe-se portanto a realização  de  sondagens  e  escavações  em  superfícies  amplas  para  uma  
maior  compreensão  do  uso do espaço. Este programa deverá estar em acordo com  a legislação 
vigente, principalmente em nível federal. Acredita-se que a arqueologia tem  muito  a contribuir. E, 
por fim, ressalta-se que qualquer intervenção na área deverá vir acompanhada de um programa de 
salvamento e monitoramento arqueológico. 
 
4.4 - Potencial Turístico e Educação Patrimonial 
 
Por encontrar-se nas faldas da Serra do Caraça e pela excepcionalidade e valor artístico, arquitetônico, 
arqueológico e histórico, demanda-se a proteção do bem, através ainda da conscientizando da 
população sobre sua importância nos âmbitos supracitados. O turismo pedagógico e cultural, quando 
corretamente conduzido, contribui para a sustentabilidade e manutenção do patrimônio histórico. Para 
tanto, recomenda-se: 
 
1 – Monitoramento e Segurança: Monitoramento regular e salvaguarda do bem tombado através de 
um  bom  agenciamento composto de inspeções de rotina, manutenção das trilhas, limpeza freqüente 
do entorno e retirada de lixo ou outras intervenções ilegais, além de rondas noturnas, em caso de 
denúncia, evitando-se assim o uso indevido do espaço, acampamentos ou fogueiras em áreas próximas 
e furto das pedras da construção. 
 
2 – Educação Patrimonial: Elaboração de um plano de Educação Patrimonial, objetivando 
conscientizar a população da importância do bem tombado e alertando quanto aos diversos 
procedimentos de proteção do mesmo, como instrução de visitação, conduta em caso de denúncia de 
roubo ou vandalismo, incêndios e outras emergências. O plano deve incluir confecção de material 
impresso sobre o bem tombado (cartilhas, informativos, sites, etc), bem como palestras educativas que 
tenham como público alvo: 

a) Os trabalhadores da mineração e redondezas 
b) Os guias, agentes turísticos e visitantes do Caraça e região 
c) Os moradores das cidades vizinhas 
d) Professores e estudantes da rede escolar próxima 

 
3 – Plano de Manejo e Valorização: Elaboração de um Plano de Manejo da área, estabelecendo 
programa de visitação, procedimentos padrões de salvaguarda a serem executados periodicamente pelo 
responsável legal pelo bem tombado, projeto de infra-estrutura, como sinalização das trilhas e 
colocação de placas explicativas em, pelo menos, três pontos relevantes: a barragem, o túnel e o trecho 



principal do Aqueduto. Atentar para o fato de que toda intervenção (placas, guarda corpo em áreas 
íngremes, etc) deve respeitar os seguintes princípios estéticos, legais e éticos: 

a) Interferir, visual e fisicamente, o mínimo possível no bem tombado e no meio ambiente 
b) Valorizar esteticamente o bem a ser protegido 
c) Conter informações verídicas sobre o mesmo 
d) Sofrer avaliação dos órgãos competentes de Patrimônio 
e) Revelar o seu tempo e a sua origem, de modo algum aparentando pertencer a outro 

período que não a contemporaneidade.  
 

4 – Inclusão Turística: Inclusão da área no circuito turístico da Estrada Real e do Caraça, devido a 
sua proximidade com importantes cidades históricas e devido ainda à sua relevância peculiar e 
intrínseca. Portanto, o desenvolvimento das diretrizes acima enumeradas devem ser elaboradas em 
concordância com um plano geral de ação. Pode-se   aventar  a  possibilidade  de  agregar  um  espaço 
multicultural, destinado  a  eventos  e  visitação .  
 
5 – Captação de Recursos – Consultoria Cultural: Captação de recursos e elaboração de projetos 
culturais incentivados pelas leis dos Municípios próximos, do Estado e da Federação, a saber alguns,  
Lei 13.803 (antiga Lei Robin Hood) e Lei Ruanet, respectivamente. Inclusão do bem tombado como 
objeto de interesse e pauta dos Conselhos Patrimoniais das cidades contíguas e ongs. Envolvimento, 
portanto, de todos os atores – governo, empresas e comunidade – na salvaguarda e na destinação deste 
importante bem tombado.  
 
 
 

 
 

Fig. 4 – Canal d’água do Aqueduto Quebra Ossos 
Fotografia: Ana Cecília Rocha 



5 – CONCLUSÃO - RUÍNAS: VALORES HISTÓRICOS + VALORES AMBIENTAIS 
 
 

 
 

Fig. 5 – Angkor: A Cidade Perdida na Selva, Camboja 
Fonte: GLAIZE (2004) 

 
Angkor, conhecida como a cidade perdida na selva, compõe-se de ruínas tomadas há séculos pela 
floresta tropical. Ao serem descobertas por Henri Mouhot em 1861, verdadeiras árvores gigantes 
erguiam-se por sobre as construções silenciosas. Em meados do século passado, com a retirada da 
vegetação, o arqueólogo Bernard Groslier observou que libertar os imensos templos da selva 
acarretaria um novo problema: privando os monumentos da cobertura que os protegia e sustentava, 
estes sofreriam grave corrosão causada, em grande parte, pelas violentas intempéries. A água trazia 
consigo bacilos que desintegravam a superfície das edificações, causando a chamada “doença da 
pedra”. Para solucionar o problema, optou-se por uma postura radical: o desmonte pedra por pedra, a 
construção de alicerces de concreto reforçado e, em seguida, a remontagem e o tratamento da 
superfície com antibióticos. Após este trabalho, realizou-se a anastilose, que consiste na reconstrução 
dos templos pela recolocação das pedras soltas nos seus prováveis lugares originais.  
 
Apesar da vegetação ser a principal causa de ruína da cidade perdida, a École Française d’Extrême-
Orient se viu obrigada a deixar pelo menos um templo em seu estado natural, tomado pela floresta, 
nas mesmas condições que maravilharam os primeiros exploradores. De fato, tão belas quanto as obras 
dos homens são as esculturas de raízes que abraçam os velhos muros. Mais deslumbrante ainda é o 
conjunto formado por ambas: arquitetura e natureza, criando uma paisagem única, exótica e fiel à 
história do lugar. Por isto, os métodos franceses utilizados em Angkor sofreram, e ainda sofrem, 
severas críticas. Hoje em dia as técnicas de restauração e conservação evoluíram ainda mais. Já é 
possível, em alguns casos, a manutenção controlada e coexistência de vegetação e ruínas. E são muitos 
os casos onde o casamento se observa. No próprio Caraça, encontramos as Ruínas do Capivari, 
recentemente tombadas, que semelhantemente suscitam perguntas: Quais critérios utilizar na 
elaboração de um projeto de restauração? O que priorizar: o trabalho do homem ou da natureza?  
 
De fato, um grande dilema aflige todos os profissionais que lidam com a questão do Patrimônio 
Cultural: o conflito de valores. Como nos elucida CONNOR (1994), “o valor é inescapável. Não tome 
isso como defesa da existência objetiva ou força categórica de quaisquer valores imperativos em 
particular, e sim a constatação do fato de que os processos de avaliação, atribuição, modificação, 
afirmação e até de negação de valor (...)”7 a todo momento nos interpelam. E nesta imbricada rede de 
valores, diversos pesos são atribuídos a cada face do mesmo prisma. Esta paleta diversa de cores, uma 



vez embaralhadas, resultarão na matiz final que dará o tom das políticas patrimoniais. Assim, dentro 
de uma cultura, agora por nós apreendida como o jogo de relações que definem a feição de uma 
sociedade, podemos afirmar que os traços que a conformam são os valores. E estes compõem um 
cerrado novelo de relações complexas, cuja ponta inexiste e o interior muitas vezes faz-se 
impenetrável, mas cuja superfície consiste na pista única e indispensável para balizarmos posturas e 
medidas. No caso do Aqueduto Quebra-Ossos, dois valores de peso considerável, num primeiro 
momento, entram em choque: os valores históricos e os ambientais. O Aqueduto encontra-se aos pés 
da Serra do Caraça, que conforma a RPPN Caraça – Reserva Particular do Patrimônio Natural, área de 
importância ecológica capital. Num raciocínio reificado, para se preservar na integridade o bem 
tombado seria necessário remover toda a vegetação circundante ao longo da extensão do Aqueduto. 
Por outro lado, caso radicalizássemos em proteger o meio ambiente da RPPN, deveríamos abandonar o 
Aqueduto à própria sorte, deixando que dele tomasse conta a floresta. Contudo, numa época onde a 
dialética assume papel preponderante, existem outras saídas conciliatórias.  
 
Assim como o Aqueduto pertence à paisagem, a natureza atualmente compõe o próprio Aqueduto. E 
ambos conformam não somente preciosidades patrimoniais e paisagísticas isoladas, mas juntos 
configuram um jardim histórico que necessita ser preservado em sua integridade. Portanto, após 
análise cuidadosa percebemos que, na verdade, os valores históricos e ambientais não se chocam, ao 
contrário, complementam-se. Resguardando o Aqueduto, estamos preservando a natureza que o cerca 
e que dele já faz parte. Protegendo a RRPN do Caraça, perpetuamos não somente suas riquezas 
ambientais, mas os seus demais atores. Trata-se de ações que se somam, não que subtraem, uma vez 
que tanto o Aqueduto quanto a floresta compõem os valores e a paisagem da Serra do Caraça.  
 
Deste modo, nas recomendações aqui apresentadas, decidimos por remover ou alterar o mínimo 
possível as condições atuais do bem, uma vez o Aqueduto revela-se aparentemente consolidado e 
encontra-se totalmente adaptado ao ecossistema local, sendo utilizado pelos pássaros para proteção e 
nidificação, por morcegos que ali se abrigam durante o dia nas cavidades mais profundas, além de toda 
sorte de animais répteis, insetívoros, dentre outros de pequeno porte. Das espécies vegetais que se 
acomodam em suas ruínas, só serão removidas aqueles exemplares que podem causar a sua destruição 
irrecuperável e iminente, seja por ação demolidora das raízes, seja por ação química sobre a superfície 
das pedras. Todas as demais devem e precisam ser mantidas, como parte fundamental do patrimônio 
global do lugar. A história do Aqueduto, portanto, não se fecha em si mesma. Vai de encontro à 
trajetória da Reserva do Caraça, detentora de vasto acervo de importância ecológica e cultural ímpares. 
À sombra de suas matas descansa o Aqueduto Quebra Ossos: passado ainda vivo no Santuário, riqueza 
patrimonial e paisagística de Minas Gerais, pérola arquitetônica engastada nas curvas montanhosas do 
Caraça, tesouros de todos nós, cuja preservação aqui chamamos à responsabilidade.  
 
 

 
 

Fig. 6 – Ruínas do Capivari, RPPN do Caraça/MG 
Fonte: ROCHA (2003) 
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