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Encontrada canalização do século XVIII no centro de Mariana
Canos do século XVIII foram encontrados durante uma obra de revitalização no centro de Mariana

Nesta semana, durante as obras de
revitalização da rua Dom Silvério,
novos achados arqueológicos foram
encontrados,
resgatando
o
funcionamento da infra-estrutura local
no século 18. Com a colocação dos
dutos para cabeamento da telefonia
subterrânea, foi encontrada, na altura
do número 20, uma caixa de
drenagem formada por blocos de
quartizito e canos em cerâmicas, que
eram usados para distribuir água nos
chafarizes espalhados pela cidade.

Segundo a arqueóloga responsável pelo monitoramento da obra, Alenice Baeta, o material foi encontrado
na terça-feira (17), pelo arqueólogo Henrique Piló que providenciou a construção um cordão de isolamento
para que a estrutura não fosse afetada. “ O objetivo do monitoramento é evitar que as estruturas históricas
sofressem danos. Antes das obras se iniciarem, fizemos o mapeamento da canalização. Com a
escavação, descobrimos trechos conservados e alguns que se perderam com outras intervenções
realizadas na rua no ainda no século 18”, concluiu.
De acordo com Alenice, a caixa encontrada recebia dutos que serviam para captar água na Mina Bulcão,
descia pela rede construída, sendo distribuída pelos chafarizes. O material foi catalogado, protegido com
lona e será aterrado o mais breve para evitar perdas na estrutura. A partir deste estudo, um croqui será
confeccionado.
Baeta informou ainda que as obras já haviam revelado uma estrutura de captação de água parecida, em
frente à Igreja da Arquiconfraria. Uma mesma caixa de drenagem e alguns bicames talhados em pedra
sabão foram encontrados no local, porém sofreram danos com a intervenção das máquinas que escavam
a terra. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) recolheu algumas peças que hoje
se encontram catalogadas e protegidas na sede da instituição, em Mariana
Maria do Carmo Lemos de Queiroz, que mora em frente ao lugar, se diz maravilhada com a descoberta. “
Esse material encontrado é propriedade nossa. É a nossa história e precisa ser mostrada para o mundo
ver o zelo que Mariana tem com o seu patrimônio histórico”, comemora.
As obras da rua Dom Silvério continuam em ritmo acelerado. Neste momento, parte de telefonia está em
fase de finalização. Ainda estão previstos a retirada dos postes, trocando por lampiões, a iluminação
subterrânea e a colocação de seixo rolado.
O lugar, conhecido como “Rua dos Artistas” é uma das atrações da cidade por seus ateliês e o casario
antigo. Reúne famílias tradicionais de Mariana, que lutam para preservar o patrimônio histórico.
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